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Colofon

Schaakcombinatie HTV, opgericht 29 juni 2006
Ereleden
André Wagner

sedert 13 september 2018

Leden van verdienste
Rik Pronk

sedert 18 juni 2009

Ben Spierings

sedert 13 september 2018

Ton Bodaan

sedert 13 september 2018

Bestuur
Voorzitter
Piet Sikkes

voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

4490512

Secretaris
Maarten van der Vegt

secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

06-57726210

Penningmeester
Sander Pauw

penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-55134781

Wedstrijdleider intern
Eric Alvares

wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

Jeugdleider
Olav van Leeuwen

jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

3634552

Wedstrijdleider extern
Evert Baak

wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl

3940945

Webmaster
Eric Alvares

efsalvares@hotmail.com

06-41330092

Commissarissen

Materiaalcommissaris
vacant

06-41330092
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Commissies
Commissie van Beroep

Hans Segers, André Wagner, Ard van der
Zwart

Jeugdcommissie

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

(Overige) jeugdbegeleiders

Ricky Luk, Joëlle Vuong, Justus van Klaveren,
Gert-Jan Willighagen, Eric Alvares, Kynthia
Orfanidis, Twan van der Togt, André Wagner

Interne wedstrijdcommissie

Eric Alvares (vz), Hans Segers, André Wagner,
Peter Vorstermans

Externe wedstrijdcommissie

Evert Baak (vz), Eric Alvares, Olav van
Leeuwen, Peter Vorstermans, Ben Spierings,
Karl Baak, Meile Tamminga, Maarten van der
Vegt

Commissie PR & Sponsoring

Ton Bodaan, Meile Tamminga, Claudia Fasil

Kascommissie

Hans Segers, Gert-Jan Willighagen, Ton
Bodaan

Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19.30 uur;
Jeugd stap 3 en hoger: 18:30 tot 19:45 uur;
Senioren:
vanaf 19:45 uur
Contributie: senioren: € 117,50 per jaar; jeugd: € 107,50 per jaar; dubbelleden:
€ 75 per jaar. Korting voor gezinsleden: € 15 voor eerste
gezinslid, € 30 voor tweede, etc.
IBAN

NL48 RBRB 0778023656 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internet

https://www.schaakcombinatiehtv.nl
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Van de redactie

