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Informatie Haagse Schaakbond 
 
Bestuur   
Voorzitter: K. (Koert) ter Veen 
  Oostsingel 201, 2612 HL Delft 
  015-2146050 
    
Secretaris: R.R. (Bob) Barbier 
  Spinozalaan 155, 2273 XG Voorburg 
  070-3692772 
    
Penningmeester: J. (Jan) Nienhuis 
  Scheltuslaan 11, 2273 DL Voorburg 
  070-3870641 
    
Competitieleider: mw. G. (Gera) de Jong-v.d. Berg 
  Platanenhof 12, 2678 SH De Lier 
  0174-516973 
    
Wedstrijdleider: P.C.J. (Peter) de Vries 
  Hesselt van Dinterlaan 9, 2641 DD Pijnacker 
  015-3692513 
    
Jeugdleider: R. (Rik) Pronk 
  Vlierboomstraat 230, 2553 VC Den Haag 
  070-3682431 
    

Functionarissen 
(geen bestuurslid) 

    

Ledenadministrateur: C.J. (Chris) van Zijderveld 
  Louis Davidsstraat 69, 2551 EB Den Haag 
  070-3912339 
    
Materiaalbeheer: Vacant 
   (ad interim: J. Nienhuis (penningmeester))  
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Van de redacteur 
 
Iets later dan gepland, maar hier is dan toch het eerste nummer van de maandbrief 
van de HSB. Zelfs in dit tijdperk van internet, email, sms en andere vormen van 
digitale communicatie, blijft er voor een aantal mensen nog altijd behoefte aan 
informatie op papier. Simpelweg omdat men geen internet heeft of omdat men het 
prettig vindt om tekst van papier te lezen in plaats van een beeldscherm.  
Vandaar deze maandbrief, waarin het belangrijkste nieuws dat de afgelopen maand 
op de HSB-site heeft gestaan, op papier bijeengebracht wordt en door de 
secretarissen van de clubs zal worden verspreid. ‘Belangrijk’ is echter een relatief 
begrip. Wat uw redacteur belangrijk vindt, vindt u misschien helemaal niet interessant. 
Andersom kan het voorkomen dat u bepaalde informatie, waar u misschien wel eens 
van gehoord heeft, in deze maandbrief mist. De praktijk zal uitwijzen hoe een en ander 
gaat uitpakken.  
 
Ik hoop dat deze maandbrief een welkome aanvulling biedt op al het nieuws dat via 
internet tot ons komt. De HSB hoopt hiermee in ieder geval de leden (nog) beter van 
dienst te zijn.  
 
U hoort, ziet en leest nog van mij! 
En voor opmerkingen of vragen kunt u uiteraard kontakt met mij opnemen. 
 
 
Han Nicolaas 
Roerdompstraat 5  
2496 NB   DEN HAAG   
015-3614854 
Email (voor degenen die wél internet hebben...): h.nicolaas@wanadoo.nl 
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Algemeen nieuws 
 
Henk Happel nieuwe verenigingsconsulent 
Met ingang van 17 mei j.l. is Henk Happel de nieuwe verenigingsconsulent van 
servicepunt West (gebied van de RSB, HSB en LeiSB).  
Henk is zeker geen onbekende in de schaakwereld. Hij is 62 jaar en woonachtig in 
Voorschoten. Hij is lid van schaakvereniging DD te Den Haag.  
Wij menen dat Henk een verrijking is voor het servicepunt en wensen hem een goede 
samenwerking met de verenigingen in het gebied.  
 
De Bondsraad is akkoord gegaan met de plannen van de Initiatiefgroep om de 
Schaakacademie in ieder geval tot 1 januari 2007 gratis aan iedereen aan te bieden. 
 
De plannen van het KNSB-bestuur om fors te bezuinigen op de servicepunten en de 
frequentie van Schaakmagazine van 6 naar 4 terug te brengen gaan niet door. 
 
Het bestuur van de HSB wenst het ledenaantal de komende jaren met 20% te 
verhogen en heeft een actieplan geschreven, dat binnenkort naar de clubs wordt 
verzonden.In de Algemene Ledenvergadering van 23 november a .s. zal het bestuur 
haar voorstellen verdedigen. 
 
