Links: Arp--GMi'Ami Vlissingen 2010
Frans offerde een stuk voor drie pionnen,
maar nu maakte zwart met 28...; Txb2+!
een einde aan alle tegenstand ('0-1).

in dit blad de uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering
(2 september) met de
agendastukken.

augustus 2010
Nummer 6 van de

2009-10

jaargang

Schaakvereniging Het Spaarne

Hierboven zieH we (rechts) IM Henrichs aan het werk, die in de laatste
ronde van het toernooi van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen GM Erwin
l'Ami versloeg en in diens plaats bovenaan kwam te staan (met GM
Sasikiran). Aan dit toernooi deden veel Spaarne- en andere KC-leden mee.
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Het Spaarne is een voortzetting van de
Schaakvereniging Schalkwij k (S. V. S.) en
het Verenigd Haarlems Schaakgenootschap
(V.H.S.), voor schaken in clubverband
sinds 3 november 1896.
S.

V.

Speelgelegenheid:

Donde rdagav ond
in het
Wijkcentrum Laan van Berlijn i
Haarlem
Tel. (023) 5337606
Tussen 19 en 20 uur wordt lesgegeven aan
en gespeeld tussenjeugd en beginners.
Vanaf 20 uur worden partijen gespeeld in
de interne enlof externe competitie.

Vrijdagavond
inhet
Denksportcentrum 't Spaerne
Spaarndamseweg 416
2022 EA Haarlern
Tel. (023) 5262585
Jeugdschaak
19 tot 20.30 uur

Lessen, interne en externe competitie, en
rapidschaak senioren vanaf 20 uur.

Afmelden interne competitie op
donderdagavond bij
(a.i.) Bert Bergshoeff,
tel. (023) 5355918

Voorzitter & Interne Competitie
Bert Bergshoeff
Tel. (023) 5355918
bertbergshoeffgmail. corn
Secretaris
Frank Often Tel. (023) 529 4410
Nobellaan 17 2105 TE Heemstede
f2hfjmotten088@hetnet.nl

Ledenadministratie en Redacteur
(inleveren kopij bij:) Rob de Haan
Vliegersplein 109 2141 VG
Vijffiuizen Tel. (023) 558 1042
rmdehaan@planet.nl

Penningmeester:
Maarten Juffermans
Tel. 06-523 12 871

M.E .Juffennansgmail. corn
Contributies op rekeningnummer
543665 t.n.v. Penningrneester
Het Spaarne.
Leiding externe competitie
Frans Arp Tel. 06 52626521
fransenedith@hotmail. corn
Ledenwerving! P.R.
André Fivet Tel. 06-23 868093
Zoto0209@hetnet.nl

fKopij voor het volgende nummez

voor 30 oktober2010 inzenden.

Jeugdlleiding: (donderdag)

Advertentietarief: 50 per AS en
kleinere formaten naar verhouding.

CHES SCOOL Robert Oosting
robert. oostinghetnet. nl
Tel. (023) 536 7702

In "o. in.) de externe competitle werkt s. i
Het Spaarne samen met s. y. Bioemendaal,
Heeinsteedse S.C. en s. y. Chesscool in de

SN KENNEMER COMBINATIE
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Het bestuur van Het Spaarne nodigt de leden uit tot het deelnemen aan de

Algemene Ledenvergadering op 2 september 2010
in het \Vijkcentrum Europawijk, Laan van Berlijn

1.

Aanvang: 20.15 uur.

Aangezien geen voorstellen op de agenda zn geplaatst tot wijziging van de Statuten is voor
de besluitvorming geen quorum vereist.

Agenda
Opening, agenda en mededelingen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 september 2009
(gepubliceerd in het clubblad van oktober november 2009 biz. 18-20)

/

\/erslag van de secretaris over het seizoen 2009-20 10. Bespreking van het
gevoerde en te voeren beleid (her versiag is opgenomen in dit clubblad)
Versiag van de kascommissie. Verlening van décharge voor bet financieel
beheer. Benoeming van een nieuwe kascommissie

Financieel versiag over het seizoen 2009-20 10, met Staat van Baten en
Lasten en de Balans per 1juli 2010 (deze stukken zijn opgenomen in dit
clubblad)

Begroting voor bet seizoen 2010-201 (ook dit stuk is opgenomen in het
clubblad; voorgesteld wordt de contribulie met ElOte verhogen.)
7

Voorstel aan mevr. K. van der Mije het erelidmaatschap te verlenen
Samenstelling van het bestuur (volgens rooster treden Bert Bergshoeffen
Frank Otten in 2010 af Beiden stellen zich herkiesbaar. Maarten Juffermans treedt tussentUds af als penningmeester, omdat hU ook stopt ais lid
van Het Spaarne. Het bestuur is nog op zoek naar een gesch ikte kandidaat
voor dezefunctie.)

