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Bestuur
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Kees van Gelder
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Ton Bodaan, Timo Bottema, Twan van der Togt, Olav van Leeuwen, Mei Luk,
Ricki Luk, Joëlle Vuong, Cor Kanters, Hugo van der Laan, Andrea Bajireanu,
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Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
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Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19.30 uur;
Jeugd stap 3 en hoger: 18:30 tot 19:45 uur;
Senioren:
vanaf 19:45 uur
Contributie: senioren: € 105 per jaar; jeugd: € 95 per jaar; gezinslid tweede
junior: € 15 korting per jaar; derde junior: € 30 korting per jaar;
IBAN: NL97 INGB 0005255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV
Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl

5
Van de redactie

Eén

André Wagner

Het valt niet altijd mee om een column te schrijven. Waar moet het nu weer over
gaan en dan ook nog over schaken? En dan komt ineens het idee om het cijfer 1
te behandelen, want dat is voor schakers toch een beetje magisch. We willen
allemaal zo graag die 1 binnenhalen als we een partij spelen, maar het gemene
van het spel is dat er ook twee kansen zijn dat dit niet gebeurt.
Maar we hebben nog andere banden met het cijfer 1, want het staat aan de basis
van uiteenlopende woorden. Eén van die woorden is ‘vereniging’, het georganiseerd bijeen brengen van mensen. Het komt van ‘verenen’, één maken.
Dit nummer van Samengevat is de jaarlijkse weerslag van het principe van de
vereniging. De jaarverslagen van de diverse bestuursleden vormen het grootste
deel van dit nummer. Traditioneel komt een deel van de leden daar niet naartoe,
maar het is altijd de moeite waard om dat toch te doen, vooral zij die de laatste
jaren weinig of niet op een clubavond zijn geweest. Ook dat stimuleert het
verenen.
Voor het clubblad wordt het tijd om nieuwe ideeën te lanceren. Zo wil ik een
terugkerende rubriek gaan plaatsen over giga-blunders. Je staat zo goed en dan
opeens komt daar die stomme zet op het bord. Omdat het om “leringhe ende
vermaeck” gaat, zou ik graag dit soort miskleunen van u ontvangen met een kort
commentaar erbij, maar gaat het er niet om om clubgenoten na te wijzen wegens
zo’n moment van schaakblindheid en daarom zullen er geen namen bij de
stellingen komen te staan. Uiteraard blijven ook andere stukjes welkom, zoals
bijvoorbeeld de rubriek Mijn favoriete schaakboek. Daar is al een tijdje geen
bijdrage meer voor geweest.
Tenslotte een oproep voor gastcolumnisten. Als de inspiratie toeslaat, schrijf
eens een stukje van bijna een pagina over schaken en aanverwante zaken en
lever het vooral in. We plaatsen het dan op deze pagina en de redacteur vult dan
een keer een pagina minder, want soms lijkt een verandering van de naam van
het blad in André wel erg voor de hand te liggen.
En zo is het aantal redactioneeltjes weer verhoogd met één. Laten we er een
mooi seizoen van maken en hopen dat we een paar eerste plaatsen zullen
bereiken. Iedereen een goed seizoen gewenst, met veel enen.
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Hans Dwarshuis
15 maart 1947 - 19 juli 2016