Het bestuur van de HSB zal aan de komende Algemene Ledenvergadering  voorstellen 
stap 4 van de Schaakacademie, als andere bonden dat ook doen, met een fors bedrag 
te sponsoren.Zoals bekend ziet de KNSB de Schaakacademie als een belangrijk 
breedtesportinstrument en zijn een viertal personen, onder wie de HSB-voorzitter, druk 
doende het product te verbeteren. De eerste drie stappen zijn nu beschikbaar en in 
2006 moet de volgende stap worden geïmplementeerd. Als andere regionale bonden 
ook meedoen en er wordt nog een sponsor gevonden kan met de bijdrage van de 
HSB de klus worden geklaard. 
 
Na lang beraad heeft het bestuur van de HSB besloten Corbulo met onmiddellijke 
ingang (5 oktober 2005) uit het lidmaatschap van de HSB te ontzetten. 
Het bestuur betreurt de stap maar vindt deze onvermijdelijk daar Corbulo  met haar 
opstelling rond het aanmelden van leden de HSB ernstig benadeelt. Corbulo  zal door 
de ontzetting niet meer aan HSB-wedstrijden kunnen deelnemen. 
Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris van de HSB. 
 
 
 
Uitslagen toernooien e.d. 
 
Op zaterdag 27 augustus werd het Botwinnik Rapidtoernooi 2005 gehouden. De 
jeugdige speler Christov Kleijn (B.F.-Wassenaar) eindigde op de 7e plaats in de  
A-groep, die werd gewonnen door Piet Peelen.  
Arthur Pijpers (Botwinnik) werd tweede in de B-groep, terwijl Roger Meng (eveneens 
van Botwinnik) de groep voor de jeugd onder de 12 jaar won. 
 
Het 57e Druivenschaaktoernooi is gewonnen door Jacob Kort. Zijn team, DD1, nam 
ook de teamprijs (een digitale klok) mee naar Den Haag. 
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De 16e massakamp tussen de schakers van DSC en de gezamenlijke Westlandse 
verenigingen op 20 september is met 16-18 gewonnen door de gasten uit het 
Westland.Het scenario van deze editie had veel weg van dat van twee jaar geleden. 
De Westlanders kwamen op een kleine voorsprong, de DSC-ers kwamen weer op 
gelijke hoogte, en vervolgens pakten de Westlanders weer een puntje. Uiteindelijk won 
DSC 10 partijen, het Westland 12, en eindigden er eveneens 12 partijen in remise.  
Uit het bovenstaande blijkt dat er op 34 borden werd gespeeld. Negen van deze 
borden waren aan beide kanten bezet door Delftenaren, aangezien het aantal Delftse 
schakers groter was dan het aantal Westlandse. 
 
 
Agenda 
 
Op zaterdag 12 november organiseert Promotie het 2e open snelschaaktoernooi om 
de Breugembokaal. 
Aanvang: 11.00 uur 
Einde: ca. 16.00 uur 
Locatie: Clubgebouw  sv Promotie, Voorweg 107. 
Tempo: 10 minuten per persoon per partij 
Indeling: Zwitsers systeem 
 
Inleggeld: jeugdspelers tot 18 jaar: € 7,50; spelers van 18 jaar en ouder: € 10,-. 
Prijzen: geldprijzen voor de winnaars (minimaal € 200,-); 
ratingprijzen (tot 1400, 1400-1600, 1600-1800). 
De hoogte is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Inschrijving per mail bij W.Broekman@wxs.nl  onder vermelding naam, rating, 
vereniging(of huisschaker). Informatie en aanmelding per telefoon: W.Broekman, tel: 
0653947473 of G.Eggink: tel: 0182-67166 
 
 
Eveneens op 12 november houdt de Westlandse Schaakvereniging SIO voor de 17e 
maal haar eendaagse schaaktoernooi. Het tempo is 20 minuten per persoon per partij. 
Naast de hoofdgroep, waarin volgens het Zwitsers systeem zeven ronden worden 
gespeeld, is het ook mogelijk om mee te doen aan achtkampen. De inschrijfkosten 
bedragen 7 Euro, inclusief lunch. Betaling bij aankomst in de zaal. 
Het toernooi wordt gehouden in het ontmoetingscentrum De Kiem, Julianaweg 91 te  
’s-Gravenzande, tel.: 0174-413780. Het begint om 10.00 uur en om 16.15 uur is de 
prijsuitreiking. 
 