Interne competitie 2010-2011 (zie de toelichting elders in dit clubblad)
Teams in de externe competitie 2010-2011

Prijsuitreikingen interne competities seizoen 2009-20 10
Rondvraag, gevolgd door sluiting van de vergadering.
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Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag deze zomer organiseert Käty van der
Mije op onze tweede clubavond in het nicuwe seizoen,

donderdag 9 september 2010,
een groots en eenmalig

Sneischaaktoernooi
Deelname aan het toernooi is rnogelijk voor alle leden van de clubs die
aangesloten zijn bij de Kennemer Combinatie en voor speciale genodigden.
Er is geen inschrijfgeld te voldoen, u wordt we! verzocht zich uiterlijk maandag 6
september aan te melden.
Het toemooi wordt gespeeld in:
Wijkcentrum Europawijk
Laan van Berlijn i
2034 SB Haarlem
tel.: 023-5337606

Aanmelden bu:
Bert Bergshoeff
tel. 023-5355918
e-mail: bertbergshoeff@gmail.com

Het toemooi begint orn 20.00 uur en er za! gespeeld worden in één grote groep.
We spelen elf ronden en de bedenktijd is 5 minuten p.p.p.p.
De prijsuitreiking wordt verwacht omstreeks 23.00 uur.
Er zijn mooie geldprijzen te
winnen, te weten:

voor de winnaar: 150,voor de nr. 2: 125,voor
voor
voor
voor
voor

de
de
de
de
de
de

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

6:

100,80,60,40,-

7:
8:

30,20,-

3:

4:
5:

Bovendien zijn er prij zen
voor spelers met een
KNSB-rating < 1800:

voordenr.
voor de
voor de
voor de
voor de
voor de

1: 100,-

nr. 2:
nr. 3:
nr. 4:
nr. 5:
nr. 6:

75,60,50,40,30,-

Daarnaast stelt Käty een speciale tractatie voor alle deelnemers beschikbaar!!
U wordt daarom verzocht zich uiterlijk maandag 6 september aan te melden.
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Schaakvereniging Het Spaarne

Versiag over het seizoen 2009-2010
Leden
Het is het afgelopen seizoen niet gelukt bet aantal leden te vermeerderen.
Integendeel, het ledental hep licht terug van 45 naar 43. De in bet vorige j aarversiag vermelde verwachting, dat spelers van de jeugdschaakclub Chesscool,
ouder dan 20 iaar, geleidelijk aan zouden doorstromen naar Het Spaarne, werd
geen realiteit. Het bestuur van Chesscool streeft er naar een club met ook
seniorleden te worden, zodat de jeugdige talenten voor die vereniging behouden
kunnen blijven. Op zich geen onredelijk streven, ware bet niet, dat enige jaren
geleden bij de afsplitsing van de jeugdafdeling van Het Spaarne en de oprichting
van Chesscool tussen beide besturen was afgesproken, dat leden van Chesscool
ouder dan circa 20 jaar zouden overgaan naar (onder andere) Het Spaarne. Het
bestuur heeft dan ook met teleurstelling kennis genomen van dit eenzij dig
gewijzigde beleid.
Het Spaarne vierde dit seizoen bet bereiken van de 80-jarige leeftijd van een
drietal leden: in het najaar de ereleden Hans Bouwmeester en Rob Mol, in het
voorjaar Nico Huyboom. In het clubblad werd daar ruime aandacht aan besteed.

Bestuur
Op de ledenvergadering van 3 september 2009 trad Daan in 't Veld na ruim drie
jaar af als penningmeester. Als opvolger werd Maarten Juffermans bereid
gevonden en door de aanwezige leden instemmend gekozen. Frans Arp werd
herbenoemd als wedstrijdleider externe competitie. Na een oproep van de
voorzitter aan de aanwezige leden verklaarde André Fivet zieh bereid in het
bestuur de broodnodige taak propaganda en ledenwerving op zieh te nemen.
De voorzitter Bert Bergshoeff vervulde ook dit seizoen weer de functie van
wedstrijdleider interne competitie. De functie van de overige bestuursleden, Rob
de Haan (redactie clubblad, automatisering en ledenadministratie) en Frank
Otten (secretaris) bleven ongewijzigd. Het bestuur vergaderde vijf maal,
namelijk op 21 september, 23 november, 1 februari, 19 april en 26 juli.

