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Beste clubgenoten, 
Voor jullie ligt de nieuwe Aanzet en gelijk de nieuwe aanzet voor het 
komende seizoen. Ik, als spreekbuis van het bestuur, hoop op een 
overweldigende opkomst op onze Algemene Leden Vergadering op  
5 september 2006. Hartelijk Welkom. Tradiegetrouw zou deze plaats 
moeten vinden op de laatste dinsdag van augustus maar voor het 
tweede achtereenvolgende jaar gooit de late vakantie in het Noorden 
roet in het eten. 
Er zijn veel zaken te bespreken, toch hoop ik dat er tijd overblijft om de 
avond schakend te kunnen afsluiten. 
Na de warme juli-, ik kan voor volgend jaar ieder het ‘bessenschaak’ 
warm aanbevelen, en naar het zich laat aanzien natte augustusmaand 
kunnen we de septembermaand wellicht aanduiden met clubschaak-
maand. Ik verwacht dat we er met ons allen een spetterend schaak-
seizoen van kunnen maken. Tot dan. 
 Bert 
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Opm. 
29 18-jul BS  Bessenschaak Tiendeveen 

30 25-jul t/m 29-aug zomervakantie 

36 5-sep ALV OA Alg.Ledenvergadering/Ouderavond 

37 12-sep B1 1 1e ronde beker 

38 19-sep 1 2 1e ronde interne competitie 

Verder programma: zie ALV-stukken 
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Bessenschaak 
Voor het tweede jaar konden we voor vijf ronden zomeravondschaak 
terecht bij de fam. Snuverink in Tiendeveen. We speelden twee rapid-
partijtjes (30 min. pp) per avond, met meestal goed tot zeer goed weer 
en natuurlijk heel lang licht.  
Hans Verwijs had er heel veel zin in en mepte iedereen van het bord, 
behalve ondergetekende die hem liet glippen met remise. Een dik 
verdiende hoofdprijs voor hem dus met 9½ uit 10. Klaas v/d Sluijs had 
een valse start, maar zijn achtervolging bracht hem met 7½ op de 
tweede plaats. De derde prijs werd gedeeld door Bert Janmaat en Jurjen 
Rooze met 7 uit 10. 
Door het koude voorseizoen waren de blauwe bessen pas op de laatste 
speelavond rijp, maar toen hebben we allemaal echt genoten van de 
overheerlijke bessentaartjes. En na afloop zijn er nog heel wat bakjes, 
jampotten en siroop- en sapflessen verkocht. 
Smulpapen, die schakers! 
 FvA 
 

Stellingen 
Oplossingen vorige nummer: 
107: Durao-Catozzi, Dublin 1957. De zwarte K zit wat opgesloten, Tg7 
staat prachtig op de lijn v/d koning dus moet de andere snel te hulp 
komen: 1.Taf7 bxc4 (met andere zetten duurt het hooguit iets langer) 
2.Tf4+ Kh5 3.Th4+! gxh4 4.g4 #. 
108. Tomovic-Sokolov, Beograd 1961. Vertrouwend op zijn vrijpionnen 
speelde wit achteloos Ta5-e5+. Nu sloeg zwart toe met:  1…Kf2 2.Te8 te 
laat merkte wit de dreiging, via f5 kan hij de K niet meer verjagen. Met 
Ta5-a8 voor de diagramstelling had hij zijn probleem nog kunnen 
oplossen met Tf8. Nu volgt 2… Th1+ 3.Lxh1 Pf1# 
109. Fleischmann-NN, Bamberg 1930. De witte pion is geblokkeerd, f8 is 
goed gedekt, nu is het zwart die denkt te winnen met zijn damevleugel. 
Of toch niet? 1.Tf8+!  Txf8 2.Dh8+! Kxh8 (of Kf7) 3.exf8D# 
110. Kirillov - Tarasov, USSR 1960. Een combinatie van lokken en 
dubbelschaak: 1. Dxg8+! Kxg8 2.Th8+ Kxh8 3.Lg6# 
 
