
HSB-nieuwsbrief, januari 2023 

Beste bestuursleden van de HSB-verenigingen, 

Dit is de eerste HSB-nieuwsbrief van het seizoen 2022/2023. Hierin kijken we onder meer terug op 
recente activiteiten van het HSB-bestuur (met onze nieuwe voorzitter Ted Barendse). Ook punten uit 
de Bondsraadvergadering die voor u als verenigingsbestuur van belang zijn, komen aan de orde. 
Daarnaast hebben we een aantal onderwerpen opgenomen die voor uw leden ook interessant zijn. 
Wij zouden het op prijs stellen als u de nieuwsbrief (of informatie eruit) aan uw leden doorgeeft.  

Het HSB-bestuur hoopt dat 2023 een goed schaakjaar wordt en wenst u allen een voorspoedig 2023. 

• Van de HSB-bestuurstafel  

Onlangs hebben enkele leden van het HSB-bestuur samen met drie Haagse vrijwilligers al het HSB-
schaakmateriaal geïnventariseerd, gecontroleerd en zo nodig opgeknapt. Dat was nodig, omdat we 
eigenlijk geen compleet beeld hebben van het materiaal dat we in bezit hebben, ook al omdat er 
materiaal bij clubs is ondergebracht. Aan een verdere inventarisatie wordt gewerkt. Enkele van deze 
vrijwilligers zijn bereid om lid te worden van een HSB-materiaalcommissie, zodat niet al het werk op 
de schouders van een materiaalcommissaris terechtkomt. Aan de oprichting van deze commissie 
wordt gewerkt! 

Ook is er goed financieel nieuws over de grens van € 20.000, - omzet per jaar (de zgn. KOR-grens) 
waar de HSB onder moet blijven. Zoals het er nu uitziet, gaat dat lukken! Dat is van groot belang, 
omdat we anders Btw-plichtig worden.  

Verder waren HSB-Bondsraad-afgevaardigden Gerard Milort en Ted Barendse namens de HSB 
aanwezig op de Bondsraadvergadering van 10 december in Utrecht. Zie verder Belangrijke punten 
uit de Bondsraadvergadering.  

Een afvaardiging van het HSB-bestuur was aanwezig bij de viering van het 125-jarig jubileum van DSC 
in Delft. Op zaterdag 3 december (met twee jaar vertraging door de Corona-pandemie) had DSC o.a. 
een viertallen-rapidtoernooi en een receptie georganiseerd. Alle HSB-verenigingen waren 
uitgenodigd om met een viertal aan dit rapidtoernooi mee te doen. Ook het HSB-bestuur en zelfs het 
KNSB-bestuur waren van de partij! Namens het HSB-bestuur deden Max Kanbier, Frans Vreugdenhil, 
André Wagner en Ted Barendse mee. Een verslag (inclusief foto’s en eindstand) is te vinden 
op www.delftseschaaksite.nl/?type=news&id=6482. Tot zijn grote verrassing werd op deze 
feestelijke dag Ted Barendse door de KNSB benoemd tot lid van verdienste.  

En tenslotte: de ALV van de HSB wordt gehouden op woensdag 24 mei 2023 (en niet zoals 
gebruikelijk op de tweede woensdag van mei). Reden is dat het Bondenoverleg (voorafgaand aan de 
Bondsraadvergadering) dit keer op 10 mei is gepland. En een week later is de voorbereidingsavond 
voor het Nederlands Kampioenschap t/m 12 jaar dat binnen de HSB wordt georganiseerd en waarbij 
onder meer onze voorzitter en jeugdleider Max Kanbier een actieve rol hebben. 

150-jarig jubileum KNSB 

In het kalenderjaar 2023 viert de KNSB haar 150-jarig jubileum met het (laten) organiseren van 
zoveel mogelijk jubileumactiviteiten. Aan regionale bonden is gevraagd om zelf jubileumactiviteiten 
te organiseren en ook verenigingen zoveel als mogelijk te stimuleren en ondersteunen om dit te 
doen. Die activiteiten moeten ook zorgen voor reclame voor het schaken en hopelijk bijdragen aan 
het werven van nieuwe leden. Op de site https://schaken.nl/over-schaken/jubileum-knsb-150-jaar 
staat veel meer informatie met ook een overzicht van de tot nu toe geplande activiteiten. Aan 
verenigingen die een leuke jubileumactiviteit willen organiseren wordt gevraagd deze aan te melden 



bij de secretaris van de KNSB-jubileumcommissie, HSB-regiogenoot Ard Dekker 
(jubileum@schaakbond.nl). Diverse HSB-verenigingen zijn al actief bezig. Onze voorzitter en 
jeugdleider zorgen voor het benaderen van verenigingen. 