Inschrijving 
• De aanmelding voor deelname aan het toernooi moet uiterlijk woensdag  

9 november 2005 bij ons binnen zijn. 
• U kunt zich telefonisch of per email aanmelden bij: Dirk van Nieuwkerk, 

Brederolaan 20, 2692 DA 's-Gravenzande, tel 0174-414940, email: 
d.vannieuwkerk@kabelfoon.nl 

• De speelsterkte geeft u als volgt op 
- als u lid bent van een schaakvereniging: de naam van de vereniging, de klasse  
  waarin u speelt en eventueel uw ELO-rating 
- als u geen lid bent van een schaakvereniging, dan dient u te vermelden:  
  gevorderd of beginner 
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Op zondag 13 november zal het HSB-snelschaakkampioenschap voor teams worden 
georganiseerd in het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. 
Reserveer deze datum vast in uw agenda en maak alvast andere schakers van uw 
vereniging enthousiast om mee te doen aan dit altijd weer heel gezellige toernooi. 
 
 
De Schaakverenigingen DD, Haeghe Ooievaar en De Vogelwijk organiseren van  
18-20 november het Haags Weekendtoernooi. Er kan worden gespeeld in een 
zesrondige A/B groep of een vierkamp. De A-groep is voor schakers met een rating 
boven de 1800, de B-groep is voor onder de 1900. De speellocatie is het ruime en 
gezellige bedrijfsrestaurant van sponsor De Haeghe Groep. 
De wedstrijden worden gehouden op vrijdag (1), zaterdag (3) en zondag (2 partijen) 
voor de zesrondige groepen, terwijl de schakers in de vierkampen elke dag één partij 
spelen.  
 
Speeltempo: 2 uur per persoon voor de hele partij. 
Byes: Het is toegestaan in één van de eerste vier ronden een bye op te nemen, mits u 
dit vóór het begin van het toernooi kenbaar maakt. U krijgt dan in de desbetreffende 
ronde een half punt. De vierkampen kennen geen byes. 
Inschrijving: 
Het inschrijfgeld bedraagt € 25 voor de groepen A en B en € 15 voor de vierkampen; 
Inschrijving vindt plaats door overmaking van het inschrijfgeld vóór 5 november 2005 
op giro 4591271, t.n.v. Haags Weekendtoernooi te Den Haag. 
U geeft daarbij tevens aan of u aan groep A, aan groep B of aan de vierkampen wilt 
deelnemen, onder vermelding van uw KNSB-nummer, uw vereniging en uw ELO-
rating. 
 
 
Aankondiging toernooien e.d. (t/m december 2005) 
 
  3 november 2005: 10e Westlands seniorenkampioenschap 55 + 
  5 november 2005: KNSB-competitie, 3e ronde 
10 november 2005: Delftse Snelschaakcyclus, 3e ronde 
12 november 2005: 2e snelschaaktoernooi Promotie (zie agenda) 
                                17e SIO Rapidtoernooi (zie agenda) 
13 november 2005: HSB-Snelschaakkampioenschap voor teams 
18 november 2005: Haags Weekendtoernooi (zie agenda) 
23 november 2005: Extra Algemene Ledenvergadering 
25 november 2005: DCSV organiseert huisschakerstoernooi 
26 november 2005: Grand Prix 3 (jeugd) 
                                KNSB-competitie, 4e ronde 
  8 december 2005: Delftse Snelschaakcyclus, 4e ronde 
11 december 2005: NK snelschaken voor clubteams 
17 december 2005: 40e Pomar toernooi 

                           KNSB-competitie, 5e ronde 
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De standen in de HSB-competitie nadat vrijwel alle teams 1 wedstrijd hebben 
gespeeld 
 