Een nieuwe opgave op pag. 5. 
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Uitslagen interne competitie 
Ronde 13 
Amerongen F. v.- Jonge E. de rem 
Berghuis M. - Norel T. 1-0 
Boeren H. - Bottema J. rem 
Dalen G. v.- Meer L. v/d 1-0 
Galenkamp K. - Nijmeijer P. 1-0 
Hofman R. - Antheunisse D. 1-0 
Hoorn J. v.- Danker R. 0-1 
Jansen G. - Hofstee K. rem 
Jocker T. - Berg W. de 1-0 
Kelfkens A. - Jonker T. 1-0 
Lunenborg A. - Snuverink M. rem 
Neut W. v/d - Bos T. rem 
Oldenkamp J. - Eggersman M. rem 
Piepot W. - Graaf B. de 1-0 
Rooze J. - Stevens W. rem 
Sadallah O. - Jong D. de 1-0 
Seventer T. v.- Neut M. v/d rem 
Verwijs J. - Sybesma P. 0-1 
 
Ronde 14 
Berg W. de - Hoorn J. v. 1-0 
Berghuis M. - Neut W. v/d 1-0 
Boeren H. - Rooze J. 0-1 
Bottema J. - Galenkamp K. rem 
Dalen G. v.- Jocker T. 0-1 
Eggersman M. - Amerongen F. v. 0-1 
Hofstee K. - Kelfkens A. 1-0 
Janmaat B. - Til J. v. 1-0 

Jansen G. - Mol Chr. rem 
Jong D. de - Verwijs J. 1-0 
Jonge E. de - Seventer T. v. 0-1 
Krikken J. - Oldenkamp J. rem 
Krol G. - Danker R. 0-1 
Meer L. v/d - Titalauw S. 1-0 
Nijmeijer P. - Hofman R. 1-0 
Schulte W. - Bos T. 0-1 
Snuverink M. - Jonker T. 0-1 
Sybesma P. - Lunenborg A. 1-0 
 
Ronde 15 
Amerongen F. v.- Hofstra M. rem 
Bos T. - Meer L. v/d 1-0 
Eggersman M. - Krikken J. 1-0 
Galenkamp K. - Hoorn J. v. 1-0 
Jocker T. - Bottema J. rem 
Jonker T. - Hofstee K. rem 
Krol G. - Nijmeijer P. rem 
Lunenborg A. - Janmaat B. rem 
Neut M. v/d - Danker R. 0-1 
Neut W. v/d - Berg W. de 0-1 
Piepot W. - Berghuis M. 1-0 
Rooze J. - Jonge E. de rem 
Sadallah O. - Mol Chr. 1-0 
Stevens W. - Sluijs K. v/d 0-1 
Sybesma P. - Snuverink M. rem 
Verwijs J. - Seventer T. v. 1-0

 