Tijdens de Bondsraadvergadering van 10 december is over het 150-jarig jubileum het volgende 
besproken:                                                                                                                                                                      
-In de naamgeving van de activiteit moet de naam KNSB-jubileum voorkomen, of het moet een 
nieuwe activiteit zijn die in het kader van het jubileum wordt georganiseerd.                                                                      
-Er wordt gewerkt aan een jubileumboek  en aan aandenkens die bij jubileumtoernooien kunnen 
worden uitgedeeld (zoals notatieboekjes).                                                                                                          
-Mogelijk wordt per regio een KNSB-jubileumtoernooi georganiseerd om het jubileum meer bij de 
regionale clubleden thuis te brengen.                                                                                                                   
-De KNSB heeft aan de regionale bonden gevraagd een (vrijwillige) financiële bijdrage aan het 
jubileum te leveren. Als de vrijwillige jubileumbijdrage van de bonden niets of te weinig oplevert, 
komt de KNSB met een lijst van activiteiten die wellicht niet door kunnen gaan. Het HSB-bestuur gaat 
in een bestuursvergadering bespreken of de HSB een bijdrage zal geven en zo ja, hoe groot die zal 
zijn. In onze ALV van mei 2023 zal dit aan u worden voorgelegd (in de statuten is opgenomen dat het 
HSB-bestuur bedragen boven de € 500, - niet zonder toestemmingen van de leden mag uitgeven).  

• Vacatures HSB-bestuur: dringende oproep voor alle leden van de HSB!!!                                                  

In september 2023 verlaten jeugdleider Max Kanbier en competitieleider Louis Wulffers het bestuur. 
Wij zijn op zoek naar leden die bereid zijn om deze functies te vervullen. Hebt u wat tijd over en bent 
u toe aan een nieuwe uitdaging? Meldt u zich dan aan voor één van deze functies. Wij vragen u ook 
deze vacatures onder de aandacht van de leden van uw vereniging te brengen! Onze voorzitter 
(T.J.M.Barendse@tudelft.nl) geeft u graag nadere informatie. 

• Belangrijke punten uit de Bondsraadvergadering (10 december 2022) 

De agenda en de besproken stukken kunt u inzien via: 
https://schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/bondsraad/2022-12-
10/BR%2010%20december%202022%20compleet.pdf . Voor een kort verslag van de vergadering zie 
https://www.schaakbond.nl/nieuws/bondsraad-wil-verder-met-traject-naar-ledenraad. 
Hieronder enkele punten die voor de HSB/verenigingen van direct belang zijn: 
- Contributie KNSB: vanaf 2023 int de KNSB niet alleen de KNSB contributie maar ook de HSB-
contributie. De penningmeester van elke schaakvereniging krijgt per kwartaal dus nog maar één 
nota. De KNSB geeft vervolgens de HSB-contributie weer aan de HSB door. De KNSB-contributie stijgt 
in 2023 met 7,3%.  
-Overgang naar een ledenraad: de KNSB stelt voor de Bondsraad om te zetten in een ledenraad dus 
van vertegenwoordigers van regionale en bijzondere bonden naar leden van de KNSB op persoonlijke 
titel. Diverse bonden (waaronder de HSB) waren hier kritisch over. Daarom hebben zij de KNSB 
gevraagd nader onderzoek te doen en te komen met een voorstel dat die omvorming beschrijft en 
waarover in de Bondsraadvergadering van juni 2023 zal worden gestemd. Omdat het om een 
statutenwijziging gaat, moet er een tweederde meerderheid zijn om dit besluit te kunnen nemen. Dit 
punt zal ongetwijfeld aan de orde komen in onze ALV van mei 2023 waarbij ook altijd een 
afgevaardigde van de KNSB aanwezig is.                                                                                                                        
- Verkoop pand Bondsbureau Haarlem: goedgekeurd door de Bondsraad. Daarna zal accommodatie 
worden gehuurd. Van de opbrengst gaat € 70.000, - naar de viering van het KNSB-jubileum in 2023.                                                                                                    
- Schaak-off: € 10, - inschrijfgeld voor deelname aan de Schaak-off kreeg kritiek, want potentiële 
nieuwe leden moeten niet betalen voor PR en ledenwerving. Hier wordt in een volgende 
Bondsraadvergadering  op terug gekomen.            