“Stukken centreren”, het was de uitroep die regelmatig door de speelzaal klonk
als Hans Dwarshuis een partij speelde. Het kenmerkte de man die hij was,
secuur, perfectionistisch wellicht zelfs. Het kwam hem goed van pas bij zijn
werk voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nadat hij met de VUT was
gegaan kreeg hij tijd voor hobby’s, al stond schaken op dat moment niet meer
als activiteit buitenshuis op zijn agenda.
Als tienerjongen al werd Hans lid van Schaakclub De Vogelwijk en bijna
vanzelfsprekend bleef hij dat ook na de fusie tot SHTV. Op de wekelijkse clubavond kwam hij, speelde zijn partij en vertrok weer rond 10 uur, als het even
kon. Hij hield niet van lange partijen en opende met wit altijd met 1. b4. Veel
meer wisten we niet, op een enkele vriend na die hem regelmatig thuis bezocht.
Als hij niet voor de deur kon parkeren was de afstand van de parkeerplek naar
de kerk hem vaak te ver en daarom kwam hij vroeg voor een mooi plekje. Toen
hij op een gegeven moment besloot niet meer naar de clubavond te komen, bleef
hij desondanks lid. Clubtrouw tot in het perfecte, waarvoor hij vier jaar geleden
de KNSB-speld ontving, een kleinood dat wordt uitgereikt aan mensen die 50
jaar lid zijn van de landelijke bond.
Hans had gevoel voor humor. Dat kan niet anders als je een e-mailadres krijgt
waar je slechts acht letters voor het apestaartje mag zetten, zoals dat in het begin
was. Geen probleem, je maakt van Dwarshuis eenvoudig Dwarshut. Of als hij
weer eens een uitdagende opmerking maakte en als je dan (fel) reageerde krulde
er een mondhoek om en twinkelde er iets in zijn ogen: “ik heb je toch weer tuk.”
Wat velen niet wisten was dat Hans diabeet was. Afgelopen juli kreeg hij een
zware ‘hypo’ en moest naar het ziekenhuis, waar ook een longontsteking geconstateerd werd. Het was teveel voor zijn gestel.
Hans Dwarshuis, een bijzonder mens. Hij zal altijd een plek in onze herinnering
blijven houden. Gecentreerd, dat wel natuurlijk.
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV 2016
Bosbeskapel, donderdag 8 september 2016, 20.15 uur
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag ALV 10 september 2015
4. Verslag secretaris
5. Verslag wedstrijdleider intern
6. Verslag wedstrijdleider extern
7. Verslag jeugdleider
8. Verslag penningmeester
9. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
10. Verkiezing bestuur
11. Visiestuk ‘SHTV 2016-2019’
12. Verkiezing kascommissie, commissie van beroep, technische commissie
13. Interne programma 2016-2017
14. Externe competitie 2016-2017
15. Begroting 2016-2017
16. Rondvraag en sluiting
Ad 10: Ton Bodaan (jeugdleider), Kees van Gelder (secretaris) en Ben Spierings (voorzitter)
treden af. Het bestuur stelt voor respectievelijk Olav van Leeuwen, Maarten van der Vegt
(thans bestuurslid PR&Sponsoring) en Piet Sikkes in hun plaats en voor de maximale periode
van drie jaar te benoemen. Daarmee ontstaat er een vacature voor bestuurslid PR & Sponsoring en het bestuur stelt voor deze vacant te laten met het voornemen om een commissie
voor deze portefeuille in te stellen (zoals verwoord in het visiestuk, agendapunt 11).
Conform artikel 8 van de statuten en artikelen 6 en 7 van het huishoudelijk reglement wordt
voorgesteld dat het bestuur komend seizoen uit 6 personen bestaat: Piet Sikkes (voorzitter),
Maarten van der Vegt (secretaris), Sander Pauw (penningmeester), Olav van Leeuwen
(jeugdleider), Geurt Jan van der Meiden (wedstrijdleider intern) en Evert Baak
(wedstrijdleider extern).
Indien andere leden zich kandidaat willen stellen voor de vrij gekomen functies, dan kunnen
zij tot uiterlijk een dag voor de ALV worden aangemeld bij de huidige secretaris. Indien
slechts één persoon voor een te vervullen plaats in het bestuur kandidaat is gesteld, wordt
hij/zij geacht te zijn gekozen.
Ad 12: Voorstel voor de samenstelling van de volgende commissies:
Kascommissie: Ruben Wiegerink en voorts nog vacatures voor een 2e lid en een reservelid.
Jan Willem le Grand en Hans Segers zijn statutair niet herkiesbaar. Commissie van beroep:
Hans Segers, André Wagner en Ard van der Zwart.
Technische commissie: Evert Baak, Geurt Jan van der Meiden, Olav van Leeuwen en de
teamleiders SHTV 1 t/m 5.
Ad 14: Een teamindeling zal ter vergadering worden uitgereikt.
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Stukken ALV
Agendapunt 2: Verslag Algemene Ledenvergadering 10 september 2015
Aanwezig: Eric Alvares, Karl Baak, Evert Baak, Ton Bodaan, Martin Brummelkamp, Rob Dijkstra, Kees van Gelder, Jan Willem le Grand, Olav van Leeuwen,
Jaap Luijendijk, Lex van der Meer, Geurt Jan van der Meiden, Sander Pauw,
Rik Pronk, Armin Segger, Ben Spierings, Meile Tamminga, Maarten van der
Vegt, Wim Vermeulen, André Wagner, Ruben Wiegerink en de jeugdleden Cor
Kanters en Justus van Klaveren.
Afwezig met bericht: Henk Bouma, Theo Dekker, Maarten Stolte, Peter Vorstermans, William van Zanten.
1. Opening en mededelingen
De spelers van SHTV hebben succes gehad in het recente Westlandse Druivenschaaktoernooi. Behalve individuele prijzen was er ook een teamprijs, die naar
het viertal SHTV 1 ging, bestaande uit Evert Baak, Karl Baak, Cor Kanters en
Justus van Klaveren. De prijs was een Raindrop Chess speldoos, die Karl Baak
aan het bestuur overhandigt. Applaus en dank.
2. Verslag ALV 11 september 2014
Het verslag wordt conform voorstel ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag secretaris
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. Verslag wedstrijdleider intern
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
5. Verslag wedstrijdleider extern
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
Bij al deze verslagen zijn er woorden van lof, met name van Armin Segger.
6. Verslag jeugdleider
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
Jeugdleider Ton Bodaan licht verder toe dat onze huidige jeugd wel wat vaker
mag meedoen aan externe toernooien, zoals in het verleden regelmatig gebeurde.
De jeugdleiding zal het extern deelnemen blijven stimuleren, want dat is leuk en
de kinderen leren er veel van.
Op onze wekelijkse interne jeugdavond gaat alles naar wens. Er is veel enthousiasme, er komen veel nieuwe leden bij en er gaan er ook veel weer weg, zoals
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gebruikelijk bij de jeugdafdeling. Er zijn genoeg vrijwilligers, zonder hen is een
goed functionerende jeugdafdeling niet mogelijk. Heel veel dank daarvoor. Rik
Pronk komt het team versterken.
7. Verslag penningmeester
Het verslag van de penningmeester wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
De kascommissie bestond uit Peter Vorstermans en Hans Segers. Hans was ziek
ten tijde van de controle, zodat Peter dit alleen gedaan heeft. Hij is verhinderd
om deze vergadering persoonlijk bij te wonen, maar heeft een schriftelijk
verslag van zijn bevindingen ingeleverd. Daarin staat als conclusie dat de
kascommissie de financiën in orde bevonden heeft. De voorzitter leest deze
verklaring voor en stelt voor om de penningmeester onder dankzegging te
dechargeren. Aldus wordt besloten.
9. Verkiezing bestuur
De vergadering gaat akkoord met de ingediende voorstellen ten aanzien van de
bestuurssamenstelling. Geurt Jan van der Meiden verhuist van wedstrijdleider
extern naar wedstrijdleider intern, Evert Baak wordt wedstrijdleider extern en
Maarten van der Vegt wordt bestuurslid voor PR & Sponsoring. Verder zijn er
geen veranderingen. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit.
Voorzitter: Ben Spierings
Secretaris: Kees van Gelder
Penningmeester: Sander Pauw
Wedstrijdleider intern: Geurt Jan van der Meiden
Wedstrijdleider extern: Evert Baak
Jeugdleider: Ton Bodaan
Public Relations en Sponsoring: Maarten van der Vegt
De voorzitter bedankt de tussentijds afgetreden wedstrijdleider intern Lex van
der Meer voor zijn inzet.
Tevens besteedt hij aandacht aan de inzet van (de afwezige) Pim van der Meiden, die jarenlang zijn beste krachten gegeven heeft aan ons onvolprezen
clubblad, maar er nu mee op houdt. Pim is ook langdurig bestuurslid van onze
vereniging (en de voorlopers) geweest.
André Wagner staat er nu alleen voor als redacteur van het clubblad. Het bestuur
roept gegadigden op om hem te komen bijstaan. Ook roept het bestuur een ieder
die iets vermeldenswaardigs heeft meegemaakt op of rond het schaakbord, op
om daarover een stukje te schrijven voor het clubblad.
10. Verkiezing kascommissie, commissie van beroep, technische commissie
Peter Vorstermans is statutair niet herbenoembaar als lid van de kascommissie
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(al was hij daar wel toe bereid). De kascommissie zal nu bestaan uit Jan Willem
le Grand en Hans Segers. Ruben Wiegerink wordt reservelid.
De commissie van beroep blijft bestaan uit Hans Segers, André Wagner en Ard
van der Zwart.
De technische commissie bestaat uit de wedstrijdleiders extern en intern (Evert
