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Colofon
Bestuur
Voorzitter
Piet Sikkes
Secretaris
Maarten van der Vegt
Penningmeester
Sander Pauw
PR & Sponsoring
vacant
Wedstrijdleider extern
Evert Baak
Wedstrijdleider intern
Eric Alvares
Jeugdleider
Olav van Leeuwen

voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

4490512

secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

06-57726210

penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-55134781

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

3940945

wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

06-41330092
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3634552

Commissarissen
Webmaster
Eric Alvares
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vacant
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06-41330092

Jeugdbegeleiding
Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Timo Bottema, Claudia Fasil, Ricki
Luk, Andrea Bajireanu, Joëlle Vuong, Justus van Klaveren, Thomas Luk,
Mitchell Vuong, Gert-Jan Willighagen, Max Kanbier
Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19.30 uur;
Jeugd stap 3 en hoger: 18:30 tot 19:45 uur;
Senioren:
vanaf 19:45 uur
Contributie: senioren: € 105 per jaar; jeugd: € 95 per jaar; gezinslid tweede
junior: € 15 korting per jaar; derde junior: € 30 korting per jaar;
IBAN: NL97 INGB 0005255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV
Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl
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Van de redactie

Brief aan Caïssa
André Wagner

Geachte Caïssa,
Het is mij ter ore gekomen dat uw invloed op de wereld in de loop der eeuwen
heeft geleid tot een toenemende verslaving van onschuldige zielen, die zijn gaan
lijden aan een vorm van tunnelvisie zodra zij een vierkant bord ontwaren met
witte en zwarte vierkanten. Ik heb geteld, het zijn vierenzestig vierkanten.
Velden noemt men die. Poppetjes, oorspronkelijk van hout, maar allengs ook
verkrijgbaar in andere stoffen (metaal, glas, marmer, plastic etc.) worden in een
vooraf afgesproken volgorde geplaatst. Vaak zijn ze wit of beige en zwart of
bruin, maar ik heb ze ook gezien in vele andere kleuren. Eén keer heb ik een
geheel wit spel gezien met witte poppetjes, maar dat was in een videoclip van
John Lennon, die met zijn wederhelft Yoko Ono in witte kleding in een wit
prieel met dit spel trachtten te spelen. Helaas is in de vergetelheid geraakt wie er
gewonnen heeft, zelfs of dit wel mogelijk was zonder in de war te raken.
Die poppetjes worden trouwens ‘stukken’ genoemd. Ik versta onder ‘stuk’
nochtans echt iets anders, maar dit terzijde.
Beste Caïssa, wat hebt u zovelen aangedaan? Mensen die een normaal leven
hadden vechten verbeten strijd met elkaar uit, raken volkomen gefrustreerd als
ze verliezen en kinderen worden gekweld door schuldgevoel en moeten door
ouders worden getroost, omdat een kampioenschap verder weg is dan ooit. Een
volwassen man liep soms schreeuwend door de gang van zijn hotel na het
verliezen van een partij. Er wordt vaak beweerd dat uw duivelse spel karaktervormend is, dat men leert met tegenslag om te gaan. Nee, zeg ik u, het tegendeel
is waar! Velen kunnen zich nauwelijks beheersen om de tegenstander (hoe
agressief beschouwt men de persoon tegenover zich!) een pak rammel te geven,
maar gelukkig blijft het beperkt tot lelijke woorden aan het eigen adres en een
enkele keer het van het bord slaan van de stukken.
Caïssa, ik ben de literatuur gaan raadplegen op zoek naar de muzen, want naar
verluidt behoor jij tot hen. Wat bleek? Er zijn negen muzen die de kunsten
inspireren, maar jouw naam stond er niet bij. Je bent vals, bedacht door mensen
die verslaafd zijn geraakt aan dat spel dat door een mens bedacht is. Ik werp je
ver van mij, valse godin, en neem mijn leven weer in eigen handen!
En dit gezegd hebbende ga ik nu beginnen aan het nieuwe schaakseizoen.
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV 2018
Bosbeskapel, donderdag 13 september 2018, 20.15 uur
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag ALV 14 september 2017
4. Verslag ALV 5 oktober 2017
5. Verslag secretaris
6. Verslag wedstrijdleider intern
7. Verslag wedstrijdleider extern
8. Verslag jeugdleider
9. Verslag penningmeester
10. Verslag kascommissie en décharge bestuur
11. Samenstelling bestuur
12. Visiestuk SHTV 2016-2019
13. Statuten en huishoudelijk reglement
14. Commissarissen en commissies
15. Begroting 2018-2019, contributiehoogte
16. Interne competities 2018-2019
17. Externe competitie 2018-2019
18. Haags Weekend Toernooi
19. Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)
20. Rondvraag en sluiting
Ad 11:
Evert Baak heeft inmiddels drie jaar als wedstrijdleider extern in het bestuur gezeten.
Aangezien hij heeft aangegeven dat hij nog wel graag wedstrijdleider wil blijven maar geen
deel meer wil uitmaken van het bestuur, stelt het bestuur voor om dat bestuur dit
verenigingsjaar te laten bestaan uit vijf personen (de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee leden: Eric Alvares (tevens interne wedstrijdleider) en Olav van Leeuwen
(tevens jeugdleider).
Ad 12:
Er zijn geen wijzigingen in het visiestuk SHTV 2016-2019 zoals gepubliceerd in het clubblad
van 1 september 2016 (jaargang 11, nummer 4).
Ad 13:
De statuten zijn inmiddels naar aanleiding van de ALV’s in 2017 met een notariële akte
gewijzigd. In verband met het van kracht geworden zijn van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) ziet het bestuur zich genoodzaakt een nieuwe wijziging in het
huishoudelijk reglement voor te stellen. (Zie het voorstel hiertoe elders in dit clubblad.)
Ad 14:
Het bestuur is verheugd mede te kunnen delen dat Evert Baak de functie van externe
wedstrijdleider wil blijven vervullen, Eric Alvares de functie van interne wedstrijdleider wil
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blijven vervullen en Olav van Leeuwen de functie van jeugdleider wil blijven vervullen. Het
bestuur heeft deze personen dan ook als zodanig wederom aangesteld.
Verder stelt het bestuur voor:
- Hans Segers en Gert Jan Willighagen te benoemen als lid van de kascommissie. Het bestuur
zoekt nog een vrijwilliger om als reservelid te worden benoemd; leden worden opgeroepen
zich hiervoor beschikbaar te stellen.
NB: De taak van de kascommissie is omschreven in artikel 14 lid 4 van de statuten en in
artikel 9 lid 2 van het huishoudelijk reglement.
- Hans Segers, André Wagner en Ard van der Zwart wederom te benoemen als leden van de
Commissie van Beroep.
NB: De taak van de Commissie van Beroep is omschreven in artikel 5 lid 4 van de statuten en
in artikel 5 lid 2 en artikel 9 lid 3 van het huishoudelijk reglement.
- Evert Baak, Eric Alvares, Olav van Leeuwen en de teamleiders van de externe teams te
benoemen als leden van de Technische Commissie.
NB: De taak van de Technische Commissie is beschreven in artikel 9 lid 4 van het
huishoudelijk reglement.
- Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Claudia Fasil en Meile Tamminga te benoemen
als leden van de Jeugdcommissie.
NB: De taak van de Jeugdommissie is beschreven in artikel 9 lid 5 van het huishoudelijk
reglement.
- Eric Alvares, Hans Segers, André Wagner en Peter Vorstermans te benoemen als leden van
de interne wedstrijdcommissie.
NB: De taak van de interne wedstrijdcommissie is het ondersteunen van de interne wedstrijdleider bij het uitvoeren van zijn activiteiten.
- Ton Bodaan, Meile Tamminga en Claudia Fasil te benoemen als lid van de Commissie
PR&Sponsoring.
NB: De taak van de Commissie PR&Sponsoring is het voeren van propaganda acties in de
ruimste zin van het woord (referte artikel 2 lid 2 sub d van de statuten), waarbij met name de
PR en sponsoring rond speciale activiteiten (zoals weekendtoernooi, open kampioenschappen
en oliebollentoernooi) bijzondere aandacht behoeven.
- Nadat Peter Vorstermans het afgelopen jaar een uitgebreide inventarislijst (inclusief vervangingswaarde van die inventaris) heeft opgesteld is het bestuur thans op zoek naar een
vrijwilliger voor het up-to-date houden van die inventarislijst en voor het doen van aanbevelingen aan het bestuur met betrekking tot noodzakelijke vervangingen. (Een commissaris
materiaal dus). Leden worden opgeroepen zich voor deze functie beschikbaar te stellen.
Ad 15:
Het bestuur stelt voor om de contributie met ingang van dit verenigingsjaar voor zowel jeugdals seniorleden met €10 te verhogen.
Ad 17:
De teamindeling voor het komend seizoen is opgenomen in het verslag van de externe
wedstrijdleider over het afgelopen seizoen.
Ad 18:
Het Haags Weekendtoernooi zal dit jaar wederom worden gehouden en wel op 16, 17 en 18
november aanstaande in het nieuwe Cultuur- en Denksportcentrum Den Haag-Zuidwest aan
de Kerketuinenweg 45. Voor dit toernooi heeft SHTV zich voor € 250 garant gesteld, stelt
SHTV (bijna) al haar materiaal ter beschikking en verzorgt SHTV zowel de toernooifolder als
de spektakelprijs. Aan de ALV wordt gevraagd of SHTV een en ander ook in 2019 moet
continueren en zo ja, wie de genoemde taken dan op zich wil nemen.
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Agendapunt 3: Notulen Algemene Ledenvergadering 14 september 2017
Schaakcombinatie HTV
Aanwezig:
Kawang Choi, Eric Alvares, Hans Segers, Peter Vorstermans, Sander Pauw,
Jan Verheijen, William van Zanten, Meile Tamminga, Rob Dijkstra, Ruud van
Dijk, Kees van Gelder, Ben Spierings, Karl Baak, Piet Sikkes, Olav van
Leeuwen, Franck Melssen, Ton Bodaan, Claudia Fasil, Rik Pronk, Armin
Segger, André Wagner en Maarten van der Vegt
Afwezig met bericht:
Jaap Luyendijk (Maarten van der Vegt als gemachtigde), Bart Verbaan, Evert
Baak, Ard van der Zwart, Wouter Noordkamp
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag ALV 8 september 2016
4. Verslag secretaris
5. Verslag wedstrijdleider intern
6. Verslag wedstrijdleider extern
7. Verslag jeugdleider
8. Verslag penningmeester
9. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
10. Verkiezing bestuur
11. Visiestuk SHTV 2016-2019
12. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
13. Benoeming interne wedstrijdleider, externe wedstrijdleider en jeugdleider
14. Benoeming kascommissie, commissie van beroep, technische commissie,
jeugdcommissie, interne wedstrijdcommissie, commissie PR & Sponsoring
en commissaris materieel
15. Begroting 2017-2018
16. Interne competitie 2017-2018
17. Externe competitie 2017-2018
18. Haags Weekend Toernooi
19. Rondvraag en sluiting
1. Mededelingen:
Voorzitter deelt mee en licht toe de afwezigheid van de bestuursleden Evert
Baak en Geurt Jan van der Meiden. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de
agenda.
2. Ingekomen stukken:
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Kadernieuwsbrief, over cursussen die worden aangeboden door de KNSB. In
overleg kunnen de cursussen door SHTV bekostigd worden.
3. Verslag ALV 2016:
Geen aanmerkingen op verslag.
4. Verslag secretaris:
Geen aanmerkingen op verslag.
5. Verslag wedstrijdleider intern:
Geen aanmerkingen op verslag.
De prijzen voor de interne competitie en de Zwart-witcompetitie worden
uitgereikt.
6. Verslag wedstrijdleider extern:
Geen aanmerkingen op verslag.
De bekers voor de kampioensteams SHTV 1 en SHTV 2 worden uitgereikt aan
de desbetreffende teamleiders.
7. Verslag jeugdleider:
Geen aanmerkingen op verslag.
8. Verslag penningmeester:
Opmerking van penningmeester zelf: Een paar foutjes in het ingestuurde
verslag. In de balans moeten de volgende bedragen gecorrigeerd worden:
- Het saldo van de lopende rekening is 318 ipv 320
- Het totaal van de activa is 12.998 ipv 13.000
- Het Eigen Vermogen bedraagt 9.809 ipv 9.811
- Het totaal van de passiva is 12.998 ipv 13.000
9. Verslag kascommissie:
Kascontrole is gedaan door de Peter Vorstermans als lid van de kascommissie en
de kas is in orde bevonden. Het bestuur wordt gedéchargeerd.
10. Verkiezing bestuur:
Penningmeester wordt automatisch herkozen, aangezien er geen tegenkandidaten waren.
Geurt Jan van der Meiden stopt in zijn functie van intern wedstrijdleider en als
lid van SHTV.
Eric Alvares wordt gekozen als intern wedstrijdleider en als lid van het bestuur.
Bestuur zal bestaan uit zes leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, intern
wedstrijdleider, extern wedstrijdleider en jeugdleider.
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11. Visiestuk SHTV 2016-2019:
Speerpunten van het bestuur: Meer seniorleden die deelnemen aan de interne
competitie.
12. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement:
Belangrijkste aanpassingen en redenen tot wijzigingen zijn verduidelijkt door de
voorzitter.
Vragen worden gesteld over benoemen van jeugdleden, periodiek, leden van het
bestuur, donateurs, contributiebetaling, het verenigingsjaar in de statuten
waarover gediscussieerd wordt.
Taalkundige aanpassingen worden in Artikel 5, lid 2 en in Artikel 16, lid 3 aangebracht.
Er wordt gestemd over de wijziging van de statuten en het huishoudelijk
reglement, alle aanwezigen stemmen voor, echter er is geen tweederde van de
stemgerechtigde leden aanwezig. Over drie weken (5 oktober) zal er opnieuw
gestemd worden over de wijziging van de statuten.
Pauze
13. Benoeming interne wedstrijdleider, externe wedstrijdleider en
jeugdleider:
Eric Alvares wordt door de ALV benoemd tot intern wedstrijdleider, Evert Baak
tot extern wedstrijdleider en Olav van Leeuwen tot jeugdleider.
14. Benoeming kascommissie, commissie van beroep, technische commissie, jeugdcommissie, interne wedstrijdcommissie, commissie PR &
Sponsoring en commissaris materiaal:
Kascommissie: Peter Vorstermans en Gert Jan Willighagen worden benoemd tot
lid van kascommissie, Hans Segers tot reservelid.
Commissie van Beroep: Hans Segers, Ard van der Zwart en André Wagner
worden (her)benoemd tot lid van de Commissie van Beroep.
Technische Commissie: De Technische commissie bestaat uit de intern wedstrijdleider, de extern wedstrijdleider, de jeugdleider en uit de vier teamleiders
van de externe teams.
Jeugdcommissie: Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Claudia Fasil en
André Wagner worden benoemd als lid van de jeugdcommissie.
Interne Wedstrijdcommissie: Eric Alvares, Hans Segers, André Wagner en Piet
Sikkes worden benoemd als lid van de Interne Wedstrijdcommissie.
Commissie PR & Sponsoring: Ton Bodaan, Meile Tamminga en Claudia Fasil
worden benoemd als lid van de Commissie PR & Sponsoring.
Commissaris materiaal: Peter Vorstemans wordt benoemd als commissaris
materiaal en krijgt als taak om een inventaristie te maken van al het materiaal
van de vereniging.
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15. Begroting 2017-2018:
Een tweetal aanpassingen in vergelijking met wat er in de, in het clubblad
gepubliceerde, begroting staat:
- De som van de baten bedraagt 14.985 i.p.v. 14.935
- De som van de lasten bedraagt 14.985 i.p.v. 14.935
Een vraag over de post promotie waar €100 voor begroot is. Deze is in het
verleden niet altijd gebruikt.
Vraag over begroting clubblad en internet, deze is naar inzicht van André
Wagner te laag. Penningmeester legt uit hoe deze tot stand is gekomen.
Vraag over hoe de wens van het bestuur om het aantal seniorleden te verhogen
naar voren komt in de begroting. Dit is niet specifiek opgenomen in de
begroting, hier zal aan gewerkt worden met behulp van de commissie PR &
Sponsoring.
De begroting wordt goedgekeurd.
16. Interne competitie 2017-2018:
De interne competitie heeft dezelfde opzet als het voorafgaande jaar. Wel zullen
er dit jaar ook jeugdleden mee gaan doen aan de zwart wit competitie voor de
senioren.
Er zijn een aantal jeugdleden die rond de 12 zijn en die rond stap 3 of hoger
zitten. Er zal bij de partijen met deze jeugdleden een ander speeltempo zijn: 30
minuten pppp, dit zal een vast speeltempo zijn. Op deze manier geven we de
jeugdleden ervaring om ook eens op een ander niveau te schaken.
Er zijn een aantal jeugdleden die hier in aanmerking voor komen. De jeugdleden
worden gevraagd of ze mee willen doen.
Er zal geen nieuwe bekercompetitie gehouden gaan worden, de bekercompetitie
van afgelopen jaar zal worden afgemaakt in het nieuwe seizoen.
Afmelden zal gedaan moeten worden via het mailadres van wlintern@schaakcombinatiehtv.nl
Anekdotes over partijen kunnen op de site geplaatst worden, dit kan gedaan
worden via Frank Melssen via een nieuw e-mailadres.
Er ontstaat een discussie over de vraag of de weerstandspunten in de interne
competitie, na de wedstrijdpunten, leidend moeten zijn bij de bepaling van de
ranglijst. Hier is eerder ook over gesproken binnen de bestuursvergadering
waarbij besloten is om dit zo te houden omdat elk alternatief zijn voor- en
nadelen heeft. Dit wordt ook zo besproken binnen de ALV.
Rapidkampioenschap: Gestemd wordt over de keuze tussen 7 ronden op twee
avonden na elkaar of 9 ronden op drie verspreide avonden. Besloten wordt het
Rapidkampioenschap op twee avonden achter elkaar te gaan houden.
17. Externe competitie 2017-2018:
Vanwege de afwezigheid van de externe wedstrijdleider kan er geen teamindeling rondgedeeld worden, deze teamindeling zal zo spoedig mogelijk naar
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de leden worden rondgemaild.
18. Haags Weekendtoernooi
Het HWT 2017 zal plaatsvinden op 17, 18 en 19 november 2017 in het SBSbridgehome in Kerketuinen. We hebben nog (een) organisator(en) nodig om het
Haags WeekendToernooi vanaf 2018 te gaan organiseren. Tot uiterlijk 17 november kunnen liefhebbers zich hiervoor bij het bestuur aanmelden.
19. Rondvraag en sluiting
Ton Bodaan: Het is voor SHTV een fantastisch seizoen geweest met 2 kampioenschappen en 30 meer jeugdleden. Er zijn ook shirts te kopen van SHTV.
We kunnen tevreden zijn als SHTV. Het bestuur en de vereniging hebben het
uitstekend gedaan.
Kees van Gelder: Complimenten voor André Wagner en Ruud van Dijk voor het
rondbrengen van de clubbladen.
Olav van Leeuwen: Binnenkort is het volgende Grand Prix, er worden nog
tafelleiders en vrijwilligers gezocht hiervoor.
Franck Melssen: Mist wat vulling van de site, meer partijen aanleveren, bijvoorbeeld van de topborden bij het OK. Meer verslagen, bijvoorbeeld over het
OK, wat er gebeurde. Dat zou het levendiger maken. Meer aankondigingen over
activiteiten bij SHTV.
Hij biedt zich aan als redacteur voor de website. Hij wordt hier meteen voor
benoemd door de ALV.
Toegang tot de Wifi vragen bij het kerkbestuur.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter tenslotte de vergadering.