 



• Schaakblad  
 

Recent viel bij de KNSB-leden nummer 2 van het nieuwe schaakblad in de bus met begeleidende 
brief. Hierin stond dat leden zich kunnen abonneren voor € 10, - per jaar (4 nummers). In de brief 
werden het lidmaatschapsnummer (=relatienummer) en de schaakclub van de ontvanger vermeld. 
Door een fout kloppen in veel gevallen deze gegevens niet. Het lidmaatschapsnummer is nodig voor 
een abonnement. Leden kunnen via de ratingviewer van de KNSB hun lidmaatschapsnummer vinden: 
naam invullen en dan verschijnt rechts van de naam het KNSB-lidmaatschapsnummer. Ga naar 
sportsmedia.Nl/schaken-abo-lid, vul het lidmaatschapsnummer in en voeg het abonnement toe aan 
de ‘winkelwagen’. 
Mochten sommige KNSB-leden geen rating hebben dan kan de secretaris van hun schaakvereniging 
via OLA ook het lidmaatschapsnummer achterhalen en dat doorgeven. 

 
• Kameleon mogelijk gesloten per januari 2023 

 
Wellicht gaat het Verenigingsgebouw Kameleon met ingang van 2023 dicht als gevolg van de 
gestegen energiekosten. In de Kameleon organiseert de HSB de laatste jaren met regelmaat 
jeugdtoernooien en ook is daar het HSB-schaakmateriaal opgeslagen. Het is mogelijk dat de Haagse 
gemeenteraad niet met de sluiting akkoord gaat. Maar op korte termijn zal daar nog geen 
duidelijkheid over komen. Daarom wordt voor de reeds geplande jeugdtoernooien naar 
alternatieven gezocht. Het Nederlands Kampioenschap kwalificatietoernooi ABCm op 7 en 8 januari 
wordt in ieder geval verplaatst naar DSC (Delft). Ook het Jeugdclubkampioenschap categorie C en E 
(t/m 10 en t/m 12 jaar) moet worden verplaatst (circa 80 deelnemers). Waar de andere 
jeugdtoernooien zullen worden gehouden, hangt af van de komende ontwikkelingen. Op korte 
termijn gaat het om:                                                                                                                                                    
26-2 halve finale teams Basisonderwijs (verwacht aantal teams: 32 van 4/5 kinderen                                                                                                                         
19-3 finale teams Basisonderwijs (verwacht aantal teams: 16 van 4/5 kinderen                                                                                                                                                                                                                                                                 
26-3 individueel Basisonderwijs (verwacht aantal deelnemers: 80/100                                                                                                                            

Als uw vereniging de mogelijkheid heeft om een jeugdtoernooi te organiseren dan hoort jeugdleider 
Max Kanbier (Maxkanbier@gmail.com) dat graag. Ook andere tips op dit terrein zijn welkom, zeker 
voor de langere termijn, want afhankelijkheid van de Kameleon vormt een te groot risico. 

Ook zoeken we een nieuwe locatie voor de opslag van het HSB-schaakmateriaal. Het materiaal moet er 
langdurig kunnen worden opgeslagen en de locatie moet makkelijk te bereiken zijn voor HSB-leden. 
Hierover zijn tips meer dan welkom. 
 

• Uitslag HSB-kampioenschap (senioren) 
 
Op 18 november was de laatste ronde van het persoonlijk kampioenschap van de HSB 2022. Winnaar 
werd Theo van Orsouw met 5 uit 7. Tweede werd Ted Barendse met hetzelfde puntenaantal, maar 
een half weerstandspuntje minder en derde Raymond Timmermans ook met 5 punten en iets minder 
weerstandspunten. Groep B werd gewonnen door Maurits Bons met 6 uit 7. Zie verder: 
https://haagseschaakbond.nl/2022/11/24/theo-van-orsouw-wint-pk-hsb-2022-maurits-bons-de-b-
groep/ . 
 