Baak en Geurt Jan van der Meiden), de jeugdleider (Ton Bodaan) en de teamleiders van de teams 1 t/m 5 (achtereenvolgens Sander Pauw, Karl Baak, Ben
Spierings, André Wagner en Geurt Jan van der Meiden).
11. Stand van zaken ‘SHTV 2013-2016’
De voorzitter licht toe dat wij met het visiestuk ‘SHTV 2013-2016’ een meerjarig beleid hebben ingezet, zodat we houvast hebben wat betreft onze ambities.
Nieuwe plannen worden hieraan getoetst. Jaarlijks geven we een overzicht van
de stand van zaken, wat er al bereikt is en wat nog verbeterd moet worden.
De vergadering neemt het verslag van de stand van zaken voor kennisgeving
aan.
Het nu komende seizoen 2015-2016 is het laatste van de looptijd van dit meerjarenplan. Als we met deze methodiek willen doorgaan, zullen we opnieuw onze
visie en ambities voor de komende jaren moeten ontwikkelen. Dit vereist voorbereiding en een nieuw draagvlak. Volgend voorjaar moet daaraan gewerkt
worden door bestuur en geïnteresseerde leden en vooral ook door degenen die de
kar in de nieuwe periode gaan trekken.
12. Interne competitie 2015-2016
Geurt Jan van der Meiden licht de plannen, die al schriftelijk verspreid zijn,
nogmaals toe. Kern van de zaak is dat dat we toe willen naar een clubavond die
laagdrempelig en spannend is, zodat de mensen er enthousiast naar toe komen.
Ben Spierings vult aan dat de interne competitie het hart van de club is en toe is
aan een nieuwe impuls.
De vergadering vindt het over het algemeen een goed idee, maar verschillende
aanvullende vragen en voorstellen komen naar voren.
Het idee om de 13-rondige Zwitserse competitie te laten meetellen voor de
KNSB-rating krijgt een gemengd onthaal, maar wordt bij stemming verworpen.
De bekercompetitie (naast de nu nieuw voorgestelde vormen) wordt op prijs
gesteld en gaat gewoon door.
De percentages die de stand in de zwart-wit competitie bepalen, zijn gewone
enkelvoudige percentages (zoveel punten uit zoveel partijen). Het maakt daarbij
dus niet uit of men op één avond veel of weinig partijen speelt.
Degenen die voor de zwart-wit competitie één partij op een avond willen spelen,
kunnen dit doen (mits de tegenstander dit ook wil).
Aan- en afmelden voor de zwart-wit competitie kan tot op de speelavond zelf
(zie de aan- en afmeldregels). Voor de 13-rondige interne competitie moet men
een week van tevoren afmelden (het speelschema wordt van tevoren bekend
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gemaakt op de website).
Niet-leden mogen aan de 13-rondige interne competitie meedoen tegen betaling
van € 25. Dit mag men één seizoen. Daarna moet men beslissen om al dan niet
lid te worden.
Op voorstel van Evert Baak wordt de speeltijd in de 13-rondige interne competitie ingekort tot 90 minuten plus 10 seconden per zet p.p.p.p. Tevens besluiten we om iedere week op tijd (d.w.z. 20.00 u.) te beginnen.
Evert Baak wijst op de drukbezette data in november, wanneer de externe en
interne competities elkaar in de weg gaan zitten. Extern gaat altijd voor, voor
een goede voortgang van de interne wordt een oplossing gezocht.
Nadat over de bovengenoemde punten beslist is, wordt het aldus gewijzigde
bestuursvoorstel aangenomen.
13. Externe competitie 2015-2016
De scheidende wedstrijdleider extern Geurt Jan van der Meiden vertelt dat de
technische commissie beraadslaagd heeft over de samenstelling van de teams en
de weergave daarvan wordt door hem uitgedeeld. Er waren nog veel ontwikkelingen op de transfermarkt, maar uiteindelijk zijn we er uit gekomen. De
definitieve opstellingen zijn nu als volgt geworden.
SHTV 1:
Eduard van Dijk, Jan Willem le Grand, Sander Pauw, Erik van der Raaf, Hans
Segers, Maarten Stolte, Peter Vorstermans, William van Zanten
Teamleider: Sander Pauw
SHTV 2:
Evert Baak, Karl Baak, Ton Bodaan, Jaimy Luk, Rik Pronk, Koos Roeleveld,
Armin Segger, Gert-Jan Willighagen
Teamleider: Karl Baak
SHTV 3:
Theo Bovenlander, Justus van Klaveren, Olav van Leeuwen, Ed Olvers, Piet
Sikkes, Ben Spierings, Meile Tamminga, Ruben Wiegerink
Teamleider: Ben Spierings
SHTV 4:
Eric Alvares, Frans Coers, Theo Dekker, Harold Fikkert, Danny Lindhout, Lex
van der Meer, Jan Verheyen, André Wagner
Teamleider: André Wagner
SHTV 5:
Henk Bouma, Rob Dijkstra, Thomas Luk, Geurt Jan van der Meiden, Noud van
der Togt, Maarten van der Vegt, Wim Vermeulen, Mitchell Vuong, Ard van der
Zwart
Teamleider: Geurt Jan van der Meiden
Reserves:
Martin Brummelkamp, Kees van Gelder, Jaap Luijendijk, Ricky Luk, Pim van
der Meiden, Joëlle Vuong, Berke Yigitturk
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14. Begroting 2015-2016
Penningmeester Sander Pauw licht het begrotingsvoorstel toe. Met de nodige
moeite is het gelukt om tot een sluitende begroting te komen. De degradatie van
het eerste team, hoe treurig ook op zich, heeft de te begroten lasten enigszins
verminderd.
André Wagner is tegen het afschaffen van de contributiekorting van € 5 voor
snelle betalers. Zo wordt een financiële stimulans voor trouwe contributiebetalers weggenomen. De penningmeester geeft aan dat het extra geld (ongeveer
€ 350) nodig is en bovendien dat de kortingsregeling aanleiding gaf tot allerlei
misverstanden en administratieve rompslomp.
Een ter vergadering ingediend voorstel om de reguliere contributie te verhogen
en dan de kortingsregeling intact te houden, haalt het niet.
Ruben Wiegerink vraagt waarom de debiteuren (wanbetalers van de contributie)
niet begroot zijn, want dat komt ieder jaar weer terug. De penningmeester geeft
aan dat het bestuur er naar streeft dat uiteindelijk iedereen betaalt en dat het een
verkeerd signaal is wanneer je er van tevoren van uit gaat dat dat niet het geval
zal zijn. Eric Alvares wijst op het bestaan van Clubcollect, een bedrijf dat de
clubs de inning van contributies uit handen neemt (tegen betaling van een klein
bedrag). Het bestuur zal er eens naar kijken.
Ruben Wiegerink vraagt ook waarom er niet wordt afgeschreven op het schaakmateriaal. De penningmeester antwoordt dat de waarde van het schaakmateriaal
heel moeilijk te bepalen is. Natuurlijk zal dat op den duur wel afnemen en dan
moet je dus ook afschrijven. Op dit moment lijkt dat echter niet nodig.
De vergadering besluit de begroting 2015-2016 goed te keuren.
15. Rondvraag en sluiting
André Wagner wijst op het persoonlijk kampioenschap van de HSB. Men kan
zich nog daarvoor aanmelden. Er is nog een reservespeler nodig voor de Agroep (voor de ronden met een oneven aantal deelnemers).
Armin Segger bedankt het bestuur voor de inspanningen gedurende het afgelopen seizoen en wenst het nieuwe bestuur veel succes. Iedereen sluit zich
daarbij aan.
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Agendapunt 4: Jaarverslag secretaris 2015-2016
Het secretariaat van SHTV omvatte in het seizoen 2015-2016 de bekende
activiteiten. Het bestuur kwam twee keer bijeen en had verder op de club en via
verschillende communicatiemiddelen het nodige onderlinge overleg. Daarnaast
was er de jaarlijkse ALV. De vergaderingen moesten worden voorbereid, er
moest verslag van worden gemaakt en de actiepunten moesten worden gemonitord.
Verder werd de ledenlijst bijgehouden en die is bij onze vereniging continu in
beweging. Gaat het bij de senioren meestal om een mutatie aan het begin of aan
het eind van het seizoen, bij de jeugdafdeling gaan de mutaties het hele seizoen
door en was de aanwas zelfs zo groot, dat de jeugdleider zich genoodzaakt
voelde om een wachtlijst in te voeren. Het officiële ledental is gestegen van 92
(per 1 september 2015) naar 101 (per 1 september 2016). Het extra goede
nieuws is dat er zowel bij de jeugd als de senioren een stijging waarneembaar is
en dat het aantal dames ook is gestegen, van 8 naar 15, waaronder 1 senior.
Er is ook nog droevig nieuws vanuit de ledenadministratie op te merken. In de
afgelopen zomer is Hans Dwarshuis op 69-jarige leeftijd overleden. Hans was
ruim 50 jaar lid van SHTV en voorloper Vogelwijk en heeft daarvoor de
erespeld van de KNSB gekregen. We zullen Hans niet vergeten.
Agendapunt 5: Verslag van de wedstrijdleider intern
De interne competitie kreeg, vanwege de lagere opkomst van de afgelopen jaren,
een nieuwe opzet. Er werd gekozen voor een Zwitserse competitie van 13
ronden, een zwart-wit competitie als aanvulling op het interne programma en
een bekercompetitie. Daar waar vorig jaar nog 204 partijen in 27 avonden
werden gespeeld waren er dit jaar 147 (13 ronden interne) + 136 (zwart-wit
partijen, verdeeld over 25 avonden). Kortom, de bezetting van de speelzaal was
vele malen hoger en er werd dus ook meer geschaakt. De top raakte snel met
elkaar in gevecht en er werden onderling een hoop punten gemorst. Dit leverde
een spannende eindstrijd op waarin Erik van der Raaf, als nieuwkomer, de beste
was. In de diverse ratingcategorieën waren de volgende winnaars:
A (1901 en hoger): Erik van der Raaf en 2e: Sander Pauw
B (1701-1900): Ton Bodaan en 2e: Gert-Jan Willighagen
C (1501-1700): André Wagner en 2e: Piet Sikkes
D (1500 en lager): Justus van Klaveren en 2e: Maarten van der Vegt
1.
2.
3.
5.