Agendapunt 4: Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Schaakcombinatie HTV, gehouden op 5 oktober 2017
Aanwezig: Piet Sikkes, Rob Dijkstra, Wim Vermeule, Maarten van der Vegt,
Kawang Choi, Sophie Gieben, Ruud van Dijk, Hans Segers, Ard van der Zwart,
Franck Melssen, André Wagner, Thijs Michels en Alex Hut.
1. Op de agenda staat alleen het voorstel tot wijziging van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Dit voorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn twee
onthoudingen, de overige aanwezigen stemmen voor het wijzigingsvoorstel
waarmee dit voorstel definitief is goedgekeurd.
Agendapunt 5: Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2017-2018
In het seizoen 2017-2018 is het ledenaantal redelijk gelijk gebleven. Waar
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SHTV vorig jaar 111 leden kende zijn er op het moment van schrijven 109 leden
bekend. Een kleine krimp, maar na de flinke groei van vorig jaar niks om ons
zorgen over te maken.
Van de leden zijn er 67 junior- of aspirantlid, dus kent SHTV 42 seniorleden. De
historicus onder u weet dus dat de daling in de groep van seniorleden zit. 12 van
de leden zijn vrouw. Dit is al een klein deel van de leden, daar komt ook nog bij
dat de meeste vrouwelijke leden nog jeugdleden zijn. De seniorvrouwen schuwen het schaken een beetje. Wellicht wordt het tijd voor de heren om hun
vrouwen het schaken te introduceren?
In het bestuur heeft Piet Sikkes zijn tweede jaar als voorzitter er op zitten.
Sander Pauw begint aan zijn 11e jaar als penningmeester. Olav van Leeuwen
heeft nu twee jaar het jeugdleiderschap er op zitten. Evert Baak heeft inmiddels
drie jaar de externe teams als verantwoordelijkheid. Eric Alvares heeft voor het
eerst de interne competitie moeten leiden. Maarten van der Vegt heeft in zijn
derde jaar in het bestuur het tweede jaar van secretaris op zich zitten.
Het bestuur is in het afgelopen jaar vier keer samengekomen voor een bestuursvergadering. Daarnaast zijn er de nodige maatregelen genomen met betrekking
tot de achtneming van de nieuwe wetgeving van de AVG, zodat de persoonsgegevens van de leden zorgvuldig worden beheerd.
Agendapunt 6: Jaarverslag wedstrijdleider intern 2017/2018
De interne competitie telde dit seizoen 31 deelnemers, vrijwel hetzelfde aantal
als het seizoen ervoor. Er werden 174 partijen ingedeeld, waarvan er helaas 11
een reglementaire uitslag hadden. Opvallend is dat die uitslagen allemaal in de
laatste vier ronden vielen. De Commissie van Beroep moest eenmaal bijeenkomen om een protest te behandelen.
Kampioen werd Bart Verbaan met 9,5 uit 13. Ben Spierings werd tweede na een
enorme eindsprint, maar verloor op weerstandspunten. Peter Vorstermans werd
derde met 9 punten.
De zwart-witcompetitie heeft als doel om leden die geen tegenstander voor de
interne competitie hebben toch te kunnen laten spelen. De competitie is ook
bedoeld voor de ‘inhaalavonden’ en de mogelijkheid om anderen dan de deelnemers aan de interne competitie mee te laten doen.
Het begon bescheiden, maar in de loop van het seizoen werd het doel om de
betere jeugd mee te laten doen gehaald. Van de 52 deelnemers deden er 16 van
onze jeugdafdeling minstens één avond mee. Ook een paar ouders en gastspelers
konden enkele keren ingedeeld worden. In totaal werden er 353 partijen
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gespeeld op 26 clubavonden.
Ongeveer de helft van de deelnemers deed minimaal vijf avonden mee en streed
om een prijsje. Bij de senioren was Maarten van der Vegt de beste met een score
van 77,78%, evenveel als André Wagner, maar die deed minder avonden mee.
Nummer drie werd Rob Dijkstra (76,67%). Bij de jeugd was Thomas Alvares de
beste met 57,14%, gevolgd door Robin van Leeuwen (54,17%) en Tobias LiBehn (39,29%).
De bekercompetitie werd met ingang van dit seizoen afgeschaft. Wel werd nog
geprobeerd om tussen de andere schaakactiviteiten door de competitie van het
seizoen er voor af te ronden, maar dat lukte helaas niet.
Wouter Noordkamp won het Oliebollentoernooi(7,5 uit 9), het snelschaakkampioenschap (7 uit 9) en het open rapidkampioenschap (6,5 uit 7), Ton
Bodaan het rapidkampioenschap met 7 uit 7. Ton won ook de Haagse Rapidcyclus. Winnaar van het open kampioenschap werd Rachid Schrik met 7 uit 7.
Agendapunt 7: Verslag Extern Wedstrijdleider seizoen 2017/2018
Het afgelopen seizoen was het laatste seizoen in de oude opzet. We speelden
met 4 teams, waarvan er twee gepromoveerd waren. Komend seizoen is er
sprake van een landelijke en een HSB-competitie omdat spelers in beide
competities mogen uitkomen ‘groeit’ het aantal teams naar 5; 2 landelijk en 3
HSB.
De terugblik; er waren er drie teams actief in de HSB competitie:
SHTV 4, won twee wedstrijden en speelde twee keer gelijk (waaronder tegen de
kampioen HSV 2). Zes matchpunten waren ruim voldoende om zich te handhaven.
Vier speelde 56 partijen en haalde 25,5 bordpunten.
SHTV 3, won een wedstrijd en speelde een keer gelijk. Drie matchpunten,
hakken over de sloot maar gehandhaafd.
Drie speelde 56 partijen en haalde 24,5 bordpunten.
SHTV 2, was gepromoveerd en won twee wedstrijden van de latere degradanten. Vier matchpunten waren voldoende om de degradanten voor te blijven.
Twee speelde 56 partijen en haalde 21,5 bordpunten.
HSB-bekercompetitie
In de eerste wedstrijd werden we gelijk uitgeschakeld door RSC BP met 2,5-1,5.
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KNSB
SHTV 1, was gepromoveerd, won vier wedstrijden. Acht matchpunten een mooi
resultaat.
Eén speelde 72 partijen en haalde 33,5 bordpunten.
KNSB-bekercompetitie
De eerste wedstrijd werd er met 3-1 gewonnen van Spijkenisse. De tweede
wedstrijd werd met dezelfde cijfers verloren van Promotie.
Topscoorders dit seizoen waren Piet Sikkes met 5,0 uit 6,0, Gert Jan Willighagen en Maarten van der Vegt, beide met 4,0 uit 5,0.
Seizoen 2018/2019
Komend seizoen spelen we met twee teams landelijk. Aanvankelijk was het
aantal aanmeldingen te weinig voor twee teams, maar toen de aanmeldingen op
gang kwamen raakten de teams ruim bemenst.
De twee teams die KNSB spelen zijn:
Team KNSB 1
Twan van der Togt, Sherief el Sayad, Wouter Noordkamp, Sander Pauw, Peter
Vorstermans (teamleider), Alex Hut, Hans Segers, Justus van Klaveren en Cor
Kanters (9de man)
Team KNSB 2
Eduard van Dijk (9de man), Bart Verbaan, Olav van Leeuwen, Gert Jan Willighagen, Ton Bodaan, Meile Tamminga, Geurt Jan van der Meiden, Ben Spierings
(teamleider) en Robin van Leeuwen
Algemeen reserves;
Eric Alvares, Thomas Alvares, William van Zanten en Maarten Stolte
De drie teams die HSB spelen zijn;
Team HSB 1
Maarten Stolte, Eduard van Dijk, Bart Verbaan, Alex Hut, Rik Pronk, Evert
Baak, Karl Baak (teamleider) en Ben Spierings
Team HSB 2
Olav van Leeuwen, Theo Bovenlander, Ed Olvers, Meile Tamminga (teamleider), Theo Dekker, Piet Sikkes, Eric Alvares en Jan Verheijen
Team HSB 3
Maarten van der Vegt (teamleider), André Wagner, Frans Coers, Jaap Luyen-
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dijk, Danny Lindhout, Thomas Luk, Ard vd. Zwart, Kawang Choi en Mitchell
Vuong (9de man)
Agendapunt 8: Jaarverslag jeugdleider 2017/2018
Inleiding
De jeugdafdeling van SHTV bestaat uit zo’n 70 jeugdleden die op donderdagavond van 18.30 tot 19.45 naar de Bosbesstraat komen om een competitie te
schaken en les te krijgen.
In seizoen 17-18 zijn weer een hoop leuke schaakmomenten beleefd en positieve
ontwikkelingen te zien.
Een aantal highlights:
- de opkomst op de jeugdavonden blijft hoog, er was ook weinig verloop.
Ook was te zien dat de kwaliteit van het spel en de partijnotatie van onze
jeugdspelers omhoog ging.
- De lessen van de jeugdtrainers wisselden partijbespreking en werken volgens
de stappenmethode met elkaar af. Mede hierdoor werden aan het eind van het
seizoen weer 33 stappendiploma’s uitgereikt.
- een groep van 6-10 jeugdspelers uit de grootmeesterklasse heeft in dit seizoen
2-wekelijks meegedaan aan de zwart-wit competitie, waarbij tegen senioren
werd geschaakt. Ook was te zien dat jeugdspelers deelnamen aan de rapidcyclus en het Open SHTV-toernooi.
- Het team begeleiders bleef intact en toonde wekelijks betrokkenheid en inzet
om de clubavonden goed te laten verlopen.
Het team in 17-18 bestond uit: Ton Bodaan, Rik Pronk, Claudia Fasil, Max
Kanbier, Justus van Klaveren, Ricki Luk, Thomas Luk, Mitchell Vuong, Joëlle
Vuong, Andreea Bajireanu,, Eric Alvares, Meile Tamminga en jeugdleider
Olav van Leeuwen.
Ook hebben diverse ouders steun verleend, waaronder Mei Luk, die steevast
versnaperingen heeft verzorgd op speciale avonden.
- Op 14 juni 2018 zijn op onze clubavond de KNSB schaaktrainer 2 examens
afgenomen door Jop Delemarre. Hierbij werden de lesexamens aan onze
jeugdleden gegeven.
Voor de overige jeugdleden was er een schaakcaroussel.
Competitie
In seizoen 17/18 is weer gespeeld in een najaarscompetitie (sept-januari) en een
voorjaarcompetitie (jan-juli). Dit gebeurde in 4 klassen van verschillende
niveau. Over het hele seizoen werd voor het clubkampioenschap gespeeld.
Jeugdclubkampioen is Robin van Leeuwen geworden, voor Tuan Ahn Do en
Thomas Alvares. Dit zijn de prijswinnaars van de competities:
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Najaarscompetitie:
Grootmeesterklasse
Meesterklasse
Promotieklasse
Eerste Klasse