Grand-Prix-toernooien  
Op het Grand-Prix-toernooi van Staunton op 10 juni verscheen 
Hoogeveen opnieuw met een flinke afvaardiging. Anky Lunenborg 
zorgde ditmaal voor de benodigde extra vervoerscapaciteit. Het was 
dezelfde groep spelers die ook al naar het GP van HSP was geweest (zie 
de Aanzet van mei 2006). Edwin de Jonge en Jurjen Rooze werden beide 
in de A-groep ingedeeld. Jurjen behaalde met 4,5 uit 7 de tweede prijs, 
maar Edwin werd met 2,5 uit 7 slechts zesde. Marten Berghuis speelde 
in groep B. Hij begon met een fraaie reeks van 4 uit 5. In de laatste partij 
was Marten echter niet oplettend genoeg, want in een stelling met 
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wederzijdse winstkansen sloeg hij een remise- aanbod af waarna hij 
twee zetten later pardoes mat werd gezet. Daardoor viel hij met 4 uit 7 
net buiten de prijzen. Jan Schepers (in groep C) en Tim Wiersma (in 
groep D) wonnen allebei slechts 4 van de 8 partijen en werden daarmee 
vijfde in hun groep. Geen prijs dus. Alles bij elkaar een wat mager 
resultaat, hoewel achteraf bleek dat Jans vijfde plaats voldoende was 
om zijn plaats op de algemene ranglijst nog te verbeteren. 
Het Grand-Prix-toernooi van Staunton op 24 juni viel in de vakantie-
periode. Daardoor moesten eventuele deelnemers op eigen gelegenheid 
naar Groningen. Alleen voor Tim Wiersma was dat kennelijk geen be-
zwaar. Helaas moest hij zich tevreden stellen met 4 uit 7, hetgeen 
slechts een vijfde plaats opleverde, te weinig om op de algemene 
ranglijst nog bij de eerste tien te eindigen. 
Omdat de Grand-Prix-cyclus volgend jaar openstaat voor deelnemers 
die in of na 1987 zijn geboren hebben Edwin en Jurjen nog één keer de 
mogelijkheid om een plaats bij de eerste drie te bereiken. Maar ook 
anderen hebben kans op een hoge klassering. Vaak aanwezig zijn is 
daarvoor het beste recept. Want het blijkt dat van de ongeveer twee-
honderd deelnemers aan de Grand-Prix-toernooien de helft slechts één 
keer meedoet en nog geen 10% vaker dan vijf keer meedoet.  
De eindstand na 9 toernooien (alleen de 7 beste toernooiresultaten zijn 
meegeteld): 
    1. Ivo Maris, Assen, 111,5 uit 7 (9 maal deelgenomen) 
    2. Robert van Ark, Haren, 105,7 uit 7 (8 maal deelgenomen) 
    3. Renout Swarts, Groningen, 104,4 uit 7 (9 maal deelgenomen) 
    4. Jan Schepers, Hoogeveen, 99,4 uit 7 (7 maal deelgenomen) 
    5. Florian Verweij, Groningen, 98,5 uit 7 (9 maal deelgenomen) 
  13. Tim Wiersma, Hoogeveen,  85,6 uit 7 (8 maal deelgenomen) 
  19. Edwin de Jonge, Hoogeveen, 64,8 uit 5 
  37. Jurjen Rooze, Hoogeveen, 46,2 uit 3 
  76. Marten Berghuis, Hoogeveen, 31,1 uit 2 
  83. Stefan Dijkstra,Hoogeveen, 26,3 uit 3 
Door in de twee laatste Grand-Prix-toernooien maar één medaille te 
halen daalde Hoogeveen in de medaillelijst naar een toch nog wel 
mooie zesde plaats tussen 19 deelnemende schaakverenigingen: 
 Goud Zilver Brons 
1. Groningen 14 10 14 
2. Assen 6 5 10 
3. Staunton  5 3 4 

 Goud Zilver Brons 
4. Unitas 4 9 4 
5. Haren 4 5 6 
6. Hoogeveen 4 5 3 

 Wim de Berg 
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Eindstand tweede periode 
 
A1 Mol Chr. 41.0 542.0 
2 Sluijs K. v/d 38.0 507.0 
3 Jansen G. 36.0 497.0 
4 Hofstee K. 33.0 489.0 
5 Snuverink M. 32.0 490.0 
6 Sadallah O. 31.0 577.0 
7 Janmaat B. 31.0 478.0 
8 Jonker T. 31.0 466.0 
9 Hofstra M. 30.0 479.0 
10 Sybesma P. 28.0 449.0 
11 Verwijs J. 27.0 452.0 
12 Kelfkens A. 25.0 466.0 
13 Stevens W. 25.0 447.0 
14 Lunenborg A. 25.0 425.0 
15 Jong D. de 22.0 474.0 
16 Jonge L. de 21.0 423.0 
17 Til J. v. 17.0 428.0 
18 Kloppenburg G. 2.0 450.0 
  
B1 Amerongen F.v. 41.0 480.0 
2 Seventer T. v. 38.0 503.0 
3 Rooze J. 37.0 486.0 
4 Oldenkamp J. 36.0 472.0 
5 Galenkamp K. 36.0 443.0 
6 Jonge E. de 34.0 468.0 
7 Neut M. v/d 29.0 463.0 
8 Danker R. 29.0 446.0 
9 Hofman R. 27.0 474.0 
10 Krikken J. 27.0 470.0 
11 Krol G. 24.0 462.0 
12 Eggersman M. 24.0 439.0 
13 Nijmeijer P. 23.0 442.0 
14 Bottema J. 23.0 426.0 
15 Antheunisse D. 21.0 425.0 
16 Boeren H. 19.0 417.0 
17 Hoorn J. v. 16.0 433.0 

C1 Jocker T. 46.0 447.0 
2 Bos T. 41.0 459.0 
3 Piepot W. 36.0 457.0 
4 Berghuis M. 36.0 448.0 
5 Berg W. de 32.0 449.0 
6 Meer L. v/d 30.0 458.0 
7 Norel T. 29.0 439.0 
8 Neut W. v/d 27.0 493.0 
9 Graaf B. de 24.0 455.0 
10 Jong P. de 21.0 438.0 
11 Reinders H. 20.0 453.0 
12 Dalen G. v. 20.0 433.0 
13 Schulte W. 19.0 439.0 
14 Haken A. ten 11.0 492.0 
15 Titalauw S. 6.0 379.0 
16 Lesimanuaja E. 5.0 466.0 
17 Boelema T. 3.0 450.0 
18 Agasi B. 3.0 342.0 
 