Afscheid

André Wagner

Het is tijd om weer vooruit te kijken. De teams voor de komende competitie zijn
samengesteld en versterkt met oude bekenden en nieuwe vrienden, de interne
competities worden voorbereid en als de jaarvergadering achter de rug is gaan
de hekken weer open, zoals dat heet. Maar het is ook aan het begin van een
nieuw seizoen een mooi moment om nog heel even terug te blikken.
Het nieuwe seizoen begint stiller dan het oude eindigde. De jaarstukken in dit
nummer zijn er duidelijk over: er is een stap terug gedaan in ledental. De ratinglijst is gekrompen, want vogels vliegen uit en andere vogels bouwen elders een
schaaknest, om het een beetje beeldend te zeggen.
Op de omslag van dit nummer staat een kwartet dat de afgelopen jaren een
belangrijke rol speelde bij training en begeleiding van onze jongere jeugd. Ze
hielpen bij Grand Prix en andere toernooitjes en dat is genoeg reden om ze nog
een laatste keer in het zonnetje te zetten. Een hartelijk dank viel te horen op de
laatste avond van het vorige seizoen aan Claudia, Joëlle, Ricki en Justus (in
willekeurige volgorde). De laatste gaat, naar verluidt, in Engeland studeren, al
beweert een enkele boze tong dat een ‘no deal’ Brexit er voor zal zorgen dat hij
snel weer terugkomt. Aan de andere kant, dan zou dat misschien ook gelden
voor oud-lid Marten Kats. Kent u hem nog, de altijd goedlachse Excelsior-fan?
Maar even serieus, zonder nieuwe aanwas zal onze club niet meer behoren tot de
100+-clubs. Bij de senioren hebben we ook de nodige leden zien verdwijnen,
vaak stilletjes. Ard van der Zwart, talloze jaren steunpilaar van De Vogelwijk en
SHTV, heeft definitief besloten verder te gaan als lid van DD. Oud-kampioen
Twan van der Togt (binnenkort ook alweer 21) verliet ons in de loop van afgelopen seizoen en enkele leden die geen tijd meer hadden om te schaken zijn
inmiddels uit de ledenlijst verdwenen. Ik zal ze niet allemaal noemen, maar in
totaal verdwenen er negen seniorleden en oudere jeugd van de lijst. Het verloop
bij de overige jeugd is vanaf mijn positie wat lastiger te zien, maar daar wisselt
de wacht sowieso traditioneel veel.
Wie we ook tot half maart zullen moeten missen is Ruud van Dijk. Zoals elders
in dit blad te lezen valt, gebeuren er vreemde dingen als iets in onze rechtsstaat
een beetje krom staat. Het lijkt soms net een schaakpartij.
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV 2019
Bosbeskapel, donderdag 12 september 2019, 20.15 uur
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag ALV 13 september 2018
4. Verslag secretaris
5. Verslag wedstrijdleider intern
6. Verslag wedstrijdleider extern
7. Verslag jeugdleider
8. Verslag penningmeester
9. Verslag kascommissie en décharge bestuur
10. Samenstelling bestuur
11. Commissarissen en commissies
12. Begroting 2019-2020, contributiehoogte
13. Interne competities 2019-2020
14. Externe competitie 2019-2020
15. Voorkoming ongewenst gedrag
16. Haags Weekend Toernooi
17. Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)
18. Rondvraag en sluiting
Ad 10:
Het bestuur bestond het afgelopen verenigingsjaar uit vijf personen: Piet Sikkes was voorzitter, Sander Pauw penningmeester, Maarten van der Vegt secretaris en Olav van Leeuwen
en Eric Alvares waren (als respectievelijk jeugdleider en interne wedstrijdleider) ook lid van
het bestuur. Piet, Maarten en Olav hebben nu elk drie jaar in het bestuur gezeten en zijn thans
niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Ton Bodaan bereid gevonden om de functie van secretaris
op zich te nemen en draagt hem voor die functie voor. Verder heeft het bestuur Meile
Tamminga bereid gevonden om de functie van jeugdleider op zich te nemen en ook in het
bestuur zitting te nemen; het bestuur draagt ook hem derhalve als bestuurslid voor. Daarnaast
heeft Evert Baak aangegeven zijn functie als externe wedstrijdleider neer te leggen; het
bestuur heeft Ben Spierings niet alleen bereid gevonden om die functie op zich te nemen,
maar ook om (weer) in het bestuur plaats te nemen. Ook hij wordt hiervoor dus voorgedragen.
Het is het bestuur niet gelukt een liefhebber te vinden om de functie van voorzitter op zich te
nemen; kandidaten hiervoor kunnen zich nog tot uiterlijk 11 september aanmelden bij de
secretaris. Dit laatste geldt uiteraard ook voor eventuele tegenkandidaten voor de eerder
genoemde functies.
Ad 11:
Olav van Leeuwen is dus niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn als jeugdleider. Het
bestuur stelt voor om Meile Tamminga te benoemen als nieuwe jeugdleider.
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Ook Evert Baak heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn als externe wedstrijdleider,
Het bestuur stelt voor om Ben Spierings te benoemen als nieuwe externe wedstrijdleider.
Het bestuur is verheugd dat Eric Alvares de functie van interne wedstrijdleider wil blijven
vervullen en heeft hem als zodanig herbenoemd.
Verder stelt het bestuur voor:
- Hans Segers en Maarten van der Vegt 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 en André Wagner wederom te benoemen als leden van de Commissie van
Beroep. Omdat Ard van der Zwart zijn lidmaatschap heeft opgezegd, wordt nog gezocht naar
een vrijwilliger om hem in deze commissie af te lossen; leden worden opgeroepen zich
hiervoor beschikbaar te stellen.
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.
- Ben Spierings, Eric Alvares, Meile Tamminga en de teamleiders van de externe teams (zie
agendapunt 14) 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.
- Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Bart Verbaan, Eric Alvares
en Maarten van der Vegt te benoemen als leden van de jeugdcommissie.
NB: De taak van de jeugdcommissie 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 en Meile Tamminga 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.
- Het bestuur is nog steeds op zoek naar een vrijwilliger voor het up-to-date houden van de
eerder opgestelde 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 12:
Het bestuur stelt voor om de contributie dit verenigingsjaar ongewijzigd te laten met dien
verstande dat alleen het introductietarief voor nieuwe dubbelleden komt te vervallen. Verder
zij opgemerkt dat de reiskostenvergoeding voor KNSB-wedstrijden buiten de HSB-regio
wordt verlaagd van €0,15 naar €0,10 per (daadwerkelijk gereden) kilometer.
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Ad 14:
De technische commissie heeft voor het komende seizoen de navolgende teams samengesteld:
SHTV K1:
Sander Pauw, Wouter Noordkamp, Peter Vorstermans (teamleider), Hans Segers, Ton
Bodaan, Gert-Jan Willighagen, Olav van Leeuwen, Robin van Leeuwen
SHTV K2:
Rik Pronk, Bart Verbaan, Dick Groenendijk, Meile Tamminga, Piet Sikkes, Tobias Li Behn,
Geurt Jan van der Meiden, Ben Spierings (teamleider), Maarten Stolte
SHTV H1:
Maarten Stolte, Eduard van Dijk, Hans Segers, Rik Pronk, Bart Verbaan, Olav van Leeuwen,
Robin van Leeuwen, Ben Spierings (teamleider)
SHTV H2:
Karl Baak (teamleider), Evert Baak, Ed Olvers, Meile Tamminga, Piet Sikkes, Tobias Li
Behn, Jan Verheijen, René Weerts
SHTV H3:
André Wagner, Maarten van der Vegt (teamleider), Jaap Luyendijk, Eric Alvares, Frans
Coers, Danny Lindhout, Thomas Alvares, Thomas Li Behn
KNSB-beker:
Peter Vorstermans wordt teamleider van het KNSB-bekerteam
HSB-beker:
Teamleider wordt nog gezocht
Ad 15:
Ter voorkoming van ongewenst gedrag op onze vereniging wil het bestuur de KNSBaanbevelingen daaromtrent opvolgen, dat wil zeggen een gedragscode voor jeugdbegeleiders
(i.c. de leden van de jeugdcommissie) opstellen en het overleggen van een (gratis verkrijgbare) VOG voor hen verplicht stellen.
Ad 16:
Het Haags Weekendtoernooi zal dit jaar wederom worden gehouden en wel op 15, 16 en 17
november aanstaande in het verenigingsgebouw ‘De Kameleon’. Voor dit toernooi heeft
SHTV zich wederom voor € 250 garant gesteld, omdat onze vereniging vorig jaar € 85 moest
bijdragen aan de kosten van dit toernooi is het inschrijfgeld voor 2019 verhoogd van € 25 naar
€ 30. Verder stelt onze vereniging weer (bijna) al haar materiaal ter beschikking.
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Agendapunt 3: Verslag ALV Schaakcombinatie HTV 13-09-2018
Aanwezig: Bart Verbaan, Peter Vorstermans, Hans Segers, Maurits Panis, Eric
Alvares, Jaap Luyendijk, Karl Baak, André Wagner, Meile Tamminga, Rob
Dijkstra, Ton Bodaan, Olav van Leeuwen, Wouter Noordkamp, Wim Vermeulen,
Jan Verheijen, Gert Jan Willighagen, Rik Pronk, Ben Spierings, Justus van
Klaveren, Olav van Leeuwen, Eric Alvares, Piet Sikkes, Sander Pauw, Maarten
van der Vegt
Afwezig met bericht: Armin Segger, Thijs Michels, Evert Baak
1. Opening en mededelingen
Welkom van de voorzitter.
Afwezigheid van bestuurslid Evert Baak wordt genoemd.
Verhoging van contributie wordt genoemd € 12,50.
2. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
3. Verslag ALV 14 september 2017
Uitstekende notulen, geen verdere opmerking.
4. Verslag ALV 5 oktober 2017
Geen opmerkingen.
5. Verslag secretaris
Geen opmerkingen. Secretaris wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.
6. Verslag wedstrijdleider intern
Prijsuitreiking is vorig jaar reeds geweest. De wisselbeker wordt overhandigd
aan clubkampioen Bart Verbaan. Wedstrijdleider intern wordt bedankt voor zijn
werkzaamheden.
7. Verslag wedstrijdleider extern
Geen opmerkingen. Wedstrijdleider extern wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.
8. Verslag jeugdleider
Jeugdleider wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Een aantal jeugdleden
hebben vorig seizoen meegedaan in sommige delen van de seniorcompetitie. Dit
niveau konden ze prima aan. Jeugdleden hebben veel meegespeeld in verschillende toernooien.
Geen verdere vragen.
9. Verslag penningmeester
Penningmeester wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Er is een klein
negatief resultaat. Een paar punten worden toegelicht.
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- Er is een jeugdbegroting gemaakt. De planning was om 150 shirts aan te
schaffen. Deze kunnen voor de komende jaren als voorraad fungeren. Er zijn
uiteindelijk alleen shirts besteld die verkocht zijn. Echter was de eerste ‘batch’
van onvoldoende kwaliteit. Dit heeft voor extra kosten gezorgd, dit is gedeeltelijk opgevangen door de sponsor.
- Per saldo bij de activiteiten van de club (OK, Rapid) dekken de opbrengsten
niet de kosten.
- Afschrijving reserve jeugd: Er was een tekort begroot. Een reserve van de
jeugd is gebruikt om het tekort te dempen.
10. Verslag kascommissie en décharge bestuur
Kascommissie bestond uit Peter Vorstermans en Gert Jan Willighagen. Kascontrole is gedaan en in orde gevonden. Het bestuur is gedéchargeerd.
11. Samenstelling bestuur
Evert Baak kiest er voor om niet meer in het bestuur te zitten. Hij blijft wedstrijdleider extern. Het bestuur zal uit 5 personen blijven bestaan.
12. Visiestuk SHTV 2016-2019
Er zullen in komend seizoen 5 externe teams zijn i.p.v. 4: 2 uitkomend in de
KNSB (weekend), 3 uitkomend in de HSB (doordeweeks).
13. Statuten en huishoudelijk reglement
In verband met de AVG is een wijziging toegebracht in het huishoudelijk reglement en is er een privacy statement opgesteld.
14. Commissarissen en commissies
Extern wl: Evert Baak
Intern wl: Eric Alvares
Jeugdleider: Olav van Leeuwen
Kascommissie: Gert Jan Willighagen en Hans Segers, Ton Bodaan als reserve
Commissie van beroep: Hans Segers, Ard van der Zwart en André Wagner
Technische commissie: Wl intern, wl extern, jeugdleider en teamleiders.
Interne wedstrijdcommissie: Eric Alvares, Hans Segers, Peter Vorstermans,
André Wagner
Commissie PR & Sponsoring: Ton Bodaan, Claudia Fasil, Meile Tamminga
Commissaris materiaal: Nog in te vullen
Pauze
15. Begroting 2018-2019, contributiehoogte
Zoals uit de resultatenrekening blijkt was er afgelopen jaar een tekort. Dit
doordat kosten toenemen, zaalhuur, afdracht, clubblad, kosten voor de jeugd,
