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Het is drie maanden geleden dat het laatste nieuwsbulletin uitkwam. Dat was enkele dagen na
onze clubavond op maandag 9 maart. Daarna hebben we elkaar door het coronavirus niet meer
gezien. Bordschaken was niet meer mogelijk. Enkele leden maakten van de gelegenheid gebruik
om op maandag en donderdag op chess.com internetpartijtjes te spelen in toernooitjes die werden
georganiseerd door SHTV. Inmiddels zijn er toch wat nieuwe ontwikkelingen er daarover zal ik u in
dit nieuwsbulletin bijpraten.
Op maandag 8 juni vond er in ons clublokaal een bijeenkomst plaats om de leden te informeren
over schaken in de anderhalvemetermaatschappij. Hierop waren een tiental leden afgekomen.
Voorzitter Hans Coenders deelde mede dat de Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar
september. Het bestuur is van plan de Champions League in september/oktober uit te laten spelen.
Van de spelers die zich geplaatst hebben waren er vijf aanwezig. Desgevraagd verklaarden zij
hiermee akkoord te gaan.
Het bestuur van de wijkvereniging had ook niet stilgezeten. Er was een nieuwe tafelindeling
gemaakt, waarbij de tafels twee aan twee tegenover elkaar staan. Op die manier is het mogelijk om
een afstand van anderhalve meter te garanderen. Schaken gebeurt op twee borden. Iedere speler
voert op zijn bord de zetten uit. De schaakklok kan gewoon in het midden geplaatst worden. Er zijn
wel enkele regels waaraan we ons moeten houden, namelijk handen ontsmetten, presentielijst
invullen, niet bij de bar blijven hangen, bord en stukken ontsmetten, niet te veel rondlopen. Leo
Schuller, voorzitter van wijkvereniging Zuiderpark, deelde mede dat de speelzaal de gehele zomer
open blijft (dus geen zaalsluiting). Op de vraag van Hans Coenders welke leden gebruik willen
maken van de mogelijkheid om op twee borden te schaken staken acht leden hun hand op. Vanaf
maandag 15 juni wordt er bij HSV vrij geschaakt. Met of zonder klok, dat moet je onderling
afspreken.
Na afloop van het officiële gedeelte gaf Ton Bodaan een training waarbij hij de partij Boris Gulko –
Jan Timman besprak, gespeeld in 1974 in het Parcetic Memorial. Dit werd door de leden zeer op
prijs gesteld.
Voorzitter HSB opgestapt
Jean Paul Drenth is opgestapt als voorzitter van de HSB en de functie is vacant. André Wagner
neemt tijdelijk waar.
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Opzegging Ruud Hählen
Ruud Hählen heeft om gezondheidsredenen het lidmaatschap van HSV opgezegd.
Schaken op twee borden
Na een onderbreking van ruim drie maanden was er op 15 juni weer een clubavond. Zes
leden wilden wel een proberen hoe dat schaken op twee borden nu in zijn werk gaat. Evert
Roeleveld en Willem Hessels speelden een paar partijtjes zonder klok. Fred van der Holst
en Hans Coenders speelden met klok een partij met een bedenktijd van 40 minuten + 10
seconden. Hans de Haan en Bert Gerritsma speelden twee partijtjes, namelijk de eerste met
15 minuten + 10 seconden bedenktijd en de tweede met een bedenktijd van 25 minuten +
10 seconden. De conclusie is dat schaken op twee borden goed te doen is. Alleen in hevige
tijdnood is het lastig. Dat probleem kan echter opgelost worden door extra increment te
geven, bijvoorbeeld 20 seconden in plaats van 10 seconden. Overigens wordt binnen de
Haagse Schaakbond inmiddels ook bij Schaakhuis en Botwinnik op twee borden geschaakt.
Hopelijk kunnen we op maandag 22 juni nog meer leden begroeten.
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