Voorjaarscompetitie
Grootmeesterklasse
Meesterklasse
Promotieklasse
Eerste Klasse

1) Robin van leeuwen
2) Thomas Alvares
3) Tuan Ahn Do
1) Dmitris Gkikas
2) Sijmen Tool
3) Finn Schagen
1) Tijmen Luzac
2) Yarno Kersten
3) Cas Douw
1) Antoni Manuschki
2) Julia Lopez Simens
3) Jackie Shan
1) Robin van Leeuwen
2) Tuan Ahn Do
3) Thomas Alvares
1) Yarno Kersten
2) Cas Douw
3) Tijmen Luzac
1) Mirko Knoester
2) Ishak Zwartenberg
3) Maite Wientjens / Stijn Meijsters
1) Ariana Javadi
2) Koert Jan Luzan
3) Eva Shan

Snelschaaktoernooitje
Bij speciale gelegenheden werd een speciaal toernooi georganiseerd:
- Opening van het seizoen
- Het Sinterklaastoernooi met gekke spelregels
- Het kersttoernooi
- Het paastoernooi
Op de slotavond werd weer een schaakcaroussel gehouden. O.a. doorgeefschaak, spelletjes en meester vlaggen. Ook werden de prijzen van de voorjaarscompetitie en clubkampioenschap uitgereikt en kregen alle jeugdleden een
medaille en ijsje.
Tevens werd de begeleiding in het zonnetje gezet, want zonder hen hebben we
geen jeugdafdeling. Van Andreea en Max werd afscheid genomen.
Training
Naast de competitie wordt er in 6 verschillende groepen per avond schaak-
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training gegeven. Dit wordt gedaan door ervaren en gediplomeerde trainers. Er
wordt gewerkt volgens de stappenmethode. De jeugdschakers werken ook thuis
in hun stappenboek.
Daarnaast werden regelmatig fragmenten uit de eigen partijen besproken.
Stappenexamens
Op 19 juni was weer stappenexamenavond bij SHTV. HSB diplomaconsul
Louis Wulffers kon uiteindelijk 32 examinandi feliciteren met hun stappendiploma. Zeyd leverde een bijzondere prestatie door zowel voor stap 1 als voor
stap 2 op 1 avond een 10 te halen.
Er werden die avond uitgereikt:
- 2 stap 4 diploma’s
- 2 stap 3 diploma’s
- 12 stap 2 diploma’s
- 2 stap 1 plus diploma’s
- 11 stap 1 diploma’s
- 4 opstapje 1 diploma’s
Grand Prix
In seizoen werden door de HSB en verschillende clubs 8 Grand Prix’s
georganiseerd. SHTV organiseerde op 8-10-2017 de tweede Grand Prix in de
Hofstad Mavo aan de Alberdastraat. Er deden 120 kinderen mee. Aan de Inter
Grand Prix deden 12 jeugdspelers mee. Door de inzet van jeugdbegeleiders en
ouders werd deze Grand Prix een gezellig evenement.
Over het hele Grand-Prixseizoen wordt ook een competitie bijgehouden.
Mooi te vermelden is dat Thomas Alvares derde werd in de D-klasse en Jesper
kool 5e in de EH. Jesper Kool en Tijmen Luzac werden gekroond als toernooitijgers, omdat ze alle 8 Grand Prix’s hadden meegedaan.
Veel jeugdspelers van SHTV hebben op de diverse Grand Prix’s prjizen gewonnen. Op de besloten Facebookpagina van SHTV werd hiervan verslag gedaan.
Jeugdclubcompetitie
SHTV heeft meegedaan met 4 teams aan de voorronde van de jeugdclubcompetitie, 2 D-teams, 2 E-teams.
Het eerste D-team werd verdienstelijk 4e, viel net buiten de prijzen, maar wist
zich via een zijdeur alsnog te plaatsen voor de landelijke clubcompetitie van
seizoen 18-19.
Beide E-teams wisten zich te plaatsen voor het NK voor E-teams in Naaldwijk.
Dit werd een enorme happening. E1 werd verdienstelijk 10e van de 40 teams.
Robin had een persoonlijk succesje door de beste jongen te worden met 7 uit 7.
E2, een jong team werd 37ste, maar hebben veel ervaring opgedaan met spelen
op nationaal niveau.
Na afloop gingen de teams en de begeleiding samen eten bij MacDonald’s.
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PK’s / NK’s
Diverse SHTV-jeugdspelers hebben meegedaan aan het PK en zelfs NK van hun
leeftijdscategorie.
Tijmen Luzac (G), Dimitris Gkikas (F), Novak Delic (G) en Robin van Leeuwen
(E) wisten zich hier te plaatsen voor het NK.
Op de nationale pupillendag werd Dimitris keurig 12e bij de F. Bij de G werd
Tijmen 17e en Novak 24e. Bij de E werd Robin 16e over het 2-daagse toernooi.
ONJK in Borne
In de week van 6 augustus deden 4 SHTV-spelers mee aan het ONJK.
Tobias Li-Behn (43ste) nam deel aan het C-toernooi. Thomas Alvares (17e)
speelde de hele week bij de D-tjes, Robin van Leeuwen bij de E (4e) en Tijmen
Luzac (14e) deed mee aan het 3-daagse toernooi van de G.
Zomerkamp SHTV
Ook dit jaar heeft de Stichting Haagse Toren Vrienden Zomerkampen weer een
zomerkamp georganiseerd voor SHTV-jeugdleden en ex-jeugdleden.
Er gingen dit jaar 27 kinderen mee naar Best. Het thema was Jungle.
De berichten vanuit Best omvatten de strekking dat het supergezellig was en een
week te kort is.
Bij aankomst in Den Haag werden vermoeidheid en slaaptekort genegeerd en de
inmiddels legendarische kampdans uitgevoerd.
Relevante sites
https://schaakcombinatiehtv.nl/nl/content/interne-competitie-1
http://www.haagseschaakbond.nl/content/view/45/541/
http://www.westlandschaakt.nl/index.php/nketeams-uitslagen
http://www.nationalepupillendag.org/
http://nkepersoonlijk.nbsb.org/2018/
https://www.onjk.nl/nl/
https://www.facebook.com/groups/265449096897569/
Agendapunt 9: Jaarverslag 2017/2018 van de penningmeester
Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
de resultatenrekening over de periode 2017-2018 waarin de inkomsten
en uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
de balans waarin de stand van zaken per 31 juli 2018 is beschreven
de begroting voor de periode 2018-2019
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Resultatenrekening 2017 - 2018
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening 2017-2018 loopt over de periode 21 augustus 2017 – 31 juli
2018.
De vereniging heeft het seizoen met een negatief saldo van EUR 115 afgesloten.
(bedragen in hele euro’s)
Baten
Begroot
Contributie