Promotieklasse 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Scheve Toren 1 2 4.5 .X. ... ... ... ... ... ... 4.5 ...  
2 DD 3 1 4.0 ... .X. 4.0 ... ... ... ... ... ...  
3 DSC 3 1 4.0 ... 4.0 .X. ... ... ... ... ... ...  
4 Haagse Toren 1 1 4.0 ... ... ... .X. ... 4.0 ... ... ...  
5 HSV 1 1 4.0 ... ... ... ... .X. ... 4.0 ... ...  
6 Promotie 3 1 4.0 ... ... ... 4.0 ... .X. ... ... ...  
7 WSC 2 1 4.0 ... ... ... ... 4.0 ... .X. ... ...  
8 Vogelwijk 1 0 3.5 3.5 ... ... ... ... ... ... .X. ...  
9 Botwinnik 1 0 0.0 ... ... ... ... ... ... ... ... .X.   
 
Klasse 1a 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Schaakhuis 2 2 6.5 .X. ... ... ... ... ... ... 6.5  
2 Haeghe Ooievaar 1 2 6.0 ... .X. ... ... ... ... 6.0 ...  
3 DD 4 2 5.5 ... ... .X. ... ... 5.5 ... ...  
4 Pomar 1 2 4.5 ... ... ... .X. 4.5 ... ... ...  
5 Rijswijk 2 0 3.5 ... ... ... 3.5 .X. ... ... ...  
6 Botwinnik 3 (jeugd) 0 2.5 ... ... 2.5 ... ... .X. ... ...  
7 DSC 5 0 2.0 ... 2.0 ... ... ... ... .X. ...  
8 WSC 3 0 1.5 1.5 ... ... ... ... ... ... .X.   
 
Klasse 1b 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 RSC-Belgisch Park 1 2 6.0 .X. ... ... ... ... ... ... 6.0  
2 DD 5 2 4.5 ... .X. ... ... ... ... 4.5 ...  
3 DSC 4 1 4.0 ... ... .X. 4.0 ... ... ... ...  
4 DSC 6 1 4.0 ... ... 4.0 .X. ... ... ... ...  
5 Haagse Toren 2 1 4.0 ... ... ... ... .X. 4.0 ... ...  
6 RHC- Arena 1 1 4.0 ... ... ... ... 4.0 .X. ... ...  
7 Botwinnik 2 0 3.5 ... 3.5 ... ... ... ... .X. ...  
8 Schaakhuis 1 0 2.0 2.0 ... ... ... ... ... ... .X.   
 
Klasse 2a 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Haagse Toren 3 2 7.0 .X. ... ... ... ... ... ... 7.0  
2 Promotie 5 2 5.5 ... .X. ... ... ... 5.5 ... ...  
3 Vogelwijk 2 2 5.5 ... ... .X. ... ... ... 5.5 ...  
4 Haeghe Ooievaar 2 2 5.0 ... ... ... .X. 5.0 ... ... ...  
5 RHC- Arena 2 0 3.0 ... ... ... 3.0 .X. ... ... ...  
6 Scheve Toren 2 0 2.5 ... 2.5 ... ... ... .X. ... ...  
7 Voorburg 1 0 2.5 ... ... 2.5 ... ... ... .X. ...  
8 Pomar 2 0 1.0 1.0 ... ... ... ... ... ... .X.   
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Klasse 2b 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 RSC-Belgisch Park 2 2 7.0 .X. ... ... ... ... 7.0 ... ...  
2 Rijswijk 3 2 5.0 ... .X. ... ... 5.0 ... ... ...  
3 WSC 4 2 4.5 ... ... .X. 4.5 ... ... ... ...  
4 Lierse 1 0 3.5 ... ... 3.5 .X. ... ... ... ...  
5 Promotie 6 (jeugd) 0 3.0 ... 3.0 ... ... .X. ... ... ...  
6 Vogelwijk 3 0 1.0 1.0 ... ... ... ... .X. ... ...  
7 DSC 8 0 0.0 ... ... ... ... ... ... .X. ...  
8 Velo-Regina Pacis 1 0 0.0 ... ... ... ... ... ... ... .X.   
 