Naam
Erik van der Raaf
Sander Pauw
Evert Baak
Ton Bodaan
André Wagner

Score
10.0
9.5
9.0
9.0
8.5

wp
100.5
97.5
101.5
94.5
98.5

SB
75.25
69.25
69.00
61.75
60.50

rat.
2070
1950
1957
1835
1573

TPR W-We
2023 -0.45
2040 +1.21
1977 +0.48
1915 +1.42
1906 +4.90
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7.

Gert-Jan Willighagen
Rik Pronk

8.5
8.0

97.5
88.0

59.50
50.25

1876 1959
1902 1778

+1.42
-1.30

In de zwart-witcompetitie werd ook volop gestreden. Veel komen levert duidelijk een hoge eindnotering in de zwart-wit competitie op. In de definitieve
eindstand zijn alleen de spelers opgenomen met 5 of meer ronden gespeeld.
Verbeterpunt hier is een iets strakkere indeling. Dit eist wel wat discipline van
de leden en de wedstrijdleider. De prijswinnaars van de vier ratingcategorieën:
A (1901 en hoger):
B (1701-1900):
C (1501-1700):
D (1500 en lager):
Naam
Ton Bodaan
Eric Alvares
Armin Segger
Rob Dijkstra
Pim van der Meiden
Claudia Fasil
Kees van Gelder
Cor Kanters
Karl Baak
Wim Vermeulen
Rik Pronk
Ruud van Dijk
Jan Verheijen
Justus van Klaveren
Marga Limburg
Martin Brummelkamp

Rik Pronk
Ton Bodaan
Eric Alvares
Rob Dijkstra
Percentage
90%
86%
80%
71%
66%
64%
62%
61%
61%
50%
45%
39%
35%
20%
14%
14%

Ronden
5
5
8
6
8
8
7
5
7
5
5
5
7
5
15
11

Partijen
10
7
15
7
16
14
13
9
14
8
10
9
13
10
21
14

In de beker werden dit seizoen wat minder partijen gespeeld dan gepland. Er
was een druk schema door alle andere competities. Net als vorig seizoen wist
Jan Willem le Grand de eindstrijd te halen. Ditmaal samen met Ton Bodaan.
Beide heren kwamen op het Open SHTV tot overeenstemming om hun partij als
bekerfinale te tellen. De partij werd gewonnen door Ton en daarmee is hij de
nieuwe bekerkampioen.
Bij het Open SHTV werd het deelnemersrecord opnieuw verbeterd. 52 deelnemers hebben partijen gespeeld dit Open Kampioenschap. De terechte winnaar
met 7 uit 7 werd Bardia Galehdari. Bekerwinnaar Ton Bodaan en clubkampioen
Erik van der Raaf waren de hoogst genoteerde SHTV-leden.
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Naam
1. Bardia Galehdari
2. Sherief El Sayad
Timo Bottema
4. Ton Bodaan
Erik van der Raaf

ptn
7.0
5.5
5.5
5.0
5.0

wp
29.0
33.0
30.0
32.0
25.5

SB
29.00
23.75
23.25
19.50
17.50

rat.
2183
1983
1918
1857
2109

TPR W-We
2691 +1.13
2100 +1.00
2233 +1.71
1961 +1.10
1978 -0.46

Het rapidkampioenschap werd verdeeld over 3 avonden. Op 31 maart werd de
laatste avond gespeeld. Rik Pronk haalde hier de titel binnen voor William en
Ton. Jeugdlid Justus liet de senioren alvast zien dat er volgend jaar rekening met
hem gehouden moet worden.
1.
2.
4.
6.

Naam
Rik Pronk
William van Zanten
Ton Bodaan
Peter Vorsterman
Jan Willem le Grand
Justus van Klaveren

ptn
7.0
6.5
6.5
6.0
6.0
5.5

wp
46.5
47.0
45.0
49.5
44.0
42.0

SB
33.00
35.75
29.50
30.00
26.50
23.75

rat.
1902
2022
1835
1927
1823
1504

TPR W-We
1962 +0.86
2216 +0.98
1937 +1.42
1971 +0.51
1899 +1.07
1860 +2.14

Het snelschaakkampioenschap werd gehouden op 28 april. Rik Pronk won ook
deze titel, hoewel hij hier de weerstandspunten nodig had.
Naam
1. Rik Pronk
Erik van der Raaf
3. Gert-Jan Willighagen

ptn
7.5
7.5
7.0

wp
50.0
48.5
46.5

SB
40.25
38.25
33.00

rat.
1902
2091
1876

TPR W-We
2115 +2.18
2127 +0.44
2060 +2.01

Het oliebollenkampioenschap trok maar liefst 30 deelnemers, zowel oud-leden,
genodigden als leden waren aanwezig. Twan van der Togt won met een punt
voorsprong de titel.
1. Twan van der Tog
2. Jan Willem le Grand
Ton Bodaan
4. Maarten Stolt
Gerard Milort