Realisatie

Lasten

Begroot

Realisatie

HSB bijdrage

4.200

4.079

3.750

3.530

11.075

11.115

Loterijen

425

406

Zaalhuur

Overige
ontvangsten

200

157

KNSB

500

523

Sponsoring

60

60

Prijzen

750

684

Rente

25

16

Clubblad en Internet

400

512

Jeugd

1.475

1.422

4.150

3.203

Promotie

100

-

Algemene kosten

600

687

Opleiding kader

150

100

1.000

1.440

250

250

-

125

865-

115-

14.985

15.019

Activiteiten
bijdragen
Aanwending
Reserve Jeugd

1.100

1.219

625

625

Jeugd

Activiteiten uitgaven
Afschrijving
schaakmateriaal
Afschrijving debiteuren

Saldo
Totaal

14.985

15.019

Toelichting resultatenrekening
Baten
De baten zijn over de hele linie keurig in lijn met de begroting.
Vermeldenswaardig is dat de opbrengsten van de jeugd voor EUR 650 bestaan
uit de sponsorbijdrage van C-THEC. Met C-THEC is een driejarig overeenkomst gesloten voor de sponsoring van SHTV t-shirts. Dank aan Rik Pronk
(SHTV) en Oedith Jaharia (C-THEC) die zich hiervoor hebben ingezet!
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Lasten
De uitgaven laten een gemengd beeld zien.
De zaalhuur was lager dan begroot met name doordat de huur van zalen in het
Atlantic Hotel voor de KNSB-wedstrijden van het eerste team lager uitvielen.
Dank aan Ben Spierings voor het organiseren hiervan!
Het clubblad is dit jaar duurder uitgevallen doordat de oude drukker is overgenomen door een partij die fors hogere prijzen berekent. Na één nummer is
gelukkig een nieuwe drukker gevonden met een aanzienlijk vriendelijker tariefstructuur.
De jeugdkosten zijn beduidend lager dan begroot. Dat komt deels doordat er
geen t-shirts voorgefinancierd zijn hetgeen wel oorspronkelijk het plan was
(impact EUR 375). De voornaamste oorzaak kan echter gevonden worden in de
persoon van Olav van Leeuwen die er als jeugdleider in is geslaagd om het hele
seizoen zeer scherp op de uitgaven te letten.
De algemene kosten vallen hoger uit doordat de notariskosten voor het aanpassen van de statuten EUR 352 kostte in plaats van de begrote EUR 250.
Teleurstellend is dat we er niet in slagen om de door de vereniging georganiseerde activiteiten kostendekkend te maken. De vereniging heeft met name voor
het organiseren van de laatste ronde van de Haagse Rapidcyclus in de eigen
Bosbeskapel, de portemonnee moeten trekken. Bij blijvend lage deelnemersaantallen is het onvermijdelijk dat het inschrijfgeld omhoog moet.
Balans 31-07-2018
(bedragen in hele euro’s)
Activa
2017-18

2016-17

Passiva

2017-18

2016-17

Kas

148

380

Eigen Vermogen

9.694

9.809

Lopende rekening

732

318

Materiaalreserve

700

700

10.411

10.395

Reserve HWT

250

250

45

-

Reserve Promotie

400

400

Overlopende activa

715

705

Reserve Jeugd

-

625

Promotiemateriaal

200

200

Crediteuren

1.794

1.214

Schaakmateriaal

750

1.000

163

-

-

-

-

-

13.001

12.998

13.001

12.998

Rabobank
Debiteuren

Apparatuur
Totaal

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
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Toelichting balans
Activa
De post overlopende activa betreft de reeds ontvangen factuur met betrekking
tot de afdracht aan de HSB voor de maanden augustus en september 2018.
Passiva
Het eigen vermogen is met EUR 115 afgenomen (zie resultatenrekening).
De post ‘Crediteuren’ bestaat uit de HSB-contributienota voor het derde kwartaal 2018 (EUR 1.072) en een tweetal nota’s (notariskosten a EUR 352 en
zaalhuur Rapidcyclus à EUR 370) die vanwege de vakantieperiode niet tijdig
(lees: voor het sluiten van boeken op 31-7-2018) de penningmeester hebben
bereikt.
De post ‘Overlopende passiva’ bestaat uit de nog te betalen zaalhuur voor de
maand juli 2018. De zaalhuur wordt een keer per kwartaal voldaan.
Agendapunt 13: Voorstel wijziging huishoudelijk reglement
In verband met de aanscherping van de wettelijke regelingen met betrekking tot
de privacy stelt het bestuur voor om artikel 1 van het huishoudelijk reglement uit
te breiden met een lid 3 en een lid 4 en om in artikel 2 ook het privacy reglement
te benoemen. De onderhavige artikelen luiden dan als volgt:
Artikel 1
1. Bij aanmelding dienen de kandidaatleden de door het bestuur nodig geachte
gegevens te verstrekken.
2. De leden zijn verplicht alle veranderingen die zich gedurende het lidmaatschap in de gegevens voordoen onmiddellijk ter kennis te brengen van het
bestuur.
3. Tenzij schriftelijk bij de secretaris van het bestuur aangegeven stemmen leden
er mee in dat ten behoeve van publicitaire doeleinden eventuele foto’s van hen,
die genomen zijn bij voor de vereniging relevante schaakevenementen, op de
website en/of op de facebookpagina van de vereniging geplaatst kunnen worden.
4. De NAW- en contactgegevens van de leden worden verzameld en bewaard
voor het uitvoeren van de doelstellingen zoals beschreven in artikel 3 van het
privacy reglement.
Artikel 2
Bij de aanvang van het lidmaatschap ontvangt het lid een exemplaar van de
statuten, van het huishoudelijk reglement en van het privacyreglement.
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Agendapunt 15: Begroting 2018/2019
(bedragen in hele euro’s)
Baten
Contributie