 
 
 
 
(vervolg van pag 2:) 
Nieuwe opgave: 











111: mat in twee 
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Eindstand interne competitie 
Nr Naam Tot Wst P1 P2 
1 Mol Chr. 170 1056 A2 A1 
2 Sadallah O. 163 1099 A1 A6 
3 Jansen G. 158 960 A6 A3 
4 Sluijs K. v/d 158 954 A13 A2 
5 Hofstee K. 153 952 A11 A4 
6 Snuverink M. 152 951 A12 A5 
7 Jonker T. 152 942 A7 A8 
8 Janmaat B. 151 965 A8 A7 
9 Sybesma P. 150 941 A5 A10 
10 Kelfkens A. 149 926 A3 A12 
11 Hofstra M. 147 972 B1 A9 
12 Verwijs J. 146 907 A14 A11 
13 Amerongen F.v. 145 929 A15 B1 
14 Stevens W. 145 916 A9 A13 
15 Jong D. de 142 938 A10 A15 
16 Lunenborg A. 140 926 B2 A14 
17 Seventer T. van 139 947 A16 B2 
18 Rooze J. 134 997 C1 B3 
19 Jonge L. de 132 919 B3 A16 
20 Jonge E. de 130 985 C2 B6 
21 Galenkamp K. 127 911 A18 B5 
22 Til J. van 127 856 B4 A17 
23 Kloppenburg G. 124 978 A4 A18 
24 Oldenkamp J. 123 921 B10 B4 
25 Krikken J. 121 919 B5 B10 
26 Eggersman M. 121 905 A17 B12 
27 Hofman R. 119 931 B6 B9 
28 Danker R. 119 903 B7 B8 

Nr Naam Tot Wst P1 P2 
29 Neut M. v/d 117 882 B9 B7 
30 Bottema J. 113 921 C3 B14 
31 Krol G. 113 917 B8 B11 
32 Jocker T. 113 878 B14 C1 
33 Nijmeijer P. 106 918 B13 B13 
34 Boeren H. 103 850 B12 B16 
35 Antheunisse D. 101 931 C4 B15 
36 Hoorn J. van 100 882 B11 B17 
37 Piepot W. 98 913 B15 C3 
38 Berg W. de 93 882 C6 C5 
39 Meer L. v/d 90 944 C7 C6 
40 Bos T. 86 961 C16 C2 
41 Jong P. de 86 942 C5 C10 
42 Graaf B. de 86 879 B16 C9 
43 Neut W. v/d 85 947 C8 C8 
44 Norel T. 77 854 C14 C7 
45 Reinders H. 75 916 C10 C11 
46 Dalen G. van 68 836 C15 C12 
47 Haken A. ten 64 980 C11 C14 
48 Schulte W. 64 812 C17 C13 
49 Lesimanuaja E. 62 954 C9 C16 
50 Titalauw S. 58 833 C12 C15 
51 Agasi B. 52 709 C13 C18 
52 Berghuis M. 51 448   C4 
53 Boelema T. 36 900 C21 C17 
54 Veen J. v/d 32 450 B17   
55 Untied J. 28 363 C18   
56 Tuls J. 27 409 C19   

 
Wellicht ten overvloede: voor de berekening van de eindstand worden 
de behaalde punten van beide perioden bij elkaar opgeteld.  
Daar worden per periode nog de bonuspunten per groep bij opgeteld: 
45 per periode voor de A-groep, 30 voor B en 15 voor C. 
Kampioen van de B- resp. C-groep is de hoogste in de stand die 
minstens een periode in die groep gespeeld heeft. 
Dit zijn dus Hofstra en Rooze. 
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Wereldkampioenen 
In deze rubriek is nu Emmanuel Lasker aan de beurt, 
hij was van 1894 tot 1921 wereldkampioen. 
 