deelname extra team KNSB. De inkomsten zijn gelijk gebleven of zelfs iets
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gedaald. Dit was op te vangen door incidentele meevallers. De afgelopen 5 jaar
was de contributie voor seniorleden € 105 per jaar.
Het bestuur ziet zich genoodzaakt om de contributie met €12,50 te verhogen.
Er zijn opmerkingen over een aantal zaken.
De begroting voor de KNSB wordt in bevraagd getrokken.
De wedstrijdleiding voor de externe moet worden opgevangen, aangezien er
intern momenteel onvoldoende bezetting is. Er bestaat een reiskostenvergoeding
voor wedstrijden buiten het HSB gebied.
Voor de seniorleden is de verhoging ruim 10%.
Voor de jeugd is de verhoging bijna 15%.
Er is de afgelopen 5 jaar geen contributieverhoging geweest.
De penningmeester geeft aan dat de contributie erg marktconform is. Voor
zowel de senior- als de jeugdleden.
Ondanks de contributieverhoging is er een negatief resultaat.
Begroting clubblad: er is een oproep om op tijd voor de kopijdatum de stukken
in te sturen. Dan kan een langere levertijd gekozen worden, wat goedkoper is.
Idee geopperd voor een ‘all-in contributie’, waar bijvoorbeeld een shirt en een
deelname voor een toernooi bij zit. I.v.m. voordeel van Ooievaarspas.
Er wordt aangegeven dat er meerdere subsidies zijn voor Ooievaarspashouders
vanuit de gemeente.
Ooievaarspashouders kunnen over subsidies geïnformeerd worden. Dit zal over
ongeveer 10 leden gaan.
Contributieverhoging is goedgekeurd door de ALV.
16. Interne competities 2018-2019
Het voorstel is om de Zwitserse competitie voort te zetten en om de zwartwitcompetitie niet door te zetten, maar daar een soort laddercompetitie van te
maken.
Zwitserse competitie:
De verantwoordelijkheid ligt bij de leden zelf, qua afzegging en aanpassing van
speeldatum en dus minder bij de wedstrijdleider.
Voor elke ronde zijn nog steeds 2 dagen beschikbaar. In de conceptindeling zal
een speeldatum gezet worden. Binnen de 2 weken moet de wedstrijd gespeeld
worden. Er kan ook afgeweken worden naar andere dagen.
Termijn voor een bye is de donderdag voor de indeling.
Eindronde: deze wordt ook over 2 avonden gespeeld, deze wordt vooraf gespeeld.
Het reglement en de planning wordt geplaatst op de website.
Er wordt geen bekercompetitie gehouden.
De zwart-witcompetitie wordt een laddercompetitie. Er wordt 1 partij gespeeld.
Voor de jeugd is er een jeugdtempo. Er is geen indeling van te voren. Jeugd zal
hier aan mee doen, deze zullen vooral om de week mee doen (als er minder
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partijen Zwitsers zijn). Er moet op gelet worden dat niet steeds dezelfde leden
tegen jeugdleden spelen.
17. Externe competitie 2018-2019
Geen opmerkingen.
18. Haags Weekend Toernooi (HWT)
Vraag is of wij betrokken moeten blijven bij de voorbereiding voor het HWT.
SHTV zal betrokken blijven bij het HWT.
19. Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)
Rik Pronk is benoemd als Lid van Verdienste
Ton Bodaan is benoemd als Lid van Verdienste
Ben Spierings is benoemd als Lid van Verdienste
André Wagner is benoemd als Erelid
Volgend jaar zullen 3 bestuurstermijnen verlopen, die van de voorzitter, jeugdleider en secretaris. De leden wordt verzocht in overweging te nemen om zich
kandidaat te stellen voor één van deze functies.
20. Rondvraag en sluiting
Gemeld is dat er verbazing is dat er geen teams voor de externe bekers zijn.
Deze beslissing is ruim van tevoren gemaakt. De wijze van het maken van de
beslissing is onduidelijk voor de leden. De informatievoorziening naar de leden
was onvoldoende.
Het probleem is hierbij vooral dat de technische commissie niet samengekomen
is. Er wordt aangegeven dat er wel een belang is dat de technische commissie in
een seizoen fysiek samenkomt.
De voorzitter van de technische commissie wordt verzocht om duidelijker te zijn
in de communicatie en om de commissie fysiek samen te laten komen.
Karl Baak doneert een klok vanuit het Druivenschaaktoernooi aan SHTV.
KNSB-competitie wordt gespeeld in de Bosbeskapel.
14 september 2018 begint het PK, er kan nog aangemeld worden bij André
Wagner; dit kan ook nog voor de 2e ronde.
Er zijn een aantal wijzigingen gemaakt in de website door de webmaster.
Er wordt gemeld dat het materiaal niet verzekerd is.
De vraag is om in de zomerperiode ijs beschikbaar te hebben.
De volgende ALV is de 2e donderdag in september.
De vraag voor een zomercompetitie wordt geopperd.
De vergadering is gesloten.
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Agendapunt 4: Verslag van de secretaris over het seizoen 2018-2019
Het ledenaantal van SHTV kende in het seizoen 2018-2019 een daling. Vorig
jaar stond het ledenaantal op 109, momenteel zijn dit er 90. Dit verschil is vooral
toe te wijzen aan een daling in het aantal jeugdleden. Hoewel een groot verloop
onder de jeugdleden als gewoon wordt ervaren was de toestroom van nieuwe
jeugdleden afgelopen seizoen lager dan de uitstroom.
Er zijn momenteel 51 jeugdleden en er zijn dus 39 seniorleden. Waar er vorig
jaar nog een oproep werd gedaan om ook vrouwen aan het schaken te krijgen
moet vastgesteld worden dat dit niet gelukt is. Momenteel zijn nog maar 4 (!)
van de 90 leden vrouw. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit alle vier jeugdleden zijn.
In het bestuur heeft Piet Sikkes voor het derde jaar de rol van voorzitter op zich
genomen. Sander Pauw is de veteraan onder de bestuursleden, hij was al voor
het elfde jaar penningmeester. Olav van Leeuwen vertolkte voor het derde jaar
het jeugdleiderschap en Eric Alvares heeft afgelopen seizoen voor het tweede
jaar op rij de interne competitie mogen leiden. Maarten van der Vegt vertolkte
voor het derde jaar de rol van secretaris.
Het bestuur is afgelopen seizoen meerdere keren samengekomen. Hierbij is de
voortgang van de club besproken. Notabel punt hierbij was het beoogde plan om
een gedragscode voor jeugdleiders op te stellen en een VOG voor hen verplicht
te stellen.
Agendapunt 5: Verslag wedstrijdleider intern
De interne competitie telde dit seizoen 27 deelnemers, beduidend minder dan
een jaar eerder. Er werden 151 partijen ingedeeld, veel minder dan vorig jaar,
maar daarentegen waren er slechts 4 reglementaire uitslagen. Dit tot grote
tevredenheid van de wedstrijdleider. De cijfers lijken negatief ten opzichte van
vorig jaar, maar gemiddeld steeg het aantal partijen per deelnemer van 5,26 naar
5,44. De opkomst was daarmee in feite beter. De Commissie van Beroep hoefde
dit keer niet in actie te komen.
Kampioen werd Rik Pronk met 10 uit 13. Vanaf het begin van de competitie
bleek hij een lastig te verslaan tegenstander, ook voor de sterkste spelers.
Verdedigend kampioen Bart Verbaan bleef nog het dichtstbij en eindigde op een
half punt als tweede. De derde plaats werd gedeeld door Olav van Leeuwen en
Evert Baak met 9 punten, waarbij de eerste op weerstand een half punt voor
bleef op de andere.
De laddercompetitie is de opvolger van de zwart-witcompetitie. De formule is
veranderd in een Keizercompetitie met één lange partij en iedereen die belangstelling heeft en niet in de interne competitie speelt op een avond kan er aan
meedoen. In principe kunnen spelers meerdere malen tegen elkaar spelen, maar
niet in opeenvolgende weken. Een aantal keer werd gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om op de maandagavond te spelen bij onze vrienden van HSV.
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Beste speler in deze competitie was Robin van Leeuwen, die daarmee de
jeugdprijs won. Tweede was, jawel, Rik Pronk die de seniorenprijs won.
Van de 37 deelnemers deden er 11 van onze jeugdafdeling minstens één avond
mee. Ook een paar ouders en gastspelers konden enkele keren ingedeeld
worden. In totaal werden er 116 partijen gespeeld op 26 clubavonden.
Maarten Stolte won het Oliebollentoernooi (7 uit 7), het snelschaakkampioenschap was een prooi voor Bart Verbaan (12 uit 13) en het rapidkampioenschap
ging naar Hans Segers (5,5 uit 7). Het open rapidkampioenschap ging voor het
eerst naar een schaakster, in de persoon van Linda Jap tjoen San met 6 uit 7. Zij
won verder overtuigend de Haagse Rapidcyclus (17 uit 21). Winnaar van het
open kampioenschap werd Gert-Jan Willighagen met 5,5 uit 7. Van de vijf
spelers die gedeeld eerste werden behaalde hij het hoogste aantal weerstandspunten.
Agendapunt 6: Verslag externe wedstrijdleider over het seizoen 2018/2019
Het seizoen 2018/2019 was het eerste seizoen in de nieuwe competitieopzet
waarbij de HSB- en de KNSB-competities geheel gescheiden van elkaar plaats
vonden. We konden daarom dit seizoen met 2 teams landelijk in de KNSBcompetitie meespelen, één team in de derde klasse en één team in de (nieuwe)
vierde klasse. Daarnaast speelden we net als vorig seizoen wederom met drie
teams in de HSB-competitie.
De HSB-competitie:
Van de zes wedstrijden in de derde klasse A won SHTV 3 er twee en verloor er
vier. Met 4 matchpunten en 23 bordpunten werd toch nog een mooie vierde
plaats gerealiseerd en handhaafde het derde team zich in de derde klasse.
SHTV 2 won drie wedstrijden in de eerste klasse A, speelde een keer gelijk en
verloor ook drie keer. Met zeven matchpunten dus een goede middenmoter en
gehandhaafd in de eerste klasse.
SHTV 1 won de eerste wedstrijd in de hoofdklasse (de voormalige promotieklasse) van de HSB, enkele ronden later volgde nog een gelijkspel, maar in de
overige 6 wedstrijden moest ons eerste team zijn meerdere erkennen in zijn
tegenstanders. In de laatste ronde werd een rechtstreeks degradatieduel helaas
kansloos verloren, waardoor SHTV 1 is gedegradeerd naar de eerste klasse.
Topscoorders in de HSB waren dit seizoen Ed Olvers met 5,5 uit 7 en Maarten
van der Vegt met 5,0 uit 7.
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De KNSB-competitie:
SHTV 2 speelde in de vierde klasse H van de KNSB; van de negen wedstrijden
won zij er drie en speelde ze één keer gelijk. Met zeven matchpunten wist
SHTV zich te handhaven in deze nieuwe KNSB-klasse, dit ondanks het met
(grote) regelmaat af moeten staan van spelers aan het eerste KNSB-team.
In de KNSB-klasse 3E won SHTV 1 weliswaar twee wedstrijden en speelde ook
twee keer gelijk, desalniettemin konden de zes matchpunten degradatie niet
voorkomen. Daarbij zij vermeld dat het team maar liefst 23 keer (=32%) een
beroep op een invaller (vaak uit het tweede) moest doen; de oorzaken daarvoor
verschilden maar het moge duidelijk zijn dat e.e.a. de resultaten niet ten goede
kwam.
Topscoorders in de KNSB waren dit seizoen Bart Verbaan met 5,0 uit 7 en Peter
Vorstermans met 5,5 uit 9.
Agendapunt 7: Verslag jeugdleider over het seizoen 2018-2019
Inleiding
De jeugdafdeling van SHTV bestaat uit zo’n 60 jeugdleden die op donderdagavond van 18.30 tot 19.45 naar de Bosbeskapel komen om een competitie te
schaken en les te krijgen.
Jeugdbegeleiding
De jeugdafdeling van SHTV draait volledig op schaakliefhebbers die zich belangeloos inzetten voor de jeugd.
Ton Bodaan (stap 3), Meile Tamminga (stap 1 en 2), Claudia Fasil (stap 1 en 2)
en Rik Pronk als trainers werden daarbij geholpen door Ricki Luk, Joëlle
Vuong, Justus van Klaveren en Eric Alvares, die ook regelmatig lessen verzorgden.
Dankzij hun inzet kregen de kinderen les volgens de stappenmethode.
Ook de gespeelde partijen (uit de (groot)meesterklasse) werden als lesmateriaal
gebruikt.
Interne competitie
Verdeeld over 3 klassen heeft de jeugdafdeling een competitie gespeeld.
De najaarscompetitie -15 ronden van september t/m januari- en de voorjaarscompetitie -14 ronden van februari tot juli-.
De beste 4 van de najaarscompetitie streden om het clubkampioenschap.
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De uitslagen zijn als volgt:
Clubkampioenschap
1 Robin van Leeuwen
2 Thomas Alvares
3 Tuan Ahn Do
3 Tobias Li Behn
Najaarscompetitie:
Grootmeesterklasse:
1 Thomas Alvares
2 Tuan Ahn Do
3 Tobias Li Behn
Voorjaarscompetitie
Grootmeesterklasse
1 Tijmen Luzac
2 Jesper Kool /
Cas Douw /
Imran AbdoelWahid