Kennemer Combinatie
De samenwerking van Het Spaarne, Bloemendaal, Chesscool en de Heemsteedse Schaakclub in de Kennemer Combinatie (KC) werd ook dit seizoen
gecontinueerd. De samenwerking betreft een gemengde samenstelling van de
teams in de externe competitie en dan met name de teams die uitkomen in de
KNSB en de Promotieklasse van de NHSB.
Het bestuur van de KC kreeg een nieuwe voorzitter in de persoon van Jan
Verhagen (Heemstede). Namens Het Spaarne hadden ook dit jaar Bert
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In samenwerking met de Oranjevereniging Katwijk

Rijnsoever Schaaktoernooi 2010
Wegens succes geprolongeerd: Het Rijnsoever
Schaaktoernooi is een informeel snelschaaktoernooi
dat dit jaar voor de tweede maal wordt georganiseerd
tijdens de traditionele najaarsfeesten in Katwijk.
Het toernooi wordt gespeeld in de gezellige
accommodatie van tafeltennisvereniging Rijnsoever.
Gezelligheid en een informele sfeer staan voorop. Het
toernooi is toegankelijk voor zowel jeudspelers als
senioren van alle speelsterktes. Er wordt gespeeld
met digitale klokken.

Datum

Donderdag 26 augustus 2010

Aanvang

20.00 uur

Zaal open

19.30 uur

Eindtijd

ong. 23.00 uur

Locatie

Sandt!aan 54, 2223 GG, Katwìjk aan den Rijn
(Accommodatie van Tafeltennisveren ging Rijnsoever)

Doelgroep

:

Jeugd en Senioren, aVe niveaus

Inschrijving

Per mail naar voorzitterttvrìinsoevernl of telefonisch op 06 - 30493419

Toernooi-opzet

Snelschaaktoernooi met

Prijzen

De beste jeugdspeler en de win naar ontvangen een beker

Kosten

3

Catering

Ontvangst met gratis koffie en cake. Overige consumpties tegen
verenigingsvriendelijke prijzen aan de bar.

Informatie

voorzitterttvrijnsoever.nI

5

minuten per persoon per partii

euro per deelnemer, bij binnenkomst te voldoen

Supporters van het schaaktoernooi
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Bergshoeff en Rob de Haan zitting in het bestuur van de KC; laatstgenoemde
verzorgde de ledenadministratie en het secretariaat.

Interne competitie
De interne competitie stond weer onder leiding van Bert Bergshoeff. Ook dit
seizoen werden een najaars- en een voorjaarscompetitie in een drietal groepen
gespeeld, elke groep met als regel 7 spelers. Dankzij de redelijke opkomst van
de deelnemers gelukte bet orn alle groepen bijna volledig uit te spelen, al was de
deelnarne jets minder dan bet vorig seizoen: in totaal werden 223 partijen
gespeeld. Slechts lo leden speelden 20 partijen of meer en eveneens lo speelden
lo à 19 partlien. Het in dit opzicht meest actieve lid was Rob van Blarcum met
30 partijen: als nieuwkomer had hij het de eerste tijd zwaar, maar dat was voor
hem kennelijk een extra stimulans orn vaak te komen.

In de Keizercompetitie deed Ronald Keizer net als vorig jaar zijn naam weer alle
eer aan. Nico Huyboom, die dit seizoen kennelijk een tweede jeugd beleefde,
werd verrassend tweede.
Bij de na] aarscompetitie won Daan in 't Veld opnieuw met machtsvertoon in
groep A: 5V2 uit 6, liefst twee volle punten voor op zijn naaste belager Ronald
Keizer. Daan was helaas in de voorjaarscompetitie door langdurig verblijf in het
buiteniand verhinderd mee te spelen. Ronald Keizer won nu groep A met 5 uit 6,
een half punt meer dan nummer 2, Paul Ruber. Mede door zijn resultaat in de
Keizercompetitie mag Ronald zich opnieuw clubkampioen van Het Spaarne
noemen.
Groep B werd in de eerste ronde gewonnen door twee 80-j arigen: Rob Mol en
Nico Huyboom, elk met 4 Y2 uit 6, waarmee zij desgewenst konden promoveren
naar de A-groep. Alleen Rob Mol maakte daarvan gebruik. De voorjaarsronde
kende liefst drie winnaars: Robert Balm, Paul Mathot en Frank Otten. Jammer,
dat een zuiver verloop van de strijd in deze groep werd beïnvloed door bet zieh
terugtrekken van één van de deelnemers.
De najaarsronde in groep C werd gewonnen door Bert Bergshoeff en Frank
Otten, met 5 uit 6: Bert zag af van zijn recht op promotie, Frank wilde de gok
wel wagen en werd vervoigens gedeeld winnaar in de B-groep . De voorjaarsronde in de C-groep werd gewonnen door Joop Lambert en Wim Eiselin.
Op een viertal avonden werd de rapid-competitie gespeeld: ook hier was Ronald
Keizer de sterkste in groep A, terwiji de B-groep een prooi werd van Bert

Bergshoeff.
Verrassend werd de jeugdige Jonathan de Kleuver in juni snelschaakkampioen
van Het Spaame: hij liet daarbij onder meer de ervaren snelschaakster Käty van
der Mije achter zich.
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Acht leden van Het Spaame speelden op de vrijdagavond in bet Denksportcentrum mee in het Haariem-12 toemooi. Frans Arp eindigde hier als
tweede achter Pieter Roggeveen.