Begroot
11.998

Lasten

Begroot

HSB bijdrage

4.075
4.300

Loterijen

425

Zaalhuur

Overige ontvangsten

150

KNSB

800

60

Prijzen

750

Clubblad en Internet

425

Sponsoring
Rente

5

Jeugd

850

Activiteiten bijdragen

1.400

Jeugd

2.750

Promotie

100

Algemene kosten

325

Opleiding kader

150

Activiteiten uitgaven

1.600

Afschrijving schaakmateriaal

-

Saldo
Totaal

14.888

-338
14.888

Toelichting begroting
Het bestuur ziet zich genoodzaakt de contributies voor zowel de senior- als de
jeugdleden met twaalfenhalve euro (EUR 12,50) te verhogen. Ondanks deze
verhoging laat de begroting voor volgend seizoen een negatief resultaat van
EUR 338 zien. De contributies vormen voor de vereniging de enige substantiële
inkomstenbron. Dat betekent dat structurele lastenverhogingen alleen maar
kunnen worden opgevangen door de contributies te verhogen. De club heeft
gelukkig op dit moment een gezonde vermogenspositie. Een klein negatief
begrotingssaldo acht het bestuur daarom verantwoord. De verhoging van de
contributies kan daardoor in absolute zin beperkt blijven. Als er echter in de
toekomst geen aanvullende inkomstenbron wordt gevonden, dan zijn – als
gevolg van verdere lastenverzwaringen – nieuwe verhogingen van de contributies onvermijdelijk.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste posten in de begroting.
Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 42 seniorleden en 70 jeugdleden. In de begro-
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ting is rekening gehouden met een totale gezinskorting van EUR 345.
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 Rapid toernooi en het Open Kampioenschap. Daarnaast gaat SHTV voor de komende twee jaar de HSB Pupillendag (incl. finale C) organiseren.
Voor de jeugd zijn inkomsten begroot in verband met de verkoop van stappenboeken alsmede de sponsoring en verkoop van nieuwe T-shirts (zie ook onder
Lasten).
Lasten
De afdracht aan de HSB is begroot op EUR 4.075 (42 seniorleden EUR 2.065 +
70 jeugdleden EUR 2.010).
De begrote kosten voor de zaalhuur zijn opnieuw verhoogd, ditmaal met EUR
550. De verhoging is voornamelijk het gevolg van het feit dat SHTV dit seizoen
met twee teams in de landelijke competitie uitkomt. Beide teams spelen vijf
thuiswedstrijden waarvoor zalen in de Bosbeskapel worden gehuurd.
Doordat de vereniging volgend seizoen met twee teams in de landelijke competitie uitkomt, zijn de kosten voor de KNSB verhoogd. Doordat zowel het eerste
als het tweede vaker thuis dan uit speelt, zal de vereniging aan de schaakbond
een reiskostencompensatie moeten afdragen ten gunste van de teams in de
betreffende klassen voor wie dat niet geldt. De reiskostenregeling van de KNSB
is evenwel sterk versoberd als onderdeel van een driejarige overgangsregeling
naar volledige afschaffing van de reiskostenregeling. Voor de spelers van het
eerste en tweede team is een regeling reiskostenvergoeding van kracht voor
zover zij uitwedstrijden spelen buiten de Haagse regio. Daarnaast is er een
stelpost opgenomen van EUR 300 voor de (on)kosten(vergoeding) van de
(externe) wedstrijdleiding.
De uitgaven van de jeugd (exclusief bekerprijzen) zijn begroot op EUR 2.750.
Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte voorgaand seizoen. De belangrijkste
oorzaken zijn de volgende. Er wordt geen voorraad van T-shirts aangehouden.
De verkoop hiervan is kostendekkend mede door het driejarig sponsorcontract
met C-THEC. De vergoedingen voor het kader zijn sterk gereduceerd. De
stijging van deze specifieke kosten in het seizoen 2017-2018 worden hiermee
feitelijk weer teruggedraaid.
De uitgaven aan activiteiten liggen in de regel was hoger dan inkomsten. Voor
de organisatie van de HSB Pupillendag staat de HSB garant voor een eventueel
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tekort tot EUR 100,-.
Contributiebedragen
De contributiebedragen zullen voor de seniorleden en de jeugdleden worden
verhoogd met twaalfenhalve euro (EUR 12,50).
(bedragen in hele euro’s)
Contributie SHTV 2018-2019
Seniorleden

117,50

Jeugdleden (geboren na 31-08-1997)

107,50

Dubbelleden (hoofdlid elders)

75

Dubbelleden (hoofdlid elders) – introductiejaar
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▪
▪

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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Haagse rapidcyclus (2)
Op zaterdag 12 mei, een zonnige dag waarop in Rijswijk bijna drie keer zoveel
schakers deelnamen aan het NK 12 dan er in het Nationaal Schaakgebouw
aanwezig waren, hield DD het derde toernooi in de Haagse Rapidcyclus. Ook nu
weer was de opkomst een beetje teleurstellend, maar gemiddeld gezien was de
bezetting ijzersterk, een lastige opgave voor de kanshebbers voor de cycluswinst. Wanneer u dit leest weten we wie de gelukkige is geworden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Juan Pablo de Mey (-)
Gosse Romkes (DD)
Mark Bueno (DD)
Hans Segers (SHTV)
Theo van Orsouw (DD)
Meile Tamminga (SHTV)
Philip Westerduin (RSR-IT)
Bert Corneth (HSV)
Ton Bodaan (HSV)
Jaco Arkesteijn (DD)
Lothar van der Sluijs (DD)
Gert-Jan Willighagen (SHTV)
Kees Franx (Shuis)
Dominique Nierop (HO)
Jeffrey Hofland (Smat W)
Olav van Leeuwen (SHTV)
Daniel Diaz Maguiña
Robin van Leeuwen (SHTV)
Frans Wentholt (DD)
Gerrit Horst (DD)
Frans van Kampen (DD)
Maurits Bons (HO)
Jinan Shin (DD)
Jan van der Meer (HO)
Edwin van der Leij (HO)
Hayun Shin (DD)
Michelle de Liefde (HO)
René Weerts (DSC)
Tobias Li-Behn (SHTV)
Jacqueline Driessen (-)

rat.

ptn

w.p.

SB

1996
2007
1963
1946
1827
1739
1989
1785
1881
1693
1800
1863
1601
1594
1566
1849
1682
734
1579
1624
1520
1777
1458
1533
1558
845
1475
1444
0000
0000

7.0
6.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0

31.5
30.5
34.5
30.0
27.5
27.0
33.5
29.5
29.5
25.0
23.5
26.5
25.5
24.0
24.0
22.5
21.0
20.0
18.5
26.5
22.5
22.0
24.0
20.5
24.0
22.0
19.5
18.0
15.5
16.5

31.50
23.50
21.50
18.00
15.50
15.00
15.50
13.25
14.00
12.00
11.75
11.25
10.00
10.25
9.25
10.25
7.25
8.25
8.50
8.50
8.00
5.00
5.75
4.25
5.50
5.75
2.00
2.00
1.00
1.50
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Misschien toch een beetje te laat in de tegenwoordige tijd, want vroeger was het
toernooi van Haagse Toren aan het eind van juni een grootse afsluiting van het
seizoen, ‘het laatste toernooi voor de zomer’. Desondanks was het een mooie
dag die na zeven ronden een overwinning voor Wouter Noordkamp opleverde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Wouter Noordkamp (SHTV)
Dick Groenendijk (HSV)
Ton Bodaan (HSV)
Hans Segers (SHTV)
Lothar van der Sluijs (DD)
Piet Sikkes (SHTV)
Hans de Haan (HSV)
Wim Reimer (DD)
Eric Alvares (SHTV)
Meile Tamminga (SHTV)
Theo van Orsouw (DD)
Jeffrey Hofland (Smat W)
Daniel Diaz (DD)
Ruud van Dijk (Shuis)
Theo van der Pol (Smat W)
Maurits Bons (HO)
Robin van Leeuwen (SHTV)
Edwin van der Leij (HO)
Peter van Wermeskerken (HO)
Paul Koks (LSG)
Jan van der Meer (HO)
Jaco Arkesteijn (DD)
Thomas Alvares (SHTV)
André Wagner (HO)
Tobias Li-Behn (SHTV)

rat.

ptn

w.p.