Meesterklasse
1 Imran AbdoelWahid
2 Stijn Meijsters
3 Thomas Li Behn /
Zahra Jankie

Promotieklasse
1 Joppe Thien
2 MaartenAlvares
3 Finn de Wolff

Meesterklasse
1 Joppe Thien
2 Ishak Zwartenberg
3 Zahra Jankie

Promotieklasse
1 Daniel Alvares
2 Luke Borghstijn
3 Yoyo Zhang

Speciale avonden
Op sommige donderdagen werd de competitie onderbroken voor een speciale
avond:
- openingstoernooi, de eerste schaakvond van het seizoen
- Sinterklaasschaken (schaken met gekke regels)
- Kerst schaakcarrousel (spelletjes en schaken)
- Prijsuitreiking najaarscompetitie
- Slotavond met prijsuitreiking
13 juni werden trainersexamens afgenomen bij SHTV. Cursisten van de schaaktrainer-1-opleiding van Jop Delamarre kwamen bij SHTV hun examenles geven.
Veel kinderen uit de promotieklasse kregen hierdoor een leuke schaakles. Daaromheen werden volop spelletjes en schaakvarianten gespeeld.
Stappenexamens
Op 20-06-2019 werden onder leiding van diplomaconsul HSB Louis Wulffers
stappenexamens gemaakt.
Dit jaar waren hiervoor 12 kinderen uitgenodigd:
4x stap 3
4x stap 2
4x stap 1
Alle deelnemers slaagden voor hun examen en kregen een diploma uitgereikt.
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Jeugdclubcompetitie
Het D-team werd gevraagd de plaats in te nemen van Promotie die zich terugtrokken uit het NK voor clubteams (Meesterklasse D).
Hierdoor kreeg het D1-team van SHTV de kans zich in 3 speeldagen van 3
ronden te meten met de beste jeugdteams van Nederland. Na een goed begin viel
SHTV wat terug in de rangschikking en eindigde als 18e (van de 26) met 15,5
bordpunten.
In april deed SHTV met 2 D-teams mee in de clubcompetitie van de HSB/RSB
om een nieuwe poging te wagen zich te plaatsen voor Meesterklasse D.
Beide teams bleven op 8 matchpunten steken, evenals Voorburg en Schaakmat.
Dit laatste team vergaarde de meeste bordpunten en plaatste zich voor het NK.
In maart deden 2 E-teams mee met de jeugdclubcompetitie van de HSB/RSB.
Het sterke team van Voorburg was hierbij wel oppermachtig en plaatste zich
ongeslagen voor het NK namens de HSB.
Ons eigen E-team werd echter keurig 2e van de HSB en overall 8e. Hierdoor
mag het E-team in september meedoen met het NK voor E-teams in Rotterdam
Persoonlijke kampioenschappen
Naast deelname van onze teams deden ook veel jeugdleden van SHTV mee aan
de persoonlijke kampioenschappen van de Haagse Bond in verschillende
leeftijdscategorieën.
Hierbij lukte het Robin van Leeuwen 3e te worden bij de D en een NK-ticket te
bemachtigen. Bij de F lukte dit Tijmen Luzac achter favoriet Oscar Verwer 2e te
worden en een NK-ticket te pakken.
Bij de G werd Arthur van der Waarden verrassend 3e en plaatste zich ook voor
het NK in Meppel.
Deelname NK
Op het NK D in Rijswijk speelde Robin van Leeuwen een verdienstelijk toernooi en eindigde als 13e met 5,5 uit 9.
Op 29-06-2019 deden Tijmen Luzac en Arthur van der Waarden mee aan de
Pupillendag in Meppel.
Tijmen scoorde een dijk van een TPR met 4 uit 7, waarmee hij 21e / 46 werd bij
de F, 2,5 punt achter winnaar Tommy Grooten.
Voor Arthur was het allemaal nieuw en hij vocht zich kranig naar 3 overwinningen uit 7 bij de G, waarbij de kampioen Wouter Terlouw 100%-score
haalde.
Grand Prix’s
In seizoen 2018-2019 werden weer 8 grand prix’s gehouden.
Inmiddels traditioneel verzorgt SHTV zelf de 2e grand prix in oktober.
Hier kwamen 151 schakers op af.
Gemiddeld deden zo’n 10-15 schakers van SHTV mee aan een grand prix.
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Hierbij werden meestal fraaie bekers mee naar huis genomen.
Finn Schagen leverde een mooie prestatie door aan 7 van de 8 toernooien mee te
doen en in de top 10 van de E te eindigen in de overall-rangschikking.
Tobias Li Behn wist zelfs de AB-categorie te winnen.
Thomas Alvares en Thomas Li Behn deden het goed in C en Jesper Kool in D.
SHTV-kamp
Tijdens het schrijven van dit verslag zijn veel jeugdleden van SHTV op kamp in
Maarheeze.
Dit wordt jaarlijks verzorgd door de vrienden van SHTV (oud-leden) en is elke
keer een groot succes. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het zelfs de
leukste week van het jaar is.
Deelname ONJK
Het is geen officieel NK, maar qua deelnemers doet het ONJK er amper voor
onder. Van 5 augustus t/m 10 augustus werd het jaarlijkse weektoernooi in
Borne gehouden.
Maar liefst 9 SHTV’ers streden mee om de open titel in diverse klassen en genoten van vakantie tussen al het schaken door. Er werden geen prijzen gewonnen maar het was een leerzame en leuke week
Afscheid
Op de slotavond van de jeugd was er behalve ruimte voor veel prijzen, ook een
afscheid.
Vier van onze gewaardeerde jeugdleiders namen afscheid: Justus van Klaveren,
Ricki Luk en Joëlle Vuong i.v.m. studieverplichtingen en Claudia Fasil i.v.m.
werk.
Ze kregen een afscheidscadeau en een groot applaus van alle jeugd en ouders.
Ook werd aangekondigd dat jeugdleider Olav van Leeuwen het stokje doorgeeft.
Als de ALV akkoord gaat, wordt Meile jeugdleider (en competitieleider) en
Olav gaat lesgeven in het komende seizoen.
Agendapunt 8: Verslag van de penningmeester over het seizoen 2018/2019
Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
- de resultatenrekening over de periode 2018-2019 waarin de inkomsten en
uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
- de balans waarin de stand van zaken per 7 augustus 2019 is beschreven
- de begroting voor de periode 2019-2020
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Resultatenrekening 2018 - 2019
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening 2018-2019 loopt over de periode van 1 augustus 2018 tot
7 augustus 2019.
De vereniging heeft het seizoen met een positief saldo van EUR 1.071 afgesloten.
(bedragen in hele euro’s)
Baten
Begroot Realisatie
Contributie
11.998
11.235
Loterijen
425
389
Overige ontvangsten
150
217
Sponsoring
60
60
Rente
5
4
Jeugd
850
275