Externe competitie
In de teams van KC i en KC 2 deden enkele leden van Het Spaarne mee, KC 3
is vrijwel geheel uit Spaarne-leden samengesteld. Dat laatste geidt ook voor KC
6 en KC 11, die in de NFTSB-competitie meedoen.
Het gelukte KC I helaas niet de zo zeer begeerde promotie naar de l klasse
KNSB te realiseren. Het aloude DD uit Den Haag bleek op de slotdag als le te
zijn geeindigd in 2C, vóór KC i dat 13 uit 9 scoorde. Eveneens een tweede
plaats, met 15 uit 9, behaalde het team van KC 2 in 2B en dat was bepaald meer
dan kon worden verwacht. KC 3 kon zich in de 3e klasse met enige moeite, 7 uit
9, handhaven. In de NHSB-cornpetitie bleef KC 6, eveneens met eilige rnoeite,
overeind in de 2 klasse C (5e met 6 uit 7), maar het gepromoveerde KC 11 bleek
helaas iets te licht in klasse 3D (7e met 5 uit 7).
In de Bekercompetitie van de KNSB versloeg KC 1 onder meer twee sterke
teams uit de 1e klasse, maar moest in de kwartfinale buigen voor bet in de
Meesterklasse uitkomende LSG. Bij de strijd orn de NHSB-beker werd Het
Spaarne ai in een vrij vroeg stadium uitgeschakeld. Het team van KC I werd
snelschaakkampioen van de NHSB.

Toernooischaak
Helaas kon het Rapid-toernooi van Het Spaame dit jaar niet doorgaan: het bleek
te moeilijk in de overvolle toemooikalender in aprii of mei een geschikte datum
te vinden. Zo werd eind april en begin rnei in Haariern het NK jeugd gespeeld,
waaraan ook enkele leden van Het Spaarne en Chesscool deelnamen.
In september werd een massakamp gespeeld tussen de Kennemer Combinatie en
een combinatie van HWP en Santpoort, door KC gewonnen met 31 V2 - 22 1/2..
Zoais gebruikelijk deed ook dit jaar weer menig lid van Het Spaarne mee aan het
Corus-toernooi in Wijk aan Zee. Vermeldenswaard is het resultaat dat Robert
Balm behaalde bij de tienkampen: hij won zijn groep met 7V2 uit 9.
Frans Arp deed weer mee aan menig toemooi, onder meer in Dresden aan het
Europees Kampioenschap voor seniorenteams (65+). In maart organiseerde
Gerda Schiermeier opnieuw het Lige-toernooi: Frank Otten won hier de Agroep.

Clubblad en website
Redacteur Rob de Haan slaagde er ook dit seizoen in, zes clubbladen te (doen)
vuilen met circa 140 pagina's opwindende schaakiectuur. Het oktobernummer
werd verplaatst naar begin november in verband met de officiëie aanbieding aan
erelid Hans Bouwmeester, die najaar 2009 de leeftijd van 80 jaar bereikte. Bij
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Bijdeze gelegenheid gaf Bouwmeester een boeiende lezing over zijn langdurige
schaakervaringen, met name zijn herinneringen aan Euwe. Het omvangrijke
Bouwmeester-nummer (30 biz.) bevatte onder meer de tekst van een interview
door Daan in 't Veld met enkele partijen van de meester en een artikel van
Richard Duijn over zijn ervaring met Bouwmeester als trainer.
Een gelijke omvang had bet decembernummer, dat voor een groot deel gewijd
was aan de eveneens 80-j ange Rob Mol, ontelbare j aren actief als bestuurslid en
stimulator in bet Haarlemse schaakwereldje en terecht erelid van Het Spaame.
Dit nummer bevatte onder meer een schaakbiografie van Rob Mol door Frank
Otten, en artikelen van Richard Duijn en Werner Passchier, aismede analyses
van door Mol gespeelde partijen. De overige afleveringen versehenen in
februari, april, juni en augustus 2010. Het april-nummer besteedde aandacht aan
een derde 80-j ange: Nico Huyboom.

Sneller dan het clubblad is de website in staat bet meest recente schaaknieuws te
presenteren. De site werd ook dit jaar weer bijgehouden door Ronald Keizer.
Behalve bet specifieke Spaame-nieuws bevatte de website ook wedstrijdverslagen, geschreven door leden van andere verenigingen van de Kennemer
Combinatie. Per e-mail informeerde Bert Bergshoeff de leden over aanstaande
wedstrij den en evenementen.
F.J.M. Otten, secretaris

Plan interne competitie 2010-2011
De competitievorm van de vorige seizoenen bevalt goed, zodat geen voorstel
wordt gedaan orn daar vanaf september e.k. verandering in aan te brengen.
Zowel in bet najaar 2010 als in bet voorjaar 2011 zal een groepscompetitie
worden gespeeld, terwijl gelijktijdig de Keizercompetitie doorgang vindt. De
start is op 16 september, de eerste finish op de laatste donderdag van januari.
Van februari tot en met juni zijn er dan de voorjaarsgroepen.