ptn
8.0
7.0
7.0
6.0
6.0

wp
50.0
50.0
47.5
50.5
48.0

SB
45.00
35.00
34.00
28.50
28.00

rat.
2081
1823
1835
2029
1997

TPR W-We
2199 +1.05
2092 +3.17
2025 +2.24
1904 -1.02
1929 -0.60

En dan helemaal terug naar het begin van het seizoen. Clubkampioen Stijn
Gieben gaf een simultaan en scoorde 81%. Stijn moest remise afstaan aan
Maarten van der Vegt en moest verder nederlagen slikken tegen Franck Melssen
en (terug van weggeweest) Theo Dekker. 10 tegenstanders wist hij te verslaan:
Ton Bodaan, Martin Brummelkamp, Kees van Gelder, Justus van Klaveren, Lex
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van der Meer, Geurt Jan van der Meiden, Rik Pronk, Armin Segger, Ben
Spierings en Wim Vermeulen.
Agendapunt 6: Verslag Extern Wedstrijdleider seizoen 2015/2016
Het afgelopen seizoen zal niet vaak opduiken in heroïsche vertellingen.
Natuurlijk waren er successen, maar aan het eind was het toch net niet en ruim
niet (degradatie van het vierde). In totaal speelden we 288 partijen die 106 keer
winst en 73 keer remise opleverden. Een percentage van 49,5%.
Alle vijf teams waren actief in de HSB competitie.
SHTV 5 was vorig seizoen fluitend gepromoveerd en heeft zich dit seizoen met
3 vingers in de neus gehandhaafd. Vijf speelde 56 partijen die 23 keer winst en 6
keer remise opleverden. Een percentage van 46,4%. Een goed resultaat direct na
de promotie.
SHTV 4 was vorig seizoen ook gepromoveerd en kon het dit seizoen niet
bolwerken. De eerste partijen gingen ongelukkig verloren. Daarna schaakte men
tegen en verloor men van zichzelf. Wedstrijdritme werd nooit gevonden. Vier
speelde 56 partijen die 8 keer winst en 13 keer remise opleverden. Een
percentage van 25,9%. Degradatie is het gevolg.
SHTV 3 ging voor de handhaving in de eerste klasse en had die bij de Kerst al
bewerkstelligd. Tot het einde van het seizoen bleef het derde zelfs zicht op een
mogelijk kampioenschap houden, maar dat was toch te veel van het goede.
Uiteindelijk werden ze derde. Drie speelde 56 partijen die 22 keer winst en 17
keer remise opleverden. Een percentage van 54,5%. Een prima resultaat.
SHTV 2 had het vizier op een kampioenschap gericht. Aanvankelijk ging het
goed, maar toen volgden twee gelijke spelen en uiteindelijk de nederlaag tegen
de directe concurrent, met een tweede plaats tot gevolg. Twee speelde 56
partijen die 27 keer winst en 13 keer remise opleverden. Een percentage van
59,8%. Niet slecht, maar helaas ook niet goed genoeg.
SHTV 1 wilde ook kampioen worden en weer terugkeren in de KNSB, maar
analoog aan het tweede goed begin, gelijke spelen en in de slotronde een laatste
kans die werd gemist. Eén speelde 64 partijen die 28 keer winst en 24 keer
remise opleverden. Een percentage van 59,4%. Ook niet slecht, maar...
De cijfertjes:
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Topscoorders waren Ton Bodaan met 5 uit 6; Ruben Wiegerink en Justus van
Klaveren 4½ uit 6; Erik van der Raaf en Hans Segers met 5½ uit 8.
Geurt Jan deed met 10 partijen leuk mee en krijgt een verdiende vermelding.
Volgend seizoen
De transfermarkt is op het moment van schrijven redelijk rustig.
SHTV 1 zal minstens even sterk zijn als afgelopen seizoen en een kampioenschap blijft het doel.
SHTV 2 gaat voor een topdrie-plaats, waarbij een kampioenschap als bonus zal
worden gezien.
SHTV 3 had goede resultaten en die verwachten we opnieuw. Eindigen in de top
drie.
SHTV 4 zal weer moeten promoveren om de aansluiting bij drie te krijgen,
promotie dus.
SHTV 5 dit seizoen nog niet, maar op redelijk korte termijn ook weer promotie.
HSB bekercompetitie
Ook dit jaar weer geen succes. Een ernstig gebrek aan animo om mee te spelen
en een ongelukkige wedstrijd leidde opnieuw tot uitschakeling in de 1e ronde,
dit keer tegen Novelty Destroyers.
Agendapunt 7: Verslag jeugdleider
De jeugdafdeling van SHTV heeft in seizoen 2015-2016 een goed jaar achter de
rug. Verheugend is dat het aantal jeugdleden is gestegen van 58 in juni 2015
naar 60 in juni 2016 en er staan nog wat kinderen op de wachtlijst. Wel valt op
dat de gemiddelde leeftijd steeds verder daalt. Dit stelt de trainers wel vaak voor
een uitdagende opgave. De interne competitie o.l.v. Hugo van der Laan was
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spannend en leerzaam (veel aandacht voor noteren en het hanteren van de
schaakklok). Dit jaar werd een stappendiploma door 10 kinderen behaald en ook
extern heeft SHTV zich in het jeugdschaak laten zien.
Naast deze kernactiviteiten heeft SHTV het PK voor basisscholieren in Den
Haag georganiseerd en samen met Haeghe Ooievaar de teamwedstrijd voor
basisscholen uit Den Haag.
Punt ter verbetering zal zijn: de deelname bevorderen aan toernooien buiten de
vereniging. De belangstelling voor de donderdagavond is erg groot, maar de
deelname aan toernooien op zaterdag loopt terug.
Interne competitie
Dit jaar 2 kampioenen gezien over het hele seizoen: Liam van den Heuvel en
Kaido Lorenzo.
Dit jaar was het superspannend en de strijd werd pas in de laatste ronde beslist.
Liam was de beste in de voorjaarscompetitie, Kaido werd tweede. Mitchell
Vuong legde beslag op de 3e plaats.
De meesterklasse was dit jaar voor Robin van Leeuwen; Jelle van der Meulen en
Bruno den Os werden 2e en 3e.
In de promotieklasse was de zege voor Boaz v/d Helm. De gedeelde 2e plaats
was voor Arvind Jaharia en Rein Wiekel.
In de eerste klasse streden onze nieuwkomers, maar liefst 34! Kjara Overweel
won met grote voorsprong. Max Gunzeln en Jesper Kool deelden de 2e prijs. De
uitstekende begeleiding van Hugo, Joëlle, Andrea, Ricki en Claudia in de zaal
heeft zeer bijgedragen aan de goede sfeer en het speelplezier van de kinderen.
Training
De trainingen verliepen weer naar behoren. Claudia, Justus, Timo, Twan, Olav
en Rik waren dit jaar de trainers. Andrea, Joëlle, Ricki en Thomas waren de
assistenten. Ook André hielp dit jaar bij de allerjongsten. Verheugend is ook dat
het team in vrijwel dezelfde samenstelling is gebleven.
Via de HSB werd ook een stertraining op zondagen geregeld. Timo was daar een
van de trainers. Justus en Robin waren aanwezig als deelnemer. Het zou mooi
zijn als meer kinderen deze extra training zouden gaan volgen.
Extern
Dit jaar ging het weer wat beter.
Cor werd Haags kampioen bij de B-jeugd, Justus werd 2e bij de C- jeugd, Robin
van Leeuwen wist bij de G-jeugd kampioen te worden.
Cor en Justus plaatsten zich voor het NK in Rotterdam. Cor speelde bij de Bjeugd een sterk toernooi: 4½ uit 9 en een mooie ratingwinst. Justus deed voor
het 2e jaar bij de C-jeugd mee en haalde met 5 uit 9 een nette plusscore.
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Robin speelde het NK in Roosendaal, zijn eerste grote toernooi. Het ging erg
goed die dag en met 4½ uit 7 werd hij 9e van de 40 deelnemers.
Verder speelden Cor en Justus regelmatig mee bij seniorentoernooien. Hoogtepunten : Justus wint PK HSB B-groep (rating tot 1750) met 8 uit 9. Cor wint de
B-groep (rating tot 1800) in het Haags Weekendtoernooi en behaalt een derde
prijs bij het Leiden Chess Tournament in de B-groep (rating tot 1950).
De Grand Prixtoernooien van de HSB werden redelijk bezocht. Veel kinderen
hebben nu eenmaal andere activiteiten in het weekend, maar ten opzichte van
vorig seizoen is er een stijgende lijn te zien.
Ons C-team (Cor, Justus, Alexander, Quinten en Thomas) speelde wederom op
het NK in Den Bosch en eindigde dit jaar op een verdienstelijke 5e plaats.
André was dit jaar de vaste begeleider en heeft dat met veel plezier gedaan.
Ook in de externe competitie bij de senioren hebben verschillende jeugdspelers
meegespeeld. Met name in het 2e team hadden Jaimy (2½ uit 4), Koos (3½ uit
5) en Justus (1½ uit 2) een positieve inbreng.
Bij promovendus SHTV 5 hielpen Thomas (3½ uit 7) en Ricki (2 uit 4) mee aan
een royale handhaving van het team.
Wederom ben ik de vele vrijwilligers en ouders dankbaar die hebben bijgedragen aan een sportief, gezellig en succesvol schaakjaar voor onze jeugd. Na
een periode van 3 jaar als jeugdleider ben ik erg blij in Olav van Leeuwen een
goede opvolger gevonden te hebben. Hopelijk beleeft hij evenveel plezier en
voldoening bij het uitvoeren van zijn functie als ik in de afgelopen periode.
Agendapunt 8: Jaarverslag 2015/2016; van de Penningmeester
Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
- de resultatenrekening over de periode 2015-2016 waarin de inkomsten en
uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
- de balans waarin de stand van zaken per 20 augustus 2016 is beschreven
- de begroting voor de periode 2016-2017
Resultatenrekening 2015 - 2016
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening 2015-2016 loopt over de periode 22 augustus 2015 – 20
augustus 2016.
De vereniging heeft het seizoen met een positief saldo van EUR 436 afgesloten.
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(bedragen in hele euro’s)
Baten
Begroot Realisatie
Contributie