Activiteiten bijdragen

1.400

1.025

Lasten
Begroot Realisatie
HSB afdracht
4.075
3.805
Zaalhuur
4.300
4.046
KNSB
800
297
Prijzen
700
517
Clubblad en Internet
425
398
Jeugd
2.750
1.342
Promotie
100
Algemene kosten
325
338
Opleiding kader
150
25
Activiteiten
uitgaven
Afschrijving
schaakmateriaal
Afschrijving
debiteuren

Saldo
Totaal

14.888

13.206

1.600

1.256

-

-

-

110

33814.888

1.071
13.206

Toelichting resultatenrekening
Baten
De baten zijn over de hele linie wat lager dan begroot.
Een lager ledenaantal zowel voor de senioren als de jeugd zorgt voor lagere
contributie-inkomsten.
De ontvangsten voor de jeugd zijn met name lager doordat er geen t-shirts zijn
aangeschaft (EUR 500).
De ontvangsten voor activiteiten zijn lager dan begroot doordat de geldstromen
in verband met de organisatie van de HSB pupillendag buiten de boeken van
SHTV zijn gebleven. De kosten van het oliebollentoernooi zijn genereus door
een anonieme sponsor opgebracht. Daarnaast is Ostrea bereid gevonden als
sponsor op te treden voor de overall-prijzen van de Haagse Rapid Cyclus.
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Lasten
De uitgaven zijn eveneens over de hele linie lager.
De HSB-afdracht is wat lager dan begroot door lagere ledenaantallen.
De zaalhuur laat een kleine meevaller doordat voor één ronde de KNSBwedstrijden niet in onze eigen kerk plaatsvonden maar in de Kameleon.
De kosten voor de KNSB zijn erg meegevallen. De invulling van het
wedstrijdleiderschap door Piet en André leverde een forse besparing op ten
opzichte van externe inhuur. Daarnaast is beperkt gebruik gemaakt van de
reiskostenregeling voor de KNSB-teams.
De prijzen vallen eveneens lager uit dan begroot. Dit is te danken aan het
benutten van eerder aangeschafte prijzen en iets lagere uitgaven voor
jeugdprijzen.
De jeugdkosten zijn beduidend lager dan begroot. Dat komt deels doordat er
geen T-shirts zijn aangeschaft (EUR 500). De belangrijkste oorzaak betreft onze
jeugdleider Olav van Leeuwen die er opnieuw in is geslaagd om het hele seizoen
zeer scherp op de uitgaven te letten.
De uitgaven aan activiteiten zijn evenals de inkomsten lager dan begroot doordat
de organisatie van de HSB Pupillendag buiten de boeken van SHTV is gebleven.
Balans 07-08--2019
(bedragen in hele euro’s)
2018-19
Activa
Kas
136
Lopende rekening
844
Regiobank Spaar
10.415
Debiteuren
461
Overlopende activa
Promotiemateriaal
200
Schaakmateriaal
750
Apparatuur
-

Totaal

12.806

2017-18
148
732
10.411
45
715
200
750
-

12.998

Passiva
Eigen Vermogen
Materiaalreserve
Reserve HWT
Reserve Promotie
Reserve Jeugd
Crediteuren
Overlopende passiva
Vooruitontvangen
bedragen

2018-19
10.765
700
250
400
79
587
25

2017-18
9.694
700
250
400
1.794
163
-

12.806

12.998
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Toelichting balans
Activa
De post debiteuren betreft nog niet betaalde contributies en de sponsorbijdrage
voor de Haagse Rapidcyclus.
De HSB kwartaalnota voor het derde kwartaal 2019 is nog niet ontvangen
waardoor er geen overlopende activa zijn.
Passiva
Het eigen vermogen is met EUR 1.071 toegenomen (zie resultatenrekening).
De post ‘Overlopende passiva’ bestaat uit de nog te betalen zaalhuur voor de
maand juli 2019, de afdracht van de HSB voor de maand juli 2019 en de huur
van de Kameleon voor een ronde van de KNSB-competitie. De zaalhuur en de
afdracht HSB worden een keer per kwartaal voldaan.
Agendapunt 12: Begroting 2019/2020
(bedragen in hele euro’s)

Baten
Contributie
Loterijen
Overige ontvangsten
Sponsoring
Rente
Jeugd

Activiteiten bijdragen

Begroot
9.785
365
150
60
5
350

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

Begroot
3.185
4.000
650
700
375
1.350
50
325
100

1.000

Activiteiten uitgaven
Afschrijving
schaakmateriaal

1.200
-

Saldo
Totaal

11.715

22011.715
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Toelichting begroting
De begroting voor het seizoen 2019/2020 laat een klein negatief saldo zien. Het
meevallende resultaat in het voorgaande seizoen compenseert echter het begrote
tekort ruimschoots.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste posten in de begroting.
Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 39 seniorleden waarvan 7 dubbelleden en 55
jeugdleden. In de begroting is rekening gehouden met een totale gezinskorting
van EUR 195.
Voor de jeugd zijn inkomsten begroot in verband met de verkoop van stappenboeken.
In de post ‘Activiteiten bijdragen’ worden de ontvangsten 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.
Lasten
De afdracht aan de HSB is begroot op EUR 3.185 (32 seniorleden EUR 1.595 +
55 jeugdleden EUR 1.590).
De kosten voor de zaalhuur zijn iets lager begroot dan vorig seizoen doordat de
twee KNSB-teams dit seizoen een thuiswedstrijd minder hebben.
Voor de spelers van het eerste en tweede KNSB-team is een regeling
reiskostenvergoeding van kracht voor zover zij uitwedstrijden spelen buiten de
Haagse regio. Het eerste team komt komend seizoen uit in de ‘Zeeuwse’ poule
waardoor alle uitwedstrijden verder dan 100 km weg zijn. De geschatte
reiskostenvergoeding voor beide teams tezamen bedraagt EUR 350. Om de
totale vergoeding binnen de perken te houden, zal de reiskostenvergoeding
verlaagd worden naar 10 cent per kilometer van 15 cent per kilometer.
Daarnaast is er een stelpost opgenomen van EUR 220 voor de (on)kosten(vergoeding) van de (externe) wedstrijdleiding bij de thuiswedstrijden. Voornoemde kosten alsmede de inschrijfgelden voor de jeugdclubcompetitie en
KNSB-competitie, zijn opgenomen in de post ‘KNSB’.
De post ‘Prijzen’ bevat de uitgaven voor prijzen voor zowel de interne competitie van de senioren als die van de jeugd.
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De uitgaven van de jeugd (exclusief bekerprijzen) zijn begroot op EUR 1.350.
Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van voorgaand seizoen. In tegenstelling tot vorig seizoen is er evenwel geen aanschaf van t-shirts begroot (EUR
500). Daarnaast is de jeugdleider er vorig seizoen wonderwel in geslaagd zeer
scherp op de kosten te letten. De verwachting is dat zijn opvolger dit beleid zal
voortzetten.
De uitgaven aan activiteiten liggen in de regel wat hoger dan de inkomsten
doordat activiteiten niet kostendekkend uit de inschrijfgelden kunnen worden
gefinancierd. Het vinden van sponsors is een must.
Contributiebedragen
De contributiebedragen blijven ongewijzigd. Het introductielidmaatschap voor
dubbelleden komt met ingang van het seizoen 2019/2020 te vervallen.
(bedragen in hele euro’s)

Contributie SHTV 2019-2020
Seniorleden
Jeugdleden (geboren na 31-08-1999)
Dubbelleden (hoofdlid elders)