Athankelijk van eventuele nieuwe deelnemers kunnen drie sterktegroepen
worden gevormd van ongeveer acht deelnemers, waaruit (in principe) steeds
twee deelnerners promoveren en twee degraderen. Wie niet aan de groepen wil
deelnemen of een keer geen groepspartij heeft, speelt voor de keizercompetitie.
Ook de resultaten van alle partijen die voor de groep worden gespeeld tellen
voor de keizer-ranglijst mee.

Voor de titel "clubkampioen 2010-2011" komen in aanmerking de winnaars van
groep A in de najaars- en voorjaarscompetitie. Zijn dat verschillende personen,
dan is bepalend wie van beiden bet hoogste eindigt in de keizercompetitie.
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Verstag Penningmeester 2009-2010
Resultatenrekening
We zijn vorig jaar met een sluitende begroting van start gegaan en uit het resultaat blijkt
dat we op een negatief saldo zijn uitgekornen van 839,87. Hieronder vindt u uitleg over
enkele posten.
Het verlies is vooral te wijten aan de tegenvallende contributieinkomsten. Het doel was
gesteld voor dit jaar orn minstens zes nieuwe leden te werven, terwiji het aantal leden
nagenoeg gelijk is gebleven.
De totale uitgaven kornen ongeveer overeen met de verwachting. Er is minder uitgegeven
aan zaalhuur, aangezien de zaalhuur voor de vrijdagen niet meer op rekening van bet
Spaarne kwam (ongeveer 600,-). Omdat een groot aantal oninbare debiteuren zijn afgescbreven is een extra kostenpost opgenomen. Samen met een select aantal niet geïnde
crediteuren is dit een negatief saldo van 5 25,-

Balans
Het verlies over het seizoen 2009-20 10 heeft geleid tot een verdere afname van bet eigen
vermogen. Hoewel er nog een behoorlijke buffer blijft bestaan, moet het verlies niet
worden onderschat: bet buidige tekort is ge!ijk aan 13% van bet eigen vermogen.
Op drie leden na zijn alle contributiebijdragen voor 2009-2010 binnengekornen. De
adverteerders laten we! op zich wachten.

Contributie en Begroting
De contributie is dit jaar achtergebleven bij de begroting. Het doel was gesteld dit jaar orn
minstens zes nieuwe leden te werven, terwiji het aantal leden nagenoeg gelijk is gebleven.
Orn voor volgend jaar een sluitende begroting te verkrij gen wordt bet voorstel gedaan orn
alle contributie bedragen te verhogen met 10,-. Tevens wordt de frequentie van bet
clubblad teruggebracht van zes naar vier afleveringen per jaar.

M Juffermans, penningrneester.

LEEUWENKAMP

WONINGINRICHTING
Winkelcentrum Scha1kwk
Rivièradreef 49
2037 AE Haar!em

Tel: 023535 8003
Fax: 023-533 9630
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BALANS
30-06-2010
Debet

01-07-2009
Credit
Debet

Credit

VASTE AKTIVA
Materiaal
Vooraadkasten
N otitieboekjes
Voorraad secretariaat
Diversen
Totaal vaste aktiva

VLOTTENDE AKTIVA
Vorde ringen
Debiteuren
Vooru itbetaa Id

482,00

-

Liquide middelen
Kas
Girorekening
ASN

988,11
5.477,65

794,09

Totaal vlottende aktiva

6.947,76

8.702,37

LANGLOPENDE PASSIVA
Eigen vermogen
Gereserveerde subsidie
Totaal langlopende passiva
KORTLOPENDE PASSIVA
Crediteuren
Vooru itontvangen

Totaal kortlopende passiva

Totaal

1.576,00

6.947,76

6.332,28

6.339,46
285,55

285,55

6.625,01

7.464,88

322,75

1.237,49

322,75

1.237,49

6.947,76

7.179,33

8.702,37

8.702,37
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Staat van lasten en baten
met vergelijkende cijfers van 2008-2009
Resutaat
Beg roting
Resu Itaat
Baten

2008-2009

L

Contributie
Advertenties
U
Inschrijfgelden toernooien
Sponsoracties (Vomar)
Rente
Donaties
Niet gevorderde crediteuren
Totaal

4.354,00

162,50
445,00

2009-2010

4.950,00
150,00

400,00

2009-2010

4.249,00
162,50

-

61,33
145,37
140,00
664,00

5.501,33

6.000,00

5.422,20

1.669,55

1.700,00
100,00

1.680,70
162,99

50,00

9,25

3.000,00

2.559,88

105,85

lj151,05
188,93
94,00

100,00

200,00
200,00

Lasten
NHSB

KNSBinschrijvin.
Reiskosten
Consumptie Externe Competitie
Kado Edwin Rutte
Bijdrage NKSchaakvoetbal
Zaalhuur
KvK
KNSB verzekering
Onkosten vergoeding minima
Clubblad (druk en verzend)
Bankkosten
Toernooien
Prijzen interne
Ledenwerving
Materiaatkosten
Oninbare debiteuren
Onverwachte kosten