SB

2058
1783
1881
1946
1800
1641
1759
1758
1610
1739
1827
1566
1682
1296
1545
1777
734
1558
1593
1608
1533
1693
786
1593
376

6.0
5.5
5.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
1.0
0.5
0.5

30.0
29.5
28.0
30.5
26.0
26.0
25.5
24.5
24.5
28.5
26.0
26.0
25.0
23.5
21.5
28.0
23.0
21.5
24.0
20.5
19.0
19.0
17.5
21.0
19.5

25.50
20.75
19.25
18.75
15.75
14.25
16.00
12.00
12.00
10.75
10.75
8.25
11.25
9.75
6.25
8.50
9.00
6.00
8.50
3.25
3.75
1.50
0.50
2.25
1.25

Cycluswinnaar, voor de derde keer, werd Ton Bodaan. Hij was het meest constant in de geboekte resultaten. Minstens drie toernooien speelden:
Groep A (>1800): 1. Ton Bodaan 16; 2. Theo van Orsouw 14,5; 3. Hans Segers
13,5; 4. Olav van Leeuwen 13,0
Groep B (1601-1800): 1. Lothar van der Sluijs 13,5; 2. Dick Groenendijk13; 3.
Meile Tamminga 12; 4. Wim Reimer 12,0; 5. Maurits Bons 10; 6. Jaco
Arkesteijn 9
Groep C (1401-1600): 1. Jeffrey Hofland 12; 2. Edwin van der Leij 10; 3. Jan
van der Meer 8; 4. André Wagner 6,5
Groep D (≤1400): 1. Robin van Leeuwen 10,5; 2. Ruud van Dijk 6,5
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Verdwaald in een toreneindspel

Wouter Noordkamp

Schaakclub Wassenaar organiseerde op 13 mei het Houbolt-Samuels schaakevenement. Een groots opgezet gebeuren, zoals de naam al aangeeft. De heren
Houbolt en Samuels hebben de club in 1925 opgericht. Er werd gespeeld in het
Van der Valk hotel de Bijhorst waar de deelnemers voor slechts 5 euro de hele
dag konden schaken, met gratis consumpties en een lunch en een programmaboekje van 24 pagina’s.
Er was een simultaan van Machteld van Foreest, een training voor jeugdspelers
door Anne-Marie Benschop, een toprapidgroep voornamelijk bestaande uit
titelhouders die ooit bij Bobby Fischer/Wassenaar gespeeld hebben, een wethouder voor de opening, nazaten van de oprichters voor de prijsuitreiking, de
lokale krant en Omroep West voor de verslaggeving en o ja, ook nog twee
rapidgroepen voor het gewone volk waar uw verslaggever aan meedeed.
En dat alles om de schaakclub te promoten in de hoop wat meer leden te
trekken, omdat het ledental onder een kritische grens dreigt te zakken. Of deze
doelstelling behaald is, kan ik niet beoordelen, want veel van de aanwezigen
waren al ergens lid van een club, maar qua publiciteit zal de organisatie positief
verrast zijn geweest.
Na een openingswoord van de wethouder, die vertelde waarom het in Wassenaar
zo fijn wonen is (vanwege de actieve verenigingen; ik vermoed dat geen enkele
lezer dit als eerste antwoord zou hebben gegeven), begon de simultaan met
Machteld en werden ook de deelnemers aan het rapidtoernooi op hun plaatsen
gezet. Omroep West was de hele ochtend aanwezig, wat resulteerde in enkele
minuten in het TV Westnieuws. Dat werd opgepakt door het Jeugdjournaal dat
er een item aan wijdde en dát vervolgens weer door onder andere de website van
de KNSB.
Enkele weken eerder was ik op een wat bescheidener opgezet toernooi in Voorschoten nog geëindigd net achter drie titelhouders, maar deze keer zat dat er
bepaald niet in. Dat kwam voor een groot deel omdat ik vaak in het eindspel het
spoor totaal bijster raakte. Een aantal van deze situaties was wel leerzaam en wil
ik graag delen.
Het begon al in de eerste ronde met wit tegen Gijs van Dongen. Hij had voortdurend het beste van het spel, maar ik wist het net te redden tot een toreneindspel met nul tegen één pion.
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_

_R_ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ j _
_ _ _M_
T_ _ _ _
_ _ _K_

Met de toren op b8 is het voor wit
simpel remise. Hij speelt 1. Tb3† en
bereikt daarmee de Philidor-positie,
een bekende remisestelling. Wit
snijdt de koning af op de derde rij en
als zwart zijn pion opspeelt, geeft wit
schaakjes vanaf de achterste rij. Hier
kan zwart niets tegen doen.

_
_

r
_

_
_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

j _
_ _ _M_
T_ _ _ _
_ _ _K_
Diagram 2

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_ _ _J_
_ _ _ m
T_ _ _ _
_ _ _ k

_

Diagram 3
Alles één lijn naar rechts opgeschoven is ook remise. Tegen een g-pion
houdt wit gemakkelijk remise met 1.
Tf1 en vervolgens houdt hij zijn toren op de eerste rij. Zwart komt nooit
verder. Waarom dit niet werkt met
een f-pion, zullen we later zien.

_

_

r

_

Diagram 1
In dit soort eindspelen zijn er een
paar basisbegrippen, waarmee je veel
van dit soort eindspelen tot het juiste
resultaat kunt herleiden. Het zijn: de
Philidor-positie, de Lucena-positie,
bruggetje bouwen, onderste-rijverdediging en de lange en korte
kant. Ik kende ze allemaal wel, maar
met weinig tijd sloeg hier de paniek
toe, omdat ik meende dat het in alle
gevallen verloren was. Ik bleek echter wat dingen door elkaar te halen.
Eerst drie diagrammen van net iets
andere stellingen om dat te illustreren.

_

_
_

r
_

_

_

_

_

_

_
_

_
_

_

_ _
_ _J_ _
_ _ m _
T_ _ _ _
_ _ k _
Diagram 4
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Alles één lijn naar links opgeschoven
is verloren. Wit heeft vier manieren
om het dreigende mat tegen te gaan.
( 1 ) 1. Td1 Th2 en zwart wint de
toren.
(2) 1. Td7 Ta1† 2. Td1 Txd1 3.
Kxd1 Kf2 en de zwarte pion loopt
door.
(3) 1. Kd1 Ta1† 2 .Kc2 Ke2 3. Te8
e3 en zwart bereikt de zogenaamde
Lucena-positie na bijvoorbeeld 4.
Te7 Kf2 5. Tf7† Ke1 6. Te7 e2.

_
_

_
_

_

_

r

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_
_

_

_

_ _ _
_K_J_ _
t _ m _
Diagram 5
Dit is een bekende winststelling. Na
7. Kd3 wint 7. ...Kd1 8. Txe2 Ta3†,
op 7. Kc3 doet zwart 7. ...Kf2 en
loopt uit het schaak door naar de
witte toren toe te lopen. Wits beste
kans is dus 7. Tf7. De zwarte koning
moet nu uit zijn kooi ontsnappen
door de witte koning te verjagen met
de toren, bijvoorbeeld door 7. ...Ta8
8. Tf6 Tc8† 9. Kb2 Tc5! Zwart
gaat een bruggetje bouwen om aan de
schaakjes te ontsnappen. 10. Tf8
Kd2 11. Td8† Ke3 12. Te8† Kd3
13. Td8† Ke4 14. Te8† Te5 en
zwart promoveert.

Blijft dus over vanuit diagram 4 (4)
1. Kf1 Ta1† 2. Kg2 Ke2 3. Tb8 e3
4. Tb2† Kd3 5. Tb3† Kd2 6. Tb2†
(6. Kf3 Tf1† 7. Kg2 e2 8. Tb2† Kd3
9. Tb3† Kc2) Kc3 7. Te2 Kd3 8.
Tb2 e2 9. Tb3† Kc2 en zwart wint.
Het zijn wat veel zetten, maar het
idee is niet zo lastig: zwart loopt uit
de schaakjes door naar de witte toren
toe te lopen.
Keren we nu terug naar de partijstelling, diagram 1. De Philidorpositie is niet te bereiken, omdat de
toren geen schaak heeft op de derde
rij. De onderste-rij-verdediging werkt
niet tegen een f-pion en de zwarte
winstmethodes bij diagram 4 werken
ook met een f-pion. Wat dus te doen?
Misschien is het nu te begrijpen dat
ik meende dat het sowieso verloren
was en daarom maar 1. Te1?? deed.
Ik schreef al dat deze verdediging
niet werkt tegen een f-pion en dat
bleek. Zwart speelde 1. ...Kg3 2.
Te8 Ta1† 3. Ke2 f3† 4. Kd2 f2 en
het is duidelijk dat zwart wint, omdat
hij het promotieveld f1 verdedigt.
O o k 2. Tb1 werkt niet: 2. ...f3 3.
Td1 Th2 4. Kg1 f2† 5. Kf1 Th1†
Hier blijkt wat het verschil is met een
g-pion, want dan heeft zwart niet
genoeg ruimte rechts van de pion om
deze manoeuvre uit te voeren.
Hoe had het dan wel gemoeten? Het
begrip ‘lange kant’ heb ik wel in de
inleiding genoemd, maar is nog niet
ter sprake gekomen. Dit begrip blijkt
het geheim van de verdediging.
Methode (4) vanuit diagram 4 werkt
nu namelijk wel als verdediging vanwege de lange kant.
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1. Kg1! Ta1† 2. Kh2 Kf2 3. Tb8 f3
4. Tb2† Ke3 5. Tb3† Ke2 6. Tb2†
Kd3 en nu heeft wit nog 7. Tb3† Er
zitten drie rijen tussen de zwarte pion
en de witte toren en zwart kan daarom nooit naar de witte toren toelopen
zonder zijn pion te verliezen. Dit is
de zogenaamde lange kant, meestal
gebruikt bij een e-pion, maar dan
hoort de verdedigende toren op de alijn en, zoals hierboven bleek, staat

hij op de b-lijn te dichtbij. Maar met
een f-pion is een rij extra tussenruimte en dat was mij - dom, dom,
dom - ontschoten.
Na afloop van de partij zorgde de
stelling nog voor de nodige discussie
(is het nou verloren of toch remise),
maar eigenlijk is het met de toepassing van de juiste principes dus helemaal niet zo moeilijk!