• Uitslagen jeugdkampioenschappen 
 

Op 4 december was het persoonlijk kampioenschap van de HSB t/m 10 jaar (E-categorie): 1. Leonid 
Leshko, 2. George Ren, 3. Ryoga Okita: alle drie mogen naar het Nederlands Kampioenschap E. 



Ook waren de voorrondes van de persoonlijk kampioenschappen van de HSB t/m 12 jaar (D-categorie) 
en t/m 14 jaar (C-categorie). Zie verder: https://haagseschaakbond.nl/2022/12/04/leonid-e-kampioen-
imanol-en-abel-winnen-voorrondes-c-en-d/  
 

• Aankondiging HSB-toernooi (veteranen) 
 
Op 12 januari 2023 gaat het Veteranenkampioenschap van de HSB van start. Het kampioenschap 
maakt deel uit van het Open Prometheus Kampioenschap (OPK) van DSC in Delft dat op zeven 
donderdagen, van januari t/m april 2023, zal worden gespeeld. Zie verder: 
https://haagseschaakbond.nl/events/open-prometheuskampioenschap-incl-pk-seniorenveteranen/  
 

• HSB-website: competitie-uitslagen 

De oude competitie-uitslagen vanaf 1989-1990 staan nu op de website 
(https://haagseschaakbond.nl/competitiearchief/). Webmaster André Wagner heeft alleen de jaren 
die compleet waren (of compleet gemaakt konden worden), opgenomen. Er ontbreken nog enkele 
gegevens uit de jaren 90. Graag zou hij via de verenigingen de onderstaande uitslagen willen 
ontvangen als ze die nog hebben vermeld in bijvoorbeeld oude clubbladen of competitiegidsen 
(amwagner@freedom.nl). 

Seizoen 1994-1995                                                                                                                                                    
Klasse 3C: Schaakmat 2 - Lierse 2 

Seizoen 1996-1997                                                                                                                                                    
Klasse 1A: Collectief 1 - Schaakmat 1                                                                                                                
Klasse 3B: Arena 1 - Haagse Toren 4                                                                                                                    
Klasse 3C: Regina Pacis 1 - Rijswijk 4 en Ooievaar 4 - Centrum 3                                                                      
Klasse 3D: Tijdnood 2 - DSC 7 en Collectief 3 - Rijswijk 5                                                                           
Klasse 4A: Corbulo 4 - Revanche 2, DCSV 2 - Haagse Toren 6 en Paris 2 - Arena 2 

Wedstrijduitslagen en eindstanden van vóór het seizoen 1989-1990 ontvangt André ook graag. 

• Wist u dat… 
 

--er negen HSB-verenigingen in september mee hebben gedaan aan de Schaak-off: 
https://haagseschaakbond.nl/2022/09/12/schaak-offweken/  
--de finale daarvan op 8 november door SG Rijswijk werd georganiseerd: 
https://haagseschaakbond.nl/2022/11/30/regiofinale-schaak-off-haalt-de-krant/  
--op 10 december de Haagse Rapidcyclus van start is gegaan: 
https://haagseschaakbond.nl/2022/12/03/haagse-rapidcyclus-2023-gaat-van-start/  
--de HSB-jeugd op 29 oktober heeft meegedaan aan het Huttontoernooi en vierde is geworden: 
http://www.jc.leisb.nl/index.php/informatie-hutton-2022 . 
 

• Oproep oude clubbladen 

Voor een geschiedschrijving van de HSB met het oog op het jubileum van 2026 zijn oude clubbladen 
van verenigingen van groot belang. André Wagner wil deze bladen graag digitaal verzamelen, zowel 
van nog bestaande verenigingen als van vroegere. Die horen niet in het HSB-archief, maar kunnen 
wel een schat aan informatie bevatten. Als er nog mensen zijn die deze bladen hebben, zou hij graag 
PDF-versies ervan ontvangen (amwagner@freedom.nl).  