54,58
140,00
87,05
25,00
50,00

2.942,30

26,14
21,62
150,00
328,78
91,50
587,70
101,55

-

-

37,50
30,00
20,00
150,00
350,00
50,00
400,00
100,00
50,00

131,30

Totaal

6.407,07

Tekort

905,74-

37,14
21,62

150,00
287,18
60,81
-

66,00
1.189,00

6.000,00

-

6.262,07

839,87-
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Aanhangsel bij het huishoudelijk reglement, bedoetd in art. 4 statuten
Contribuiieregeling voor hei seizoen 2010-2011
De contributie bedraagt
E 84 voor dubbelleden.

Indien de contributie voor
er een korting van 5.

120 voor hoofdleden,

1

115 voor huisgenootleden, en

november van het lopende seizoen wordt voldaan, geldt

Ereleden die voor 1 juli 2001 door de verenigingen SVS of VHS als zodanig waren
benoernd, zijn geen contributie verschuldigd.
Van personen die niet deelnemen aan de verenigingsactiviteiten en die na i juli
2001 tot erelid worden benoemd, wordt geen contributie geheven. Zij zijn ook niet
als lid van de NHSB/KNSB gemeld.
Het bestuur kan op voorstel van de penningmeester een lid dat daarom verzoekt
reductie van contributie verlenen.

Als de aanvang van het lidrnaatschap ugt in het vierde, eerste of tweede kwartaal
van een kalenderjaar, is een verminderde contributie verschuldigd van respectievelijk 75, 50 of 25% van de onder punt 1. genoernde bedragen.

boe mee!: Ledenwerving 29 augustus
Schaakclub Het Spaarne zal op zondag 29 augustus tussen 12 en 17 nur in het
Winkelcentrum van Schalkwijk een "kraarn" met een tweetal tafels bezetten orn
propaganda te maken voor het schaakspel en voor onze vereniging.

Het is de bedoeling aan belangstellenden gelegenheid te geven een partijtje te spelen
en flyers met informatie uit te delen.

Het bestuur hoopt dat (bijna) alle leden van Het Spaarne zich voor deze activiteit
(een uur of wat) willen inzetten. Werving van nieuwe leden is immers van groot
belang voor de sportieve en voor de financiële gezondheid van de club.
Orn hieraan mee te doen is de eigen schaaksterkte natuurlijk van geen enkel belang.
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BEG ROTING 2010-2011
Resultaat

Beg roti ng

Baten

2009-2010

2010-2011

Contributie
Advertenties
Inschrifgelden toernooien
Sponsoracties (Vomar)
Rente
Donaties
Niet gevorderde crediteuren

4.249,00
162,50

Totaal

-

61,33
145,37
140,00
664,00

4.600,00

50,00
450,00
50,00
150,00
200,00
-

5.422,20

5.500,00

1.680,70
162,99

1.600,00

Lasten
NHSB
KNSB inschrijving
Reiskosten
Consumptie Externe Competitie
Kado Edwin Rutte
Bijdrage NK Schaakvoetbal

-

-

9,25
37,50
2.559,88

Zaalhuur
KvK

KNSBverzekering
Onkosten vergoeding mínima
Clubblad (druk en verzend)
Bankkosten
Toernoolen
Prijzen interne
Ledenwerving
Materiaalkosten
Oninbaredebiteuren
Onverwachte kosten

37,14
21,62

150,00
-

50,00
40,00
2.600,00

40,00
20,00

150,00

150,00

287,18
60,81

240,00

--

66,00

60,00
400,00
100,00
50,00

1.189,00

Totaal

6.262,07

Tekort

839,87-

5.500,00
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Zomerschaak
Rob de Haan

In het zogenaamde Bilderbergtoemooi was Frans Arp aardig op dreef, hoewel
hij enkele ratingpunten verloor.. Zie hieronder enkele overwinningen van hem.

Arp, Frans (2100) - Schotten, Karel (1961)
Veteranen- en Seniorenkampioenschap
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3d4 cxd4 4.Nxd4
Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6
8.Qd2 Qxb2 [Deze bekende variant
wordt in de grote toernooien niet zo
vaak meer gespeeld. De meeste
grootmeesters vinden het risico van
de pionwinst te groot.] 9.Rbl Qa3
10.Be2 Nc6 11.Nxc6 bxc6 12.e5

07/10/2010

Ronde i

dxe5 13.fxe5 h6 [Beter was orn het
paard op d7 te zetten.] 14.exf6 hxg5
15.Ne4 gxf6 [Nu is het snel uit. Te
overwegen was nog Th4] 16.Nxf6+
Ke7 17.Ne4 Bh6 [Dan nog liever f7f6] 18.Qd4 Qa5+ 19.c3 1-0 [Want
19...; Td8 20. Df6+; Ke8 21 0-0! is
hopeloos.]