8.750

Lasten

9.725 HSB bijdrage

Begroot Realisatie
3.350

3.659

2.700

2.930

Loterijen

500

488 Zaalhuur

Overige ontvangsten

500

645 KNSB

125

90

Sponsoring

60

60 Prijzen

750

845

Rente

50

82 Clubblad en internet

650

532

1.400

621

Promotie

100

-

Algemene kosten

300

296

Opleiding kader

150

80

1.200

1.301

92

92

Afschrijving
debiteuren

-

263

Afschrijving
schaakmateriaal

-

750

43

436

10.860

11.893

Jeugd

Activiteiten bijdragen

1.000

894 Activiteiten uitgaven
Afschrijving
computerapparatuur

Saldo
Totaal

10.860

11.893

Toelichting resultatenrekening
Baten
De ontvangen contributies zijn significant hoger dan begroot. De oorzaak
hiervan is een toestroom van jeugdleden gedurende het seizoen en een iets hoger
aantal senioren.
De post ‘Overige ontvangsten’ bestaat onder andere uit de vergoeding die we
hebben ontvangen van de Gemeente Den Haag voor het organiseren van het
Schoolsport Schaaktoernooi (EUR 400), de opbrengst van SponsorKliks (EUR
145) en de vergoeding door de Gemeente Den Haag in verband met een
uitgevoerde vitaliteitstest door de vereniging.
De post ‘Sponsoring’ betreft de trouwe advertentie van Duo Optiek in het
clubblad.
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Lasten
Net als bij de baten zijn er bij de lasten meevallers en tegenvallers.
De uitgekeerde prijzen voor de diverse interne competities vielen wat hoger uit
dan begroot. Datzelfde geldt voor de activiteiten die SHTV dit jaar (mede-)
organiseerde. Het is zeer lastig gebleken om deze activiteiten kostendekkend te
organiseren.
Het Haags Weekendtoernooi leverde een negatief saldo van EUR 170 euro op.
Vanwege het overschot op resultatenrekening, is dit verlies uit de eigen
middelen voldaan en niet ten laste gegaan van de op de balans aanwezige
reserve voor het weekendtoernooi.
Het jeugdbudget is slechts spaarzaam ingezet. Tezamen met de verhoogde
contributie-instroom is hieraan het overschot voor dit boekjaar te danken.
Helaas bleken ook het afgelopen seizoen weer enkele leden hun contributie niet
te hebben voldaan.
Het positieve resultaat voor dit boekjaar is aangewend om extra af te schrijven
op de waarde van het materiaal dat op de balans van onze vereniging staat. Van
jaar tot jaar zal bekeken worden in hoeverre hier afboekingen op nodig zijn.
Balans 20-08-2016
(bedrag en in hele euro’s)
Activa

Bedrag

Passiva

Bedrag

Kas

218

Eigen vermogen

8.756

Lopende rekening

113

Materiaalreserve

700

Reserve HWT

250

Reserve promotie

400

Reserve jeugd

625

Crediteuren

157

Overlopende passiva

627

ING ExtraBonus
Rabobank
Debiteuren
Overlopende activa
Promotiemateriaal
Schaakmateriaal
Apparatuur
Totaal

1
8.356
328
200
2.000

Vooruit ontvangen bedragen

-

300
11.516

11.516
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Toelichting balans
Activa
De post ‘Debiteuren’ betreft uitsluitend nog niet betaalde contributies over het
afgelopen seizoen.
De post ‘Schaakmateriaal’ is met EUR 750 verlaagd. De waarde van al ons
materiaal is lastig in te schatten. Jaarlijks zal worden bekeken in hoeverre deze
balanspost moet worden bijgesteld.
Passiva
De post ‘Crediteuren’ bestaat uit de nog te betalen huur voor de maand juli.
De post ‘Overlopende passiva’ betreft de zaalhuur voor de wedstrijden van het
eerste team in 2015 en de afdracht aan de HSB voor de maand juli 2016. Voor
beide posten is nog geen factuur ontvangen.
Agendapunt 11: Visiestuk SHTV 2016-2019
SHTV bestaat inmiddels 10 jaar (sinds de fusie van Haagse Toren en Vogelwijk
in 2006) en is een actieve en vitale schaakvereniging. Met meer dan 100 leden
en een drukbezochte clubavond bij de jeugd en senioren kunnen we tevreden
zijn. Dit visiestuk dient als kompas voor de komende drie verenigingsjaren.
1. Van draagvlak naar draagkracht
De vereniging draait op vrijwilligers. Zowel in het bestuur als daaromheen in de
jeugdbegeleiding of in de diverse commissies. Daar is veel waardering voor en
er is goedkeuring voor plannen en verantwoording via de ALV.
We organiseren veel (extra) activiteiten en willen dit blijven doen. Er wordt
daarbij echter wel vaak geleund op steeds dezelfde mensen, oproepen voor hulp
krijgen soms te weinig respons. Er is meer hulp nodig om het voor iedereen leuk
te houden, om de extra activiteiten te kunnen blijven organiseren en om zodoende de vereniging op lange termijn vitaal te houden.
2. Goed draaiende jeugdafdeling koesteren
De clubavond voor de jeugd, een combinatie van training en competitie, is erg
succesvol. De jeugdafdeling is gegroeid en er wordt gewerkt met een wachtlijst.
We moeten zorgen dat de kwantiteit de kwaliteit niet in de weg zit.
Er zal meer aandacht besteed gaan worden aan het spelen van meer schaaktoernooien en aan het volgen van meer schaaktraining voor wie dat wil in een
kernploeg. Ook zal onze vereniging zich blijven inspannen voor het organiseren
van jeugdtoernooien zoals het basisscholierentoernooi van de gemeente Den
Haag, de Haagse voorronde van het HSB-kampioenschap Basisonderwijs en een
Grand Prixjeugdtoernooi. (daarbij is en blijft de inzet van vrijwilligers essentieel, zie punt 1).
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3. Seniorenafdeling aantrekkelijk houden
De clubavond van de seniorenafdeling wordt weer goed bezocht. De ingevoerde
nieuwe Zwitserse formule voor het clubkampioenschap en het Open kampioenschap als afsluiting van het seizoen hebben daar een grote bijdrage aan geleverd.
Een gevarieerd aanbod van diverse competities en activiteiten blijft een continu
aandachtspunt.
Er zal daarnaast blijvend worden gezocht naar initiatieven om nieuwe senioren
op de club te krijgen; hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het voorstel
voor een laagdrempelig lidmaatschap (d.w.z. een lagere contributie) voor nieuwe dubbelleden.
4. Externe teams hogerop brengen
Een grote en actieve vereniging als SHTV speelt natuurlijk het liefst ook op
landelijk niveau mee. Een terugkeer van het eerste team naar de KNSBcompetitie is dan ook zeer gewenst. Bovenal is het echter gewenst dat ieder lid
zoveel mogelijk in een team zit dat in een klasse op zijn of haar eigen niveau
speelt. Idealiter spelen wij met vijf externe teams, met vanaf de 3e klasse KNSB
tot en met de 3e klasse HSB in elke klasse één team.
De indeling van de diverse teams is niet eenvoudig en leidt soms tot moeilijke
keuzes en tot teleurstelling bij individuele spelers. Ten behoeve van een zo
zorgvuldig mogelijk proces is derhalve een technische commissie onder voorzitterschap van de wedstrijdleider extern ingesteld, taken en samenstelling (op
basis van functies) van die technische commissie zullen ongewijzigd blijven.
5. Financieel gezond blijven
Financieel staan we er als club goed voor. Er dienen altijd voldoende reserves te
zijn om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Idealiter zijn de
contributies voldoende om de kosten te dekken. Extra inkomsten in de vorm van
sponsoring, subsidies en schenkingen blijven daarnaast uiteraard van harte
welkom.
6. Gerichte acties PR & Sponsoring
Sinds de oprichting van de vereniging blijkt de (bestuurs)functie voor PR &
Sponsoring maar moeilijk te vervullen. Het bestuur heeft het voornemen om in
plaats van deze bestuursfunctie een commissie in te stellen. Bij de instelling
dienen taak, samenstelling en werkwijze te worden vastgesteld. Dit zal moeten
leiden tot gerichte acties binnen de portefeuille van PR & Sponsoring.
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Agendapunt 13: Interne programma 2016-2017
1-sep
8-sep
15-sep
22-sep
29-sep
6-okt
13-okt
20-okt
27-okt
3-nov
10-nov
17-nov
24-nov
1-dec
8-dec
15-dec
22-dec
29-dec
5-jan
12-jan
19-jan
26-jan
2-feb
9-feb
16-feb
23-feb
2-mrt
9-mrt
16-mrt
23-mrt
30-mrt
6-apr
13-apr
20-apr
27-apr
4-mei
11-mei
18-mei
25-mei
1-jun
8-jun
15-jun
22-jun
29-jun