117,50
107,50
75,00

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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Gert-Jan Willighagen wint open kampioenschap
Eindstand na 7 ronden
Score
1 Gert-Jan Willighagen
5.5
2 Marco van Straaten
5.5
3 Henk van Huizen
5.5
4 Rik Pronk
5.5
5 Alexandr Mityaev
5.5
6 Hans Segers
5.0
7 Olaf Cliteur
4.5
8 Stan Cortenbach
4.5
9 Derk Dekker
4.5
10 Ton Bodaan
4.5
11 Maurits Bons
4.5
12 Lothar van der Sluijs
4.5
13 Kees Franx
4.5
14 Floris De Leeuwe
4.0
15 Olav van Leeuwen
4.0
16 Peter Vorstermans
4.0
17 Robin van Leeuwen
4.0
18 Ronald Blok
4.0
19 Peter van Wermeskerken 4.0
20 Bart Verbaan
4.0
21 Daniel Diaz Maguiña
4.0
22 Karl Baak
3.5
23 Tobias Li-Behn
3.5
24 Theo van Orsouw
3.5
25 Piet Sikkes
3.5
26 Theo van der Pol
3.5
27 Maarten van der Vegt
3.5
28 Niels Engelen
3.5
29 Evert Baak
3.0
30 René Weerts
3.0
31 Jaco Arkesteijn
3.0
32 Luuk Hoogeveen
3.0
33 Theo van Vorselen
3.0
34 Jaap Luyendijk
3.0
35 Meile Tamminga
3.0
36 Rein de Ruiter
3.0
37 Hans Coenders
3.0
38 Max van Herpen
2.5

wp
33.0
31.5
30.0
29.5
27.0
26.0
30.5
30.0
28.5
27.0
25.5
24.5
23.5
29.5
28.5
28.0
27.5
27.0
22.5
22.0
21.5
28.0
26.0
26.0
25.5
25.5
24.5
24.5
28.0
26.5
25.0
24.0
23.5
23.0
23.0
22.5
22.0
27.5

SB
24.75
24.00
23.50
21.50
19.50
16.50
18.25
18.25
17.00
15.25
14.75
14.50
13.25
15.75
14.25
15.00
12.50
13.00
11.00
11.75
11.75
11.75
11.25
11.00
11.00
10.00
10.50
8.50
9.00
5.50
9.00
8.25
9.75
8.75
7.75
6.25
8.50
10.00

rat.
1850
2027
1891
1840
2128
1940
1914
1739
1961
1909
1744
1782
1455
1753
1863
2012
1629
1841
1529
1932
1725
1826
1447
1829
1705
1523
1655
1596
1819
1613
1807
1577
1386
1519
1722
1461
1386
1610

TPR W-We
2026 +1.58
2056 +0.26
2039 +1.09
2020 +1.63
2128 +0.11
1907 -0.04
2027 +0.44
1966 +1.51
1986 +0.25
1843 -0.45
1757 +0.27
1710 -0.37
1721 +1.91
1830 +0.81
1772 -0.56
1868 -0.99
1673 +0.50
1721 -0.91
1717 +1.50
1710 -1.56
1580 -0.88
1752 -0.56
1652 +1.66
1701 -0.96
1641 -0.40
1699 +1.39
1610 -0.34
1560 -0.35
1793 -0.02
1649 +0.16
1617 -1.65
1660 +0.56
1482 +0.42
1656 +0.82
1579 -0.91
1564 +0.43
1525 +0.59
1775 +0.79
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Han Nicolaas
Danny Lindhout
Jan Wuister
Armin Segger
Ruud van Dijk
Jan Verheijen
Thomas Alvares
Wim Vermeulen
Eric Alvares
Thomas Li-Behn
Thijs Michels
Peter Taanman
Rob Dijkstra
Stanley Bingen
Jesper Kool
Bert Gerritsma
Martin Brummelkamp
Maurits Panis

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.5

25.0
24.5
23.0
22.5
22.0
22.0
21.0
21.5
21.0
21.0
20.5
19.5
19.0
17.5
15.5
19.0
15.5
15.0

7.25
8.75
5.50
4.50
6.00
4.75
5.50
2.50
4.00
3.50
3.50
4.25
3.25
4.00
2.25
2.00
0.50
1.00

1568
1500
1543
1689
1415
1562
1429
1104
1575
486
1391
1573
1449
1173
599
1527
800

1586
1563
1394
1449
1355
1618
1418
1156
1330
716
1272
1251
1291
1321
719
1927
181
798

+0.12
+0.22
-0.87
-2.06
-0.56
+0.31
-0.22
+0.12
-2.18
+1.38
-0.61
-1.71
-1.02
+0.77
+0.44
+0.08
-1.94
798

Voorzitter Piet Sikkes en toernooiwinnaar Gert-Jan Willighagen (foto: Ton Bodaan)
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Ratinglijst augustus
Zoals in de jaarstukken gelezen kan worden, is het ledenbestand fors gekrompen
en dat uit zich ook in de ratinglijst van augustus. De uitslagen van het open
kampioenschap en deelnames aan zomerse toernooien hadden in de meeste
gevallen weinig invloed. Een beetje schommeling zal er altijd zijn. Alleen
Tobias Li-Behn is ontketend en maakt snelle vorderingen. Deze keer won hij
217 Elo-punten en is daarmee in het linker rijtje terechtgekomen. Er zijn voetbalverenigingen die hier alleen maar van kunnen dromen.
De twee toppers uit de vorige lijst zijn verdwenen en daarmee is Maarten Stolte
lijstaanvoerder geworden, nagenoeg gelijk met Sander Pauw. Ze zijn ook nog
eens de enige twee die een rating boven 2000 hebben. Je zou haast denken dat
de Noord-Hollandse lucht er iets mee te maken heeft.
In totaal telt de lijst nu nog 41 namen en dat kan beter. Maar we weten al dat er
weer een paar bij komen.

Maarten Stolte
Sander Pauw
Wouter Noordkamp
Peter Vorstermans
Eduard van Dijk
Hans Segers
William van Zanten
Ton Bodaan
Gert-Jan Willighagen
Rik Pronk
Bart Verbaan
Olav van Leeuwen
Karl Baak
Evert Baak
Ed Olvers
Franck Melssen
Meile Tamminga
Theo Bovenlander
Piet Sikkes
Tobias Li-Behn
André Wagner

2029 (+30)
2024 (+12)
1995 (+19)
1990 (-22)
1971 (-12)
1933 (-7)
1928 (-)
1897 (-34)
1889 (+39)
1887 (+47)
1880 (-52)
1855 (-8)
1824 (-2)
1822 (+3)
1787 (-4)
1732 (-)
1724 (+2)
1717 (-)
1698 (-7)
1664 (+217)
1653 (-)

Maarten van der Vegt
Robin van Leeuwen
Armin Segger
Ben Spierings
Geurt Jan v.d. Meiden
Jan Verheijen
Jaap Luyendijk
Peter Taanman
Eric Alvares
Frans Coers
Danny Lindhout
Kees van Gelder
Rob Dijkstra
Ruud van Dijk
Thomas Alvares
Thijs Michels
Thomas Li-Behn
Wim Vermeulen
Martin Brummelkamp
Maurits Panis

1639
1637
1635
1620
1586
1568
1533
1531
1530
1517
1500
1482
1438
1416
1408
1364
1219
1110
800
800

(-16)
(+8)
(-54)
(-13)
(-18)
(-6)
(+14)
(-42)
(-45)
(-8)
(-)
(-)
(-11)
(-22)
(-21)
(-27)
(-)
(+6)
(-)
(-)
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Brief aan de leden