Niet zo’n lekker begin van het toernooi en het kwam ook niet meer goed. De
kansen waren er zeker, maar ook in wat andere eindspelen strooide ik met
punten of het pepernoten waren. Wat lichtere kost om dit verslag af te sluiten.

_
_

_
_

_

_

_

_
t _ _Jk
_ _ _ _
_ _ iMi
_ r _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
Diagram 6
Ik had hier zwart tegen Ted Barendse. Op wonderlijke wijze wist ik een
zeer slechte stelling te keepen en
uiteindelijk ontstond bovenstaande
stelling. Zwart kan één van beide
witte pionnen slaan en houdt dan wel
remise. Ik had niet zoveel tijd meer
en kon niet goed kiezen welke pion te
slaan. Welke zou u slaan?
Uiteindelijk speelde ik maar 1.
...Kxf4 Wat er vervolgens precies

gebeurde, weet ik nog steeds niet. Er
volgde iets als 2. Tc4† Kg3 3. Kg5
en dit verloor ik zelfs nog.
Zwart had in de diagramstelling echter veel beter. Na 1. ...g5†! 2. Kg7
gxh4 wint zwart het toreneindspel.

_
_

_
_

_

_

_

_
_ _ mJs
_Ir _ _J
_ n _ _
_ _ _ kI
t _ _I_
_ _ _ _
Diagram 7
Strikt genomen is dit geen toreneindspel. Met wit had ik een eindspel
met pion meer bereikt. Misschien had
wit dat wat handiger kunnen spelen,
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want het is best lastig om verder te
komen, zeker toen zwart 1. ...Tb4
deed. 2. Td5 was echter helemaal
onhandig. 2. ...Txd4! 3. Txd4 Pf5†
4. Kf4 Pxd4 5. b6 g5† 6. Ke4 Pc6
7. b7 en gelukkig was dit nog remise.

_
j

_
_

_

_

_

_
_ _ _J_
l j m _J
IjI_N_ _
_I_TiK_I
_R_ _ _
_ _ _ _
Diagram 8

Ook hier was het met wit niet helemaal goed gegaan. Zwart lijkt de
meeste troeven in handen te hebben
en pakt nu een pion. Dat biedt wit
wel de gelegenheid om tegenspel te
krijgen. 1. ...Txb3 2. Td2 Ta3 3.
Pxc5 g5 Hier zag ik dat ik in een
toreneindspel met pion meer kon
terechtkomen en speelde dus 4. Td5†
Kf6 5. Pd7† Ke7 6. Txa5 Kxd7 7.
Txa7† Ke6, maar dit blijkt nog niet
zo gemakkelijk te winnen. Als iemand een goede winstpoging in deze
stelling ziet, hoor ik het graag. Overigens won 5. Pe4† een stuk, dus dat
was sowieso wel iets simpeler. 8.
Ta5 b3 9. Txg5 Txa4 10. Tb5 Txc4
11. Txb3 Th4 12. Kg3 Te4 13. Kf3
en hier was niet veel meer te bereiken.

Jeugdschaakagenda
September 2018
zo
16
Stertraining 1
za 22 t/m zo 23 Kwalificatie NJK cat. ABC 1 (Arnhem)
zo
23
Grand Prix 1 (HSB)
za
29
KNSB jeugdclubcompetitie ronde 2; cat. ACD (Den Bosch)
Oktober 2018
zo
7
Stertraining 2
za
13
Huttontoernooi (Roosendaal)
zo
14
Grand Prix 2 (Haeghe Ooievaar)
November 2018
zo
4
Stertraining 3
za
10
3e NK Freestyle Chess
zo
11
Grand Prix 3 (Botwinnik)
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Schaakagenda
September 2018
do
6
Openingsavond
za
8
OGD-rapidtoernooi (Delft)
do
13
Algemene Ledenvergadering
do
20
1e ronde interne competitie + 1e ronde zwart-witcompetitie
do
27
Inhaalavond interne-competitie + 2e ronde zwart-witcompetitie
za
29
NK Bedrijvenschaak (Apeldoorn)
Oktober 2018
do
4
do
11
za
13
do
18
za 20 t/m zo 28
za 20 t/m zo 28
do
25

2e ronde interne competitie + 3e ronde zwart-witcompetitie
Inhaalavond interne competitie + 4e ronde zwart-witcompetitie
15e toernooi om de Breugembokaal (tevens PK HSB)
3e ronde interne competitie + 5e ronde zwart-witcompetitie
Haarlemse Meesters Open
Hoogeveen schaaktoernooi
Inhaalavond interne competitie + 6e ronde zwart-witcompetitie

November 2018
do
1
4e ronde interne competitie + 7e ronde zwart-witcompetitie
do
8
Inhaalavond interne competitie + 8e ronde zwart-witcompetitie
za
10
30e SIO rapidtoernooi (De Lier)
za
10
3e NK Freestyle Chess (Voorburg)
N.B. De invulling van de clubavonden zijn nog onder voorbehoud

Aankomend evenement:
HSB Persoonlijk Kampioenschap
Haags Weekendtoernooi

vr 14 sept. t/m vr 9 nov. 2018
vr 16 t/m zo 18 november 2018

Dit blad is gedrukt bij
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Programma externe competities (onder voorbehoud van wijzigingen)
Door de splitsing van de landelijke en regionale competities heeft onze club
twee eerste en twee tweede teams. Daarom zijn onderstaande programma’s elk
op een aparte pagina gezet voor de duidelijkheid. De data helpen bij het
onderscheid, maar een leesfout is snel gemaakt. Spelers die in beide competities
uitkomen zullen extra goed moeten opletten.
In de agenda van de komende nummers van het clubblad en op de website zullen
de regionale teams worden voorzien van de toevoeging ‘(HSB)’ om de kans op
verwarring te verkleinen.

KNSB-competitie
KNSB klasse 3E
za 15 september 2018
za 6 oktober 2018
za 3 november 2018
za 24 november 2018
za 15 december 2018
za 9 februari 2019
za 16 maart 2019
za 13 april 2019
za 11 mei 2019

Almere 1 - SHTV 1
SHTV 1 - Charlois Europoort 2
Messemaker 1847 2 - SHTV 1
SHTV 1 - Schaakhuis 1
SHTV 1 - DD 2
Oud Zuylen Utrecht 2 - SHTV 1
SHTV 1 - LSG 3
DSC 4 - SHTV 1
SHTV - RSR Ivoren Toren 1

KNSB klasse 4H
za 15 september 2018
za 6 oktober 2018
za 3 november 2018
za 24 november 2018
za 15 december 2018
za 9 februari 2019
za 16 maart 2019
za 13 april 2019
za 11 mei 2019

DD 3 - SHTV 2
SHTV 2 - Voorschoten 2
Promotie 2 - SHTV 2
SHTV 2 - Rijswijk 2
SHTV 2 - Spijkenisse 2
Schaakmat Westland 2 - SHTV 2
SHTV 2 - LSG 5
Erasmus 1 - SHTV 2
SHTV 2 - De Giessen en Linge 1
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HSB-competitie
HSB hoofdklasse
do 18 oktober 2018
di 13 november 2018
do 13 december 2018
di 8 januari 2019
do 31 januari 2019
ma 18 februari 2019
do 21 maart 2019
april 2019 (?)

SHTV 1 - Scheve Toren 1
Rijswijk 1 - SHTV 1
SHTV 1 - DSC 1
Promotie 1 - SHTV 1
SHTV 1 - Novelty Destroyers 1
Schaakhuis 1 - SHTV 1
SHTV 1 - Schaakmat Westland 1
Botwinnik 1 - SHTV 1

HSB klasse 1A
do 11 oktober 2018
ma 29 oktober 2018
do 29 november 2018
ma 10 december 2018
do 24 januari 2019
di 12 maart 2019
april 2019 (?)

SHTV 2 - Scheve Toren 2
RSC-Belgisch Park 2 - SHTV 2
SHTV 2 - DSC 3
HSV 1 - SHTV 2
SHTV 2 - Schaakmat Westland 2
Promotie 2 - SHTV 2
DD 1 - SHTV 2

HSB klasse 3A
do 27 september 2018
do 8 november 2018
ma 3 december 2018
do 14 februari 2019
do 21 maart 2019
vr 5 april 2019

DD 4 - SHTV 3
SHTV 3 - Schaakmat Westland 5
Lierse 2 - SHTV 3
SHTV 3 - Haeghe Ooievaar 3
SHTV 3 - Botwinnik 4
DCSV 1 - SHTV 3