Simultaan clubkampioen
ALV
Zwitsers ronde 1
inhaalavond 1
Zwitsers 2
inhaalavond 2
Zwitsers ronde 3
inhaalavond 3
Zwitsers ronde 4
inhaalavond 4
Zwitsers ronde 5
inhaalavond 5
Zwitsers ronde 6
inhaalavond 6
Zwitsers ronde 7
inhaalavond 7
Oliebollentoernooi
Gesloten i.v.m. kerstvakantie
Rapid 1e avond
Zwitsers ronde 8
inhaalavond 8
Zwitsers ronde 9
Rapid 2e avond
inhaalavond 9
Zwitsers ronde 10
inhaalavond 10
Rapid 3e avond
Zwitsers ronde 11
inhaalavond ronde 11
Zwitsers ronde 12
inhaalavond 12
Zwitsers ronde 13
Gesloten i.v.m. Witte donderdag
Snelschaken
Gesloten i.v.m. Koningsdag
nader te bepalen activiteit
OK SHTV ronde 1
OK SHTV ronde 2
Gesloten i.v.m. Hemelvaart
OK SHTV ronde 3
OK SHTV ronde 4
OK SHTV ronde 5
OK SHTV ronde 6
OK SHTV ronde 7

ZwartWit ronde 1
ZwartWit ronde 2
ZwartWit ronde 3
ZwartWit ronde 4
ZwartWit ronde 5
ZwartWit ronde 6
ZwartWit ronde 7
ZwartWit ronde 8
ZwartWit ronde 9
ZwartWit ronde 10
ZwartWit ronde 11
ZwartWit ronde 12
ZwartWit ronde 13
ZwartWit ronde 14

ZwartWit ronde 15
ZwartWit ronde 16
ZwartWit ronde 17
ZwartWit ronde 18
ZwartWit ronde 19
ZwartWit ronde 20
ZwartWit ronde 21
ZwartWit ronde 22
ZwartWit ronde 23
ZwartWit ronde 24
ZwartWit ronde 25
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Agendapunt 15: Begroting 2016/2017
(bedragen in hele euro’s)
Baten
Contributie

Begroot

Lasten

10.075

Begroot

HSB bijdrage

3.900
3.000

Loterijen

500

Zaalhuur

Overige ontvangsten

500

KNSB

125

Sponsoring

60

Prijzen

750

Rente

50

Clubblad en internet

600

Jeugd

Activiteiten bijdragen

Totaal

1.000

1.400

Promotie

100

Algemene kosten

300

Opleiding kader

150

Activiteiten uitgaven

1.200

Afschrijving
computerapparatuur

250

Saldo

410

12.185

12.185

Toelichting begroting
De begroting voor volgend seizoen laat een gezond batig saldo zien.
Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 45 senioren en 60 juniorleden.
In de post ‘Activiteiten bijdragen’ worden de bijdragen opgenomen voor
activiteiten die SHTV organiseert en die niet strikt zijn voorbehouden aan de
eigen leden zoals het Oliebollentoernooi, het Open Rapidtoernooi en het Open
Kampioenschap. De afgelopen jaren is gebleken dat het zeer moeilijk is om deze
activiteiten niet verlieslatend te organiseren. In de begroting voor komend jaar is
daarom opnieuw een tekort van EUR 200 hiervoor opgenomen.
De VriendenLoterij en SponsorKliks vormen een belangrijke inkomstenbron
voor de vereniging. Het afgelopen seizoen was de gezamenlijke opbrengst EUR
633. Voor komend seizoen is een vergelijkbare opbrengst begroot.
De contributiebedragen blijven gelijk. Voor nieuwe dubbelleden wordt een
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introductietarief van EUR 25 voorgesteld voor het eerste lidmaatschapsjaar. Op
deze manier kunnen schakers van andere verenigingen voordelig kennismaken
met onze club. Omdat dit tarief kostenneutraal is en de toeloop moeilijk in te
schatten, is er in de begroting verder geen rekening mee gehouden.
Dit jaar zal de mogelijkheid worden geboden om per automatische incasso de
contributie te voldoen. Hiervoor zal aan het begin van het seizoen een separate
email naar alle leden worden gestuurd. De incasso zal eind oktober plaatsvinden.
Lasten
De afdracht aan de HSB is begroot op EUR 3.900 (45 senioren EUR 2.200 + 60
Junioren EUR 1.700).
Het budget voor de jeugd blijft onveranderd op EUR 1.400. Hoewel daar de
afgelopen jaren niet volledig gebruik van is gemaakt, blijft dit bedrag wel
jaarlijks beschikbaar voor het financieren van de jeugdopleiding. Dit is destijds
door de ledenvergadering geaccordeerd in verband met de contributieverhoging
voor de juniorleden.
Contributiebedragen
(bedragen in hele euro’s)

Contributie SHTV 2016-2017
Seniorleden

105

Junior- en aspirantleden (geboren na 31-08-1996

95

Dubbelleden (hoofdlid elders)

75

Dubbelleden (hoofdlid elders) - introductiejaar

25

•
•

Een tweede gezinslid krijgt 15 euro korting op de hierboven vermelde
contributie, een derde gezinslid krijgt 30 euro korting, etc.
Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie.
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Schaken, zon en Spaans eten