Ruud van Dijk

Beste schaakvrienden,
Zoals velen van jullie weten verblijf ik de laatste jaren niet vrijwillig in
Nederland, maar ligt een hoogoplopend geschil met de belastingautoriteiten van
dit land aan de basis daarvan. Als gevolg van dat geschil ben ik voor het eerst op
9 november 2011 tijdens een verblijf in dit land ’s morgens om 8 uur door een
arrestatieteam van mijn bed gelicht op verdenking van belastingfraude, waarna
ik bijna 4 maanden in voorarrest gevangen ben gehouden.
Ruim een jaar daarna ben ik door rechter Edwin Rabbie, inderdaad dezelfde die
ooit Lucia de Berk onschuldig liet opsluiten, veroordeeld tot 12 maanden
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Uiteraard ben ik, in de vaste overtuiging dat ik zou worden vrijgesproken, van
die uitspraak in hoger beroep gegaan.
Het vonnis van rechter Rabbie rammelde nogal omdat ik het misdrijf waarvan ik
werd beschuldigd, zoals ook Lucia de Berk dat volgens rechter Rabbie had
gedaan, zo sluw heb aangepakt dat bewijs vrijwel niet te vinden was. Die
sluwheid rekende rechter Rabbie mij zodanig aan dat hij mij een straf oplegde
die 4 maanden langer was dan het OM had geëist. Een overvloed aan ontlastend
bewijs, zoals oude belasting-controles, verklaringen van cliënten en
inschrijvingen in het Britse handelsregister waaruit evident blijkt dat de
“verzwegen” inkomsten niet aan de betreffende belastingplichtige onderneming
toekwamen. mocht rechter Rabbie terzijde leggen omdat hij die niet overtuigend
vond.
Het vonnis dat rechter Rabbie in mijn geval heeft uitgesproken kan echter
technisch gezien wel door de beugel en kon daardoor in hoger beroep en in
cassatie, net als bij Lucia in stand blijven.
Nu het in mijn zaak niet gaat om een publicitair erg sexy onderwerp zoals de
Schiedammer parkmoord, de zaak van Lucia de Berk of de Deventer
moordzaak, zit het er niet in dat er in mijn zaak uiteindelijk toch nog recht al
worden gedaan en heb ik mij dus neer moeten leggen bij het feit dat ik mij
vrijdag 30 augustus aanstaande moet melden bij de strafgevangenis in
Nieuwegein om nog eens 6 maanden en 20 dagen onschuldig in de gevangenis
door te gaan brengen.
Net als Lucia de Berk, voor strafbare feiten waarvan eigenlijk evident niet alleen
vaststaat dat ik ze niet gepleegd heb, maar zelfs in het geheel niet
plaatsgevonden kunnen hebben. Waarvan volgens de techniek van het
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Nederlandse strafrecht dan echter toch bewezen kan worden verklaard dat je je
daar wel schuldig aan hebt gemaakt. Net zoals de overige ongeveer 17% van de
Nederlandse gevangenen is overkomen waarvan, volgens oud-hoogleraar en
wetenschapsfilosoof Ton Derksen, de man die de zaak Lucia de Berk
uiteindelijk tot klaarheid wist te brengen, vaststaat dat die onschuldig zijn
veroordeeld.
Ik schrijf er luchthartig over, neem van mij aan dat het je raakt wanneer je er een
bent uit die groep van 17%.
Ergens vanaf maart 2020 hoop ik jullie allemaal weer terug te zien.
Augustus 2019

Verdraaide missers (6)

André Wagner

Er zijn partijen die zo soepel verlopen dat je je gaat afvragen hoe lang het nog zo
goed blijft gaan. Steeds opnieuw zie je krachtzetten en de tegenstander doet zijn
uiterste best, maar niets helpt. Zijn koning wordt steeds verder teruggedrongen,
komt in het open veld en de laatste klappen hoeven nog maar te worden
uitgevoerd... Het wonder gaat gebeuren: de zwakste speler overspeelt de (veel)
sterkere! En dan is hij er weer, die verdraaide misser. Wat ging er nu weer mis
in een rapidpartij?
Na enig nadenken volgt in de diagramstelling: 1. g6†
Zwart had twee opties:
- ...Kxg6 2. Dxh6† Kf7 en wit moet
er nog stevig aan trekken;
- ...Kg8 2. Dh6 Dxe6 en nu heeft wit
de buit binnen: 3. Dxh7† Kf8 4.
Dxh8† Dg8 5. Lh6† en de dame en
toren op a8 gaan verloren. Wit ziet
wat hij moet doen en wacht geduldig
op de zet van zijn tegenstander en
dan... 3. Dxh8†?? Kxh8. Een typisch
geval van overconcentratie.
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Kroeglopen start zomer en sluit die af

André Wagner

Steeds populairder wordende zomeractiviteiten zijn de kroeglopertoernooien. Je
bent deels buiten en je kunt ook nog eens zeven ronden vrij worstelen op de 64
velden. En dat het regelmatig een worsteling is, staat vast. De krachtsverschillen
zijn niet zelden groot en zelfs dan gebeuren er verrassende dingen.
Zodra de voorzomer zich aankondigt, en meer bepaald de pinksterdagen, gaat
het bloed van menige schaker stromen. Sommigen kijken uit naar zeven
alcoholische dranken, anderen wisselen liever af en de jongsten hebben geen
andere keus dan limonade met als extreemste vorm de bubbeltjes.
Na vorig jaar een vervangende teamgenoot te hebben gehad, was dit keer in
Delft Maarten van der Vegt weer van de partij. Met een eerste huwelijksjaar
achter de rug mocht hij met mij samen de historische binnenstad weer onveilig
gaan maken. Aangezien onze ratings nog maar nauwelijks verschillen, was ik de
aangewezen vrijwilliger om op het eerste bord iets te proberen klaar te spelen.
Dat lukte redelijk goed aan het begin van het toernooi, maar de prestaties zakten
daarna wat weg. Voor Maarten gold eerder het omgekeerde.
In de eerste ronde ging het gelijk van dik hout tegen een koppel kanonnen van
Botwinnik. Na talloze keren van Thom Beeren verloren te hebben, lukte het met
taai spel een halfje te scoren. Dat was meteen alles wat we in de eerste ronde
wisten te scoren, terwijl in de tweede ronde de zaken omgekeerd waren. Maarten
behaalde een prima overwinning en zorgde voor een gelijkspel. We sloften
vervolgens naar de volgende locatie (Huug ligt namelijk recht tegenover De
Engel aan de Markt, hemelsbreed niet meer dan enkele tientallen meters) en daar
ging het op mijn bord gelijk de goede kant op. Elke zet leek perfect en het was
een kwestie van vakkundig afronden om een punt te toucheren... maar dan moet
je op het cruciale moment niet een zet overslaan. Dat kostte de dame en aangezien Maarten ook weinig succes had gehad, was de eerste 2-0 nederlaag een
feit. De vierde kroeg was Oude Jan, gelegen naast de gelijknamige kerk en als je
geluk hebt slaat de grote klok zijn zware slagen tijdens je partij. Even schrikken,
maar dan kun je er weer tegenaan. Het duo René en Dré kwamen er niet aan te
pas. De avond was inmiddels genaderd, maar begin juni is het dan uiteraard nog
licht. Na een totale nederlaag en dito overwinning miste er nog één bijzondere
uitslag en die kwam in de zesde ronde: twee remises. De laatste stop was daarna
bij De Bierfabriek. Een goede raad: geniet van een glas bier, maar luister ook
tijdig naar je blaas! Dat was een wijze les, want onder druk (letterlijk) verspeelde ik mijn partij. Maarten was verstandiger geweest en speelde rustig door,
maar kon ook geen deuk meer trappen in een pakje boter.
Desondanks was het weer een geslaagd toernooi, maar helaas misten we evenals
twee jaar geleden net een klein prijsje door vlak naast een plaats met een priemgetal te eindigen (66e van 85 duo’s).

31

André (1653)
Thom Beeren (2139)
Jorgen Henseler (2011)
Daniël Zevenhuizen (2203)
René Weerts (1613)
Floris Doolaard (1930)
Bas Jansen (2004)
Fred Avis (1787)

2
½
0
0
1
½
0
0

Andere SHTV’ers waren:
52
Olav & Robin van Leeuwen
55
Ton Bodaan & Armin Segger

Maarten (1655)
Arno v.d. Lubben (1836)
Tim Knip (1600)
Ariton Debrliev (1500)
André v.d. Weijde (1566)
Tim Yue (1788)
Janus Spoorenberg (1362)
Johan Paul Hendriks (1751)