Monté, Peter (2007) - Arp, Frans (2100)
07/14/2010

1.e4 e5 2.f4 [Koningsgambiet! Een
kolfje naar Frans'hand.] 2....; exf4
3.N13 d5 4.exd5 Nf6 [Een vrij
populaire methode orn de aanvalsbedoelingen van wit te doorkruisen.J
5.Nc3 Bd6 6. Bc4
[Deze en
volgende zetten zijn tegen de geest
van deze opening. Wit wil f4 veroyeren en intussen d5 behouden.]
6....; 0-0 7.0-0 Bg4 8.d4 Nbd7
9.Qel [Met de idee Pf3-e5 en slaan
op f4.] 9...; Nh5! 10.Ne5 (?) [Wit
zet nietsverrnoedend zijn plan door,
maar dat gaat fout.] 10..; Nxe5
11.dxe5 Bc5+ 12.Khl Ng3+ [Zwart
zet nu de s1otaanvU ai in!]
Zie het diaaram in rechterkoloin.

Ronde

5

13.hxg3 Qg5 14.Rf2 Qh5+ 15.Kgl
fxg3 en wit gaf bet op: 0-1
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ZOMERSCHAAK

Het ROC NOVA toernooi 2010
Ook dit jaar werd het NOVA-toemooi (begin juli) in drie sterktegroepen
gespeeld. Van Het Spaarne deed in de A-afdeling alleen Aad de Bruijn mee.
Hij scoorde 2'4 punt uit 6 partijen, maar dat leverde toch een TPR van 2052 op.
Max Kerkvliet (KC) kwam op 3 uit 6 (TPR 2197). Een uitstekend resultaat!
Ook Robert Balm (1629) en Jonathan de Klenver (1664) zullen met
voldoening op dit toemooi terugkijken. Zij maakten (in de B-groep) met 3 , resp.
3'/2 punt een TPR van liefst 1939 en 1808.
In de C-groep speelden Fions Schleichen en Bert Bergshoeff. Zij speelden 4,
resp. 3 punten bij elkaar, waarbij de TPR kwam op 1595, resp. 1509.

Toernooi Hogeschool Zeeland (Vlissingen) 2010
De 250 schakers die zich op tijd voor dit toemooi aanmeldden, speelden allen in één groep, waardoor er in de eerste ronden ruimte was voor
verrassingen: als een getitelde het laat liggen tegen een schaker met vele
honderden elo-punten minder. Van Het Spaarne waren onder de deelnemers
Daan in 't Veld, Frans Arp en Bert Bergshoeff, van KC verder nog Yorick ten
Hagen, Miguoel Admiraal, Lennart Dek, Benjamin Go, Jasper Zilverberg,
Wouter Roggeveen, Yashin van Kesteren en Jonathan de Kleuver.

Terwijl in de eerste ronde op de eerste 35 borden steeds de elo-favoriet
zegevierde, wist Yashin op bord 36 stand te houden! Zijn tegenstander, Chr.
Goldschmidt, had bijna 400 elopunten meer te declareren, maar kwam twee
pionnen achter en had het eindspel zeker moeten verliezen. Hij wist echter een
pion terug te winnen en tenslotte zeifs nog net de remisehaven in te zeilen.

Daan en Frans speelden vooral in de laatste ronden weinig succesvol. Beiden
moesten tenslotte elopunten inleveren. Dit gold ook voor Yorick ten Hagen en
Wouter Roggeveen. Wouter valt echter op doordat hij niet één keer het punt
deelde en toch op + i uitkwam. Niettemin deden Miguoel Admiraal en Lennart
Dek het relatief het best. Miguoel veroverde zeifs 6V2 punt (TPR 2272), slechts
één punt minder dan de winnaars van het toernooi (GM Sasikiran en 1M
Henrichs), uiteraard wel tegen mindere tegenstand. Ook Jonathan mag tevreden
zijn: met zijn vier punten was zijn TPR liefst 1941 (zijn elo is of was 1733).
Yashin deed het met 4 punten ook niet slecht, zijn TPR van 1894 was hoger dan
de verwachting (+0,19). Bert kwam met 3 punten op een TPR van 1470.
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ZOMERSCHAAK
De partij van Yashin (Wit) uit de eerste ronde (zie hiervoor) verliep als voigt:
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. f4 Bg7 5. N!3 c5 6. e5 Ng4 7. dxc5 dxe5 8.Qxd8+ Kxd8 9.
h3 Nh6 10. NxeS Nd7 11. Bc4 Nxe5 12. fxe5 Nf5 13. Bf4 g5 14. Bxg5Bxe5 15. 0-0-0+
Kc7 16. Nd5+ Kc6 17. Nxe7+ Nxe7 18. Bxe7 Be6 19. Bxe6 fxe6 20.Rhel Bf4+ 21. Kb!

