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De clubavonden worden in de zomermaanden redelijk bezocht. Afgelopen maandag was
er een snelschaaktoernooitje met een bedenktijd van 7 minuten + 2 seconden. Op andere
avonden wordt er rapid gespeeld en/of worden er klassieke partijen gespeeld. Het is de
bedoeling op maandag 30 augustus een openingstoernooitje te houden (rapid 15 minuten
+ 5 seconden). Op maandag 6 september begint de interne competitie. Het is nog niet
zeker of Fidemeester Stefan Bekker een simultaan zal geven. Het bestuur denkt daarover
na. Langzamerhand vinden er steeds meer schaakactiviteiten plaats. Het open NK in Dieren
ging helaas niet door, maar het schaaktoernooi op de sportcampus in het Zuiderpark was
een aardig alternatief. HSV was met enkele deelnemers vertegenwoordigd. U treft daarvan
een verslag aan. Paul Koks deed mee aan Parkschaak in Tilburg in doet daarvan verslag.
Henk Bouma wijst op de mogelijkheid om overdag te schaken bij “De Hyacint.”

Opzegging Lidmaatschap
Dennis de Zwart heeft wegens verhuizing naar Doetinchem het lidmaatschap van HSV
opgezegd.
Agenda
Ma 9 augustus
Zomercompetitie
Ma 16 augustus
Zomercompetitie
Ma 23 augustus
Zomercompetitie (eventueel simultaan door Stefan Bekker)
Ma 30 augustus
Openingstoernooi
Ma 6 september
Eerste ronde interne competitie
Tussenstand Champions League seizoen 2019-2020
Naam
Gsp Gw Rm Vl Pnt
1 Ton Bodaan
4 4 0 0 4
2 Dick Groenendijk
3 1 2 0 1½
3 Hans de Haan
2 1 0 1 1
4 Aad Mittertreiner
1 0 1 0 ½
5 Bert Gerritsma
4 0 1 3 ½
6 Evert Roeleveld
2 0 1 1 ½
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Ton Bodaan – Dick Groenendijk 1-0
Ton kan alleen in theorie nog ingehaald worden, maar dan moet Aad Mittertreiner zijn vier
resterende partijen winnen.

Schaakclub “De Hyacint.”
Door Henk Bouma

Voor hen die de week goed willen beginnen is er de Schaakclub “De Hyacint.”
Er wordt iedere maandagochtend om 10:00 uur begonnen.
Inloop met koffie vanaf half 10.
De club begint met het bespreken van een schaakprobleem, aan de hand van een
instructiebord op een gezellige manier. Daarna wordt er op informele wijze een partij
geschaakt.
Onder de leden zijn ook (oud)vereniging schakers, dus het niveau is behoorlijk.
Voorwaar een mooie repetitie voor de maandagavond bij HSV..
De kosten bedragen een bescheiden bijdrage voor de koffie.
De eerste keer is gratis.
Adres: Anemoonstraat 25, zij-ingang schoolgebouw.
Je loopt vanaf de Goudsbloemlaan de poort onderdoor naar de Jumbo supermarkt.
Loop bij de supermarkt recht door tot je voor de grote deuren staat van een oud gebouw.
Dan kijk je naar links en zie je nog een deur. Die moet je hebben.
Contactpersoon: Arjen Brouwer, tel.nr. 06 246 437 07.

Parkschaak

Door Paul Koks
Op zaterdag 3 juli heb ik meegedaan aan het Parkschaak dat georganiseerd is door SV
KiNG met het Spoorpark in Tilburg als speellocatie.
De weersvoorspellingen maakten het tot kort voor zaterdag onzeker of er buiten
geschaakt kon gaan worden. Er stond immers gedurende een reeks dagen onweer op het
programma voor de zaterdag.
Er was een alternatieve locatie achter de hand, maar vrijdag werd in de loop van de dag
duidelijk dat het uiteindelijk de hele dag droog zou gaan blijven in Tilburg. Waarbij er
uiteindelijk toch een minimaal spatje regen gevallen is.
Met aanvang toernooi om 11.00 uur vertrok ik met veilige marge richting Tilburg,
waardoor ik kort voor negen uur op station Tilburg stond om een eerste foto te maken.
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Het weer was ernaar om op het gemak naar het Spoorpark te gaan om daar te oriënteren,
zodat ik tot me door kon laten dringen dat het park een grandioze speellocatie is voor
schaak.
Met een maximum van 60 deelnemers was het vol. Voor de pauze zat ik met Norbert
Harmanus in groep E voor 11 partijen met een tempo van 5' per partij zonder increment.
Zelf speelde ik over het algemeen interessante, leuke partijen maar de score ging daar niet
in mee: met 1½ uit 11 heb ik wel alvast 11 partijen gespeeld, waarvan enkele op een van
de drie schaaktafels die in het park staan.
Na de pauze waren er tienkampgroepen gemaakt en begon ik met 4 uit 4 om uiteindelijk
op 6 uit 9 te eindigen.
Ik had verloren van een andere deelnemer met 6 uit 9, waardoor ik ervan uitging geen prijs
te hebben. Bedankte iemand van het bestuur voor een fantastisch dagje uit en ben naar
stationsrestaurant Breexz gegaan.
Waar de huisgemaakte Lasagne zich prima doet smaken. Vervolgens spreek ik op het
perron Carlos Preuter die me wist te vertellen dat ik omgeroepen werd omdat ik een prijs
had gewonnen...
Mijn 6 uit 9 was goed voor een 3e plaats.
Maar het belangrijkste is dat het in zijn totaliteit een grandioze dag is geweest.

Olympisch Festival door Bert Gerritsma
In het kader van het Olympisch Festival vond er van vrijdag 30 juli t/m zondag 1 augustus
een schaaktoernooi plaats op de sportcampus in het Zuiderpark. Daarvoor hadden zich
ruim 200 deelnemers aangemeld. De schakers werden naar sterkte ingedeeld in
zeskampen. Op vrijdag werd één partij gespeeld en op zaterdag en zondag twee partijen.
De bedenktijd bedroeg 1.30 uur pppp. met een increment van 10 seconden per zet.
Vanwege de coronamaatregelen werd er maar liefst in drie sportzalen gespeeld! In iedere
zaal was ruimte voor 80 schakers.
HSV was vertegenwoordigd met vier schakers, namelijk Hans de Haan, Paul Koks, Ruud van
Dijk en Bert Gerritsma.
Hans de Haan kwam uit in zeskamp 13 en scoorde 2½ uit 5. Hans deelde de tweede plaats
met Lothar van der Sluijs (DD) en Leslie Tjoo. Hans mocht voor € 15,-- schaakboeken
uitzoeken bij de stand van Schaak & Go- winkel Het Paard. Jaco Arkesteijn (DD) won
overtuigend de zeskamp met 4 uit 5.
In zeskamp 24 werd Paul Koks gedeeld eerste met 3½ uit 5.
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Hans in actie tegen Jaco Arkesteijn.

Bert Gerritsma heerste in zeskamp 25. Bert stond slechts twee remises toe en eiste met 4
uit 5 de eerste plaats voor zich op.
Ruud van Dijk scoorde in zeskamp 29 1½ uit 4 (blijkbaar heeft iemand het toernooi
voortijdig verlaten) en viel daarmee niet in de prijzen.
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