Klasse 2c 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 DSC 7 2 6.0 .X. ... ... ... ... ... ... 6.0  
2 B.F. /Wassenaar 2 2 5.5 ... .X. ... ... ... 5.5 ... ...  
3 HSV 2 2 5.5 ... ... .X. ... 5.5 ... ... ...  
4 Promotie 4 2 5.5 ... ... ... .X. ... ... 5.5 ...  
5 DCSV 1 0 2.5 ... ... 2.5 ... .X. ... ... ...  
6 Lierse 2 0 2.5 ... 2.5 ... ... ... .X. ... ...  
7 Promotie 7 0 2.5 ... ... ... 2.5 ... ... .X. ...  
8 WSC 5 0 2.0 2.0 ... ... ... ... ... ... .X.   
 
Klasse 3a 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 WSC 6 (jeugd) 2 6.5 .X. ... ... ... ... ... ... ... ... 6.5  
2 Botwinnik 4 2 5.5 ... .X. ... ... ... ... ... ... 5.5 ...  
3 Rijswijk 4 2 5.5 ... ... .X. ... ... ... ... 5.5 ... ...  
4 DSC 10 1 4.0 ... ... ... .X. 4.0 ... ... ... ... ...  
5 Haeghe Ooievaar 3 1 4.0 ... ... ... 4.0 .X. ... ... ... ... ...  
6 ISD 1 1 4.0 ... ... ... ... ... .X. 4.0 ... ... ...  
7 Lierse 3 1 4.0 ... ... ... ... ... 4.0 .X. ... ... ...  
8 HSV 3 0 2.5 ... ... 2.5 ... ... ... ... .X. ... ...  
9 Promotie 8 0 2.5 ... 2.5 ... ... ... ... ... ... .X. ...  
10 Paris 1 0 1.5 1.5 ... ... ... ... ... ... ... ... .X.   
 
Klasse 3b 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Rijswijk 5 2 7.5 .X. ... ... ... ... ... ... 7.5 ...  
2 Schaakhuis 3 2 6.5 ... .X. ... ... ... ... 6.5 ... ...  
3 B.F. /Wassenaar 3 (jeugd) 2 6.0 ... ... .X. ... ... 6.0 ... ... ...  
4 WSC 7 2 5.0 ... ... ... .X. 5.0 ... ... ... ...  
5 RSC-Belgisch Park 3 0 3.0 ... ... ... 3.0 .X. ... ... ... ...  
6 DSC 9 (jeugd) 0 2.0 ... ... 2.0 ... ... .X. ... ... ...  
7 DD 6 0 1.5 ... 1.5 ... ... ... ... .X. ... ...  
8 Pomar 3 0 0.5 0.5 ... ... ... ... ... ... .X. ...  
9 Haeghe Ooievaar 4 0 0.0 ... ... ... ... ... ... ... ... .X.   
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Klasse 4a 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 RHC- Arena 3 2 3.5 .X. ... ... 3.5 ... ... ... ...  
2 WSC 8 1 3.0 ... .X. 3.0 ... ... ... ... ...  
3 WSC 9 1 3.0 ... 3.0 .X. ... ... ... ... ...  
4 Promotie 10 (jeugd) 0 2.5 2.5 ... ... .X. ... ... ... ...  
5 B.F. /Wassenaar 5 (jeugd) 0 0.0 ... ... ... ... .X. ... ... ...  
6 Botwinnik 6 0 0.0 ... ... ... ... ... .X. ... ...  
7 Rijswijk 6 (jeugd) 0 0.0 ... ... ... ... ... ... .X. ...  
8 Vogelwijk 4 0 0.0 ... ... ... ... ... ... ... .X.   
 
 
Klasse 4b 
  wp bp 1 2 3 4 5 6 7  
1 Botwinnik 5 2 4.5 .X. ... ... ... ... 4.5 ...  
2 WSC 11 (jeugd) 2 3.5 ... .X. ... ... 3.5 ... ...  
3 Haeghe Ooievaar 5 (jeugd) 1 3.0 ... ... .X. 3.0 ... ... ...  
4 Promotie 9 (jeugd) 1 3.0 ... ... 3.0 .X. ... ... ...  
5 WSC 10 (jeugd) 0 2.5 ... 2.5 ... ... .X. ... ...  
6 Haagse Toren 4 0 1.5 1.5 ... ... ... ... .X. ...  
7 B.F. /Wassenaar 4 0 0.0 ... ... ... ... ... ... .X.   
 
 