3½
0
1
0
1
½
1
0

Locatie
De Plataan
De Engel
Huug
Oude Jan
Plan B
De Klok
Bierfabriek

6½
6

En dan is de zomer voorbij, meteorologisch gezien en ook qua temperatuur.
Perfect voor een liefhebber van koelte zoals ik. Mijn inmiddels vaste maat Ton
moest verstek laten gaan en zes dagen voor het Leidse Kroeg & lopertoernooi
ging ik op zoek naar een vervanger. Nu wilde het toeval dat Han Nicolaas op de
openbare groep van Schaakhuis op Facebook een oproep deed en dan is de
match snel gemaakt en konden we uitzien naar een uitstekende schaakdag.
Na een korte nachtrust voor beiden namen we de trein naar Leiden even na 9 uur
vanaf Den Haag CS. Zoals dat tegenwoordig gaat werd keurig omgeroepen dat
ze op tijd waren vertrokken en arriveerden we ook mooi op tijd bij Grand Café
‘De Burcht’ voor de aanmelding. Het was maar goed ook dat we zeer bijtijds
waren, want tegen de tijd dat alle aanmeldingen gedaan hadden moeten zijn,
stond er nog steeds een flinke rij wachtenden. Wel leuk om dat met een lekkere
bak koffie te zitten bekijken: wie doen er allemaal mee? In ieder geval viervoudig dameskampioen Anne Haast, negenvoudig Nederlands kampioen John
van der Wiel en de bij het grote publiek meer van televisie bekende Tex de Wit
(Klikbeet, Makkelijk scoren).
Ietwat verlaat vertrokken we dan toch naar de periferie van het speelgebied en
dat zou niet de laatste keer zijn. In het Snookercentrum wachtte een sterk koppel
dat er geen twijfel over liet bestaan welk het sterkst was en nadat we opnieuw
het hele gebied waren overgestoken deed het duo van Scheve Toren dat nog
eens dunnetjes over, al miste ik een betere voortzetting en daarmee een remise.
Na twee van die nederlagen is het gevolg dat je ineens een zwakker koppel treft.
Nu ja, zwak is overdreven, want hoewel Annabel al snel een paard moest inleveren, breide ze nog wel een paar verborgen dreigingen in de stelling en gelet
op mijn duffe hoofd had het nog kunnen lukken ook. Jet was op het andere bord
een echte betonschaakster en als ze de tijd had gehad was het zeker de vraag
geweest of Han had kunnen winnen. Een remise had er zeker in gezeten, maar
het meisje ging door haar vlag in verloren stelling. Terwijl we terugliepen, (want
ja, opnieuw een flinke wandeling, nu naar de Aalmarkt) werden we achterop
gelopen door onder nieuwe tegenstanders, de gebroeders Minnema. Het werd
vooral een gezellig rondje praatschaak (nieuwe term: macrobiotische stelling) en
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opnieuw slaagde ik er in een eindspel om zeep te helpen. Ook aan het andere
bord verliep het niet naar wens. Daar stond tegenover dat de wandeling naar het
startpunt van het toernooi korter was dan wat we tot dan hadden gemaakt. Het
sociëteitsgebouw heeft een opknapbeurt gehad in het souterrain. Er is een grand
café ingericht met een ommuurde plaats, een lekker beschutte plek vanwaaruit
de heuvel met de oude burcht goed te zien is. Het werd een gelijkspel, waarbij ik
even het gevoel had dat ik door de vermoeidheid heen aan het breken was en dat
gevoel werd een ronde later versterkt met een in het eindspel (drie keer is
scheepsrecht) gewonnen partij. Het was echter aan Han de eer om de dag waardig af te sluiten door in de laatste ronde te winnen. Ik miste zelf de kans op 50%
door midden in mijn partij een betere stelling weg te blunderen. De vermoeidheid had het toch gewonnen. Desondanks een betere persoonlijke score in een
zeer sterk bezet toernooi in Leiden.
We werden 110e van 121 teams en dat zegt toch ook wel iets. Ik was overigens
de enige SHTV’er en dat kan toch echt beter, maar zonder Han was er helemaal
niemand geweest.
André (1653)
Nathanael Spaan (2152)
Dave Theijn (1882)
Annabel Vleming (1334)
Rens Minnema (1828)
John Kettenis (1591)
Rick Derksen (1854)
Yannick Wiggers (1450)

2½
0
0
1
0
1
1
0

Han (1567)
Reinier Feiner (1970)
Aad van Gent (1822)
Jet de Zoeten (1264)
Hans Minnema (1737)
Chris Molsbergen (1427)
Aldert Westra-H. (1850)
Finn Wiggers (1289)

2
0
0
1
0
0
0
1

Locatie
Snookercentr.
‘t Praethuys
Kamerlingh
Stadsbrouwerij
Burcht
Olivier
De Vriend

Jeugdschaakagenda
September 2019
za
7
Open jeugdkampioenschap van Gouda
za
14
KNSB jeugdclubcompetitie; 1e ronde AC (Rotterdam)
NK E-teams (Rotterdam)
OGD rapidtoernooi (Delft)
za
21
Kwalificatie NJK ABC 1 (Arnhem)
zo
22
Grand Prix 1 (HSB)
Oktober 2019
za
5
KNSB jeugdclubcompetitie; 2e ronde ACD (Rotterdam)
za
12
Huttontoernooi (Hoorn)
zo
13
Grand Prix 2 (SHTV)
November 2019
za
9
KNSB jeugdclubcompetitie; 3e ronde ACD (Rotterdam)
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Schaakagenda
September 2019
do
5
Openingsavond met instructie door Rik en Ton
za
7
Open kampioenschap van Gouda
do
12
Algemene Ledenvergadering
za
14
22e OGD rapidtoernooi (Delft)
do
19
1e ronde interne competitie + 1e ronde laddercompetitie
za
21
NK bedrijvenschaak (Rotterdam)
do
26
inhaalavond interne competitie + 2e ronde laddercompetitie
Oktober 2019
do
3
do
10
do
17
za 19 t/m zo 27
za 19 t/m za 26
do
24
do
31

2e ronde interne competitie + 3e ronde laddercompetitie
inhaalavond interne competitie + 4e ronde laddercompetitie
3e ronde interne competitie + 5e ronde laddercompetitie
Haarlemse Meesters
Hoogeveen schaaktoernooi
inhaalavond interne competitie + 6e ronde laddercompetitie
4e ronde interne competitie + 7e ronde laddercompetitie

November 2019
do
7
inhaalavond interne competitie + 8e ronde laddercompetitie

Aankomende evenementen:
HSB Persoonlijk kampioenschap
Haags Weekendtoernooi

vr 13 september t/m vr 8 november 2019
vr 15 t/m zondag 17 november 2019

Dit blad is gedrukt bij
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Programma externe competities (onder voorbehoud van wijzigingen)
Door de degradatie van de eerste teams spelen er dit seizoen in beide
competities twee teams in dezelfde klasse. In de KNSB-competitie is nu al
gebroken met de afspraak dat in lagere klassen de teams minder ver hoeven
reizen dan in de hogere klassen, want het eerste KNSB-team speelt maar liefst
drie uitwedstrijden op Zeeuws-Vlaanderen. In de HSB-competitie zal de
slotronde van de eerste klasse een beroep gaan doen op zo veel mogelijk
clubgenoten, want beide topteams spelen dan tegelijk.
Genoeg om de tanden in te gaan zetten dus.

KNSB-competitie
KNSB klasse 4F
28 september 2019
2 november 2019
23 november 2019
14 december 2019
1 februari 2020
7 maart 2020
28 maart 2020
18 april 2020
16 mei 2020

SHTV 1 - Middelburg 1
De Zwarte Dame 1 - SHTV 1
SHTV 1 - ZSC 1
KiNG 1 - SHTV 1
SHTV 1 - Souburg 2
Scheldeschaak 1 - SHTV 1
Goes 2 - SHTV 1
SHTV 1 - SVO Oisterwijk 1
S. Landau 2 - SHTV 1

KNSB klasse 4G
28 september 2019
2 november 2019
23 november 2019
14 december 2019
1 februari 2020
7 maart 2020
28 maart 2020
18 april 2020
16 mei 2020

SHTV 2 - Rijswijk 2
Krimpen aan den IJssel 3 - SHTV 2
SHTV 2 - LSG 5
Spijkenisse 2 - SHTV 2
SHTV 2 - Messemaker 1847 2
Promotie 2 - SHTV 2
De Stukkenjagers 4 - SHTV 2
SHTV 2 - Voorschoten 2
Fianchetto 1 - SHTV 2
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HSB-competitie
HSB klasse 1A
8 oktober 2019
31 oktober 2019
14 november 2019
16 december 2019
13 februari 2020
10 maart 2020
april (?) 2020

Rijswijk 2 - SHTV 1
SHTV 1 - HSV 1
SHTV 1 - Schaakhuis 2
DSC 2 - SHTV 1
SHTV 1 - Raadsheer-Corbulo 1
DD 2 - SHTV 1
SHTV 1 - Promotie 3

HSB klasse 1B
26 september 2019
4 november 2019
28 november 2019
9 januari 2020
18 februari 2020
19 maart 2020
april (?) 2020

SHTV 2 - Scheve Toren 1
RSC-Belgisch Park 1 - SHTV 2
DD 3 - SHTV 2
SHTV 2 - Schaakmat Westl. 2
Promotie 2 - SHTV 2
SHTV 2 - DSC 3
Haeghe Ooievaar 1 - SHTV 2

HSB klasse 3B
17 oktober 2019
11 november 2019
12 december 2019
24 januari 2020
13 februari 2020
5 maart 2020
7 april 2020

SHTV 3 - Raadsheer-Corbulo 2
DSC 7 - SHTV 3
SHTV 3 - DD 5
Voorburg 2 - SHTV 3
SHTV 3 - Pomar 2
Botwinnik 4 - SHTV 3
Promotie 4 - SHTV 3