In dezeifde eerste ronde rekende
Daan in 't Veld af met Naomi
Snikkers. Het stond na 52. Dg2-h3
zo:

Dit moet gewonnen zijn. Maar er
voigde:
21...; e5 22. c4 Rae8 23. Bd6 Rhg8 24. g4
Rg6 25. b4 b5 26. cxb5+
Kxb5 27. a3 h5 28. Rg! Reg8 29. Rdel
hxg4 30. Rxg4 Rxg4 31. hxg4 a5 32. Re4
Rxg4 33. BxeS Rgl+ 34. Kc2 Bxe5 35.
RxeS axb4 36. axb4 Kxb4 37. c6 1/2-1/2

Er volgde: 52...; Lxg3+! 53. Kg2;
De4+ 54.Kxg3; Dxd3 en zwart won.

Op de KNSB-webs ite troffen w/ begin Juli het voigende bericht aan:

NK Schafeltennis 2010
Rob Bertholee heeft zaterdag in Hilversum met overmacht de derde editie van
bet NK Schafeltennis gewonnen. Hij behaalde 49 punten. Titeihouder Bram van
den Berg werd tweede met 38 punten en Jan Willem Jansen derde met 35
punten.
'Een geweldige prestatie van Rob, die ook de eerste editie op zijn naam schreef,
aldus Simon Gribling van de organisatie. 'Het was een gemiddelde van 7-1 per
ronde!'
Schafeltennissen is een combinatie van tafeltennissen en schaken. Vier games
tot de elf(1 punt per game) en twee snelschaakpartijen (2 punten per partij).
De derde editie van bet NK was volgens de organisatie uitzonderlijk sterk bezet.
Richard Vedder won het schaakkiassernent met de maximale score van 28 uit
28 mede omdat hij nooit de grootmeesters Loek van Wely en Robin Swinkels
trof. Die speelden 2-2 tegen elkaar met schaken. De tafeltennisprijs ging naar
Raymond van Putten, en Maurice Swinkels (de broer van Robin Swinkels) won
de jeugdprijs met 26 punten.
Er waren meer dan 40 deelnemers, onder wie (behalve de al genoemden) KNSB-spelers als
Gert Michiel de Niet, Ilias van der Lende en Albert Termeulen.
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[

In het Open Kampioenschap van Nederland (Dieren) deed David Klein mee,
zonder tot grote daden te komen. Soms speelde hij wel een aardige partij, zoals
de onderstaande in de zevende ronde:

Wit: David Klein (2297) Zwart: Olga Shalnyeva (2153) 3 augustus 2010
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e5 7.

Nß

[Meestal wordt het paard naar
b3 gezet.] 7...; Be6(?) 8. Ng5!; Qc7
[Als de loper teruggaat, volgt
onaangenaam 9. Lc4.]
9. Nxe6
fxe6 10. Qf3 Nc6 11. Qh3 Ke7 (?)
[Zwart verliest liever de rokade dan
een tempo of een pion en neemt de
blokkade van Lf8 ook nog op de
koop toe. Beter lîjkt me 11....; Pd4
Bijvoorbeeld 12.Lxd4; exd4 en
indien 13. Dxe6+ dan 13...; De7
met aanval op pion e4: 14. Dxe7;
Lxe7 15. PdS; Ld8! 16. f3; Pxd5 17.
exd5; Lf6 en wit heeft er nog een
hele idus aan.] 12. g4 g6 13. 0-0O Rb8 [Denkt zwart werkeiijk nog
aan een tegenaanval?] 14. g5 Ne8
15.Bc4 Nd8
(zie het diagram in rechterkoiom)

16. Bxe6 ! Qxc3 [Natuurlijk niet
Pxe6, wegens 17. Pd5+ en de zwarte
dame gaat eraf. Maar de tekstzet is
even kansloos.] 17. bxc3 Nxe6 18.
Kd2 N8c7 19. Rbi Bg7 20. Rb6
Nf4 21.Bxf4 exf4 22. Rhbi en zwart

gafop: i-0
David behaalde SV2 punt uit 9 partijen, belandde op een 18e plaats met een TPR
van 2298 (één elopunt meer dan zijn rating!).
In de Reservegroep A zagen we Hicham Boulahfa, Yehuda Pelter en Max
Kerkvliet (diens broer Sebastiaan speelde in de B-groep). Frans Arp (2100)
vergenoegde zich met een 5e plaats in de zeskampen (eerste groep). Hij scoorde
4'/2 punt uit 6 en dat kostte hein enige ratingpunten (TPR 2049). Ad Gorissen
kwam in de tweede groep tot een TPR van 1626, met 3V2 uit 6.
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