André Wagner

Twee keer per jaar kan het in de buurt en wie dat wil kan er nog wel meer buiten
de regio vinden, kroeglopertoernooien. Aan het begin van de zomer komen we
samen in Delft en aan het eind in Leiden. Het was op zondag 28 augustus weer
zo ver, met 80 koppels waren er flink minder deelnemers dan vorig jaar. Misschien was het weer té mooi, als zoiets al bestaat voor deze toernooien, en
natuurlijk was er een aantal deelnemers dat niet mee kon doen, omdat ze nog in
zware strijd waren verwikkeld in Amsterdam bij de NK’s. Het voordeel was wel
dat het in Sociëteit De Burcht iets gemakkelijker was om te bewegen en, doordat
het onweer en de regen van eerder in de ochtend was weggedreven, de meesten
zich buiten in het zonnetje ophielden.
Ik deed voor de zesde keer mee en nu alweer voor de derde keer in het goede
gezelschap van Ton Bodaan. De eerste ronde vond plaats in een vertrouwde
kroeg, De WW. Terwijl Ton zich secuur naar zijn eerste overwinning speelde,
gooide ik er met mijn slaperige hoofd al in de opening een stuk en de dame
tegenaan. Het zou wel beter gaan worden.
Niet ver daarvandaan namen we voor de tweede partij plaats op een gezellig
terrasje aan de Nieuwe Rijn, waar het gelukkig al veel beter ging. Onze tegenstanders waren ook wel een stuk minder sterk, maar een gezellig stel en we konden er een beetje praatschaak van maken. Beter kan de sfeer van een kroeglopertoernooi niet zijn.
Terug naar het startpunt voor de derde ronde. We hadden inmiddels meer kroeg
dan loper meegemaakt en nauwelijks een kilometer afgelegd. Soms komt het zo
uit. Het was de bedoeling dat we onze tegenstanders zouden treffen ín de
sociëteit, maar onze tegenstrevers waren van mening dat de door de mensen van
het koetshuis ernaast buiten geplaatste tafels een prettiger plaats was. In ieder
geval was het minder schemerig. Onze partijen waren interessant, maar het was
vechten tegen de bierkaai en onze enige verliesmatch van de dag was een feit.
De indeling voor de vierde ronde zorgde er voor dat we op onze stoelen konden
blijven zitten, maar deze keer wel gekoppeld aan het koetshuis. De partij van
Ton kwam niet helemaal goed uit de verf, maar ik had het geluk dat mijn
tegenstander een tijdje niet gespeeld had en wat roestig was. Het hielp zeker ook
dat hij de openingsvariant niet kende en we volgden 11 theoretische zetten voor
hij een blunder beging. Een paar zetten later was het gedaan met de koopman en
was mijn geknoei uit de eerste ronde weggepoetst.
Terwijl we bezig waren was er een bekend gezicht opgedoken. Armin Segger
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kwam als geïnteresseerde supporter langs en zou getuige zijn van de goede
afsluiting van het toernooi. Gedrieën liepen we naar ‘t Fust, waar we vorig jaar
ook mochten spelen. Door het centrum, langs het park, een lekker stuk
wandelen. De tegenstanders waren de minst sterke die we zouden treffen. Al
spelend bleken ze kleine finesses te missen en zonder veel moeite haalden we
beide punten binnen.
Nog twee ronden te gaan en langzaam begonnen we te speculeren over de
mogelijkheid om een prijs binnen te halen. We zaten in de ratinggroep tot 3600
en met 6 uit 10 konden we weleens kans hebben. Maar verkoop de huid nooit
voor de beer geschoten is. Die beer was voor mij Jeroen van der Linden, die
(ook al) een tijd niet gespeeld had, maar waar Ton ook al eens van verloren had.
Opletten dus en waarempel, ik kreeg een mooie stelling. Helaas pakte ik een
stukkenruil verkeerd aan en bleef een toren achter. Ton deed het beter, want hij
won van de altijd goedgeluimde Adinda Serdijn-Koster.
De laatste ronde... yes, bij Einstein! Nog altijd omringd door foto’s en citaten
van de grote Albert troffen we twee bekende regiogenoten. Niet dat hij kansloos
was, maar Bernard Bannink was echt een maat te groot voor Ton. Intussen had
ik met enig geluk een goede stelling bereikt tegen Hielke Kuipers. Volgens
eigen zeggen had hij al flink wat bier op, maar ik had dat niet nodig om het
mezelf extra moeilijk te maken. In plaats van mat in drie (waar Armin na de
partij op wees), verspeelde ik mijn dame maar wist met enige bluf een pion aan
de overkant te krijgen. Daarna was alsnog het puntje binnen, een essentieel
puntje.
Bij de prijsuitreiking mochten we 100 euro in ontvangst nemen. De tweede
envelop (Ton houdt hem vast op de foto) was voor twee jeugdige regiogenoten
die al weg waren. De prijs is met hun clubgenoten meegegeven. Van onze prijs
zijn we gaan eten. De bedoeling was om bij De Bijlen te gaan eten, een restaurant waar we jaren geleden al eens hebben gegeten met ons 1e team na een
wedstrijd. Het bestond niet meer, maar aan de overkant was het prima Spaanse
restaurant La Plancha en we hebben het ons goed laten smaken.
Ton (1882)
Henk Ochtman (2084)
Kevin Bakker (1681)
Ivo Stork (2129)
Roland v. Keeken (1996)
Willem de Haan (1420)
Adinda Serdijn (1981)
Bernard Bannink (2219)

4
1
1
0
0
1
1
0

André (1584)
Robert Fokkink (2110)
Jojanneke Weijermars (-)
Mark Agterberg (2107)
Jeffrey Stoffers (1886)
Thijs de Lange (1400)
Jeroen v.d. Linden (2026)
Hielke Kuipers (1726)

4
0
1
0
1
1
0
1

De WW
Vooraf en Toe
Soc. De Burcht
Koetshuis
‘t Fust
Van der Werf
Einstein

29

Jeugdschaakagenda
September 2016
za
3
NK snelschaken cat. A-E (Almere)
za
10
Jeugdclubcompetitie cat. ACD; ronde 1 (Den Bosch)
zo
11
Grand Prix 1 (De Kameleon)
za
24
Kesbeke Girls rapid chess tournament (Crowne Plaza hotel)
zo
25
Internationaal jeugdschaaktoernooi (Mierlo)
Oktober 2016
za
1
Jeugdclubcompetitie cat. ACD; ronde 2 (Den Bosch)
zo
9
Grand Prix 2 (SHTV)
za
29
Huttontoernooi (Delft)
November 2016
zo
6
PK cat. CD; voorronde
za
12
Jeugdclubcompetitie cat. AC; ronde 3 (Den Bosch)
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Schaakagenda
September 2016
do
1
Simultaan clubkampioen
za
3
Open Kampioenschap van Gouda
do
8
Algemene Ledenvergadering
do
15
Interne competitie ronde 1; zw/w-competitie ronde. 1;
bekercompetitie ronde 1
do
22
Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie ronde 2
za
24
31e Botwinniktoernooi (tevens HSB rapidkampioenschap)
do
29
Interne competitie ronde 2; zw/w-competitie ronde 3
Oktober 2016
za
1
OGD Rapidtoernooi (Delft)
NK Bedrijvenschaak (Wijk aan Zee)
do
6
Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie ronde 4
do
13
Interne competitie ronde 3; zw/w-competitie ronde 5
za
15
13e Breugemtoernooi (tevens HSB snelschaakkampioenschap)
zo
16
Chess run 16 (Delft)
do
20
Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie. ronde 6
do
27
Interne competitie ronde 4; zw/w-competitie ronde 7

Aankomende evenementen:
PK Haagse Schaakbond
Hoogeveen schaaktoernooi
HWP Haarlems Meesters Open
Eijgenbroodtoernooi (Amsterdam)
13e Haags Weekendtoernooi

vr 16 september t/m 11 november 2016
za 15 t/m za 22 oktober 2016
za 15 t/m zo 23 oktober 2016
vr 28 t/m zo 30 oktober 2016
vr 18 t/m zo 20 november 2016

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet
KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft
Tel. (015) 2618823
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Programma externe competitie (onder voorbehoud van wijzigingen)
do 22 september 2016
ma 24 oktober 2016
do 24 november 2016
ma 19 december 2016
do 9 februari 2017
di 14 maart 2017
april 2017

SHTV 1 - RSC-Belgisch Park 1
Schaakhuis 2 - SHTV 1
SHTV 1 - WSC 2
DSC 4 - SHTV 1
SHTV 1 - Scheve Toren 1
Promotie 2 - SHTV 1
Promotie 3 - SHTV 1

di 11 oktober 2016
do 10 november 2016
wo 30 november 2016
do 19 januari 2017
do 16 februari 2017
ma 20 maart 2017
april 2017

DD 4 - SHTV 2
SHTV 2 - Raadsheer-Corbulo 1
Haeghe Ooievaar 1 - SHTV 2
SHTV 2 - Rijswijk 2
SHTV 2 - DSC 5
Bobby Fischer/Wassenaar 1 - SHTV 2
SHTV 2 - RSC-Belgisch Park 2

do 20 oktober 2016
do 17 november 2016
do 8 december 2016
di 10 januari 2017
do 23 februari 2017
do 9 maart 2017
april 2017

SHTV 3 - Promotie 4
DD 5 - SHTV 3
SHTV 3 - Novelty Destroyers 1
Rijswijk 3 - SHTV 3
SHTV 3 - WSC 3
Botwinnik 2 - SHTV 3
DD 3 - SHTV 3

ma 10 oktober 2016
do 24 november 2016
do 15 december 2016
ma 16 januari 2017
do 9 februari 2017
do 16 maart 2017
do 30 maart 2017

WSC 6 - SHTV 4
Raadsheer-Corbulo 2 - SHTV 4
SHTV 4 - DSC 11
DSC 9 - SHTV 4
SHTV 4 - Pomar 2
SHTV 4 - Botwinnik 3
SHTV 4 - DD 7