Emmanuel Lasker werd in 1868 geboren in Berlinchen, 
een klein dorpje bij Wittstock, 85 km NW van Berlijn. 
Hij wordt in 1879 door zijn vader naar Berlijn 
gestuurd, waar z’n oudere broer reeds medicijnen 
studeert. Lasker schaakt in het begin in koffiehuizen om op die manier 
geld te verdienen. In 1889 wint hij zijn eerste schaaktoernooi in Berlijn, 
en in datzelfde jaar wint hij een bijtoernooi in Breslau. Van 1891 tot 1892 
verblijft hij een tijdlang in Engeland, waar hij vele schaakpartijen wint 
van de beste Britse schakers. En wanneer hij in 1893 in de Verenigde 
Staten verblijft, wint hij eveneens alle tweekampen die hij daar speelt. 
Tenslotte speelt hij mee in een internationaal toernooi in New York; hij 
wint al zijn partijen, ook tegen topspelers. 
Men vond het daarom tijd worden dat de jonge Emmanuel wereldkam-
pioen Steinitz ging uitdagen. In 1894 begint de match in New York; van 
de eerste 6 partijen winnen beiden 2 partijen en spelen 2 maal remise. 
Daarna, in Philadelphia, wint Lasker 5 keer op rij.  
Uiteindelijk, in Montreal, wint Lasker z’n 10e partij en daarmee de 
wereldtitel (12 – 7). De revanchematch in 1896-97 wint Lasker met nog 
ruimere cijfers, +10 –2 =5. 
 

Wereldkampioenschap  Schaak 1894  
Titeltweekamp: William Steinitz – Emmanuel Lasker  
New York/Philadelphia/Montreal, 1894 (maart t/m mei).  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tot. 

Lasker 1 0 1 0 = = 1 1 1 1 1 = 0 0 1 1 0 = 1 7 

Steinitz 0 1 0 1 = = 0 0 0 0 0 = 1 1 0 0 1 = 0 12 
 

De winnaar van de match in 1894 was degene die het eerst tien partijen 
had gewonnen. 
Lasker verdedigt de wereldtitel met succes tegen Marshall (1907), tegen 
Tarrasch (1908), tegen Schlechter (1910) en tweemaal tegen Janovski 
(1909 en 1910). Pas in 1921 wint Capablanca de wereldtitel. Oorspron-
kelijk had Lasker de titel zonder te spelen willen afstaan, maar hij werd 
overgehaald om toch te spelen (in Havana). In 1937 emigreerde Lasker 
naar New York, waar hij in 1941 overleed. 
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Siegbert Tarrasch was in de tijd dat Lasker het wereldkampioenschap 
veroverde de beste toernooischaker en hij vroeg zich af of Lasker wel 
zo’n sterke schaker was. De jonge Lasker had immers gewoon een 
tweekamp van de veel oudere Steinitz gewonnen?! Hij stelde voor om 
een aparte titel toernooischaak-wereldkampioen te introduceren. De 
titel die Karpov in 1994 won, voor Kasparov ! 
De winnaar in 1895 (in Hastings) zou ofwel Lasker, Tarrasch zelf of de 
oude Steinitz worden … Maar de Amerikaan Harry Nelson Pillsbury, 
die zijn eerste grote toernooi speelde, won voor Tsjigorin, Lasker, 
Tarrasch en Steinitz. Deze top-5 werd vervolgens uitgenodigd om in 
Sint Peterburg (1895) een vijfkamp te spelen. Het werd echter een 
achttien rondige vierkamp, omdat [uitgerekend!] Tarrasch verhinderd 
was. Uit die vierkamp een partij van Lasker : 
 
Harry Nelson Pillsbury – Emmanuel Lasker, St. Petersburg 1895 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 c5 5.Lg5 cxd4 
6.Dxd4 Pc6 7.Dh4 Le7 8.0-0-0 Da5 9.e3 Ld7 
10.Kb1 h6 11.cxd5 exd5 12.Pd4 0-0 13.Lxf6 
Lxf6 14.Dh5 Pxd4 15.exd4 Le6 16.f4 Tac8 

17.f5 zie diagram. 17…Txc3 18.fxe6 Ta3! 
19.exf7+ Txf7 20.bxa3 Db6+ 21.Lb5 Dxb5+ 
22.Ka1 Tc7 23.Td2 Tc4 24.Thd1 Tc3 25.Df5 
Dc4 26.Kb2 Txa3! (“in het schaak kan de 
bliksem wel tweemaal op dezelfde plaats in-
slaan”, Kasparov*) 27.De6+ Kh7 28.Kxa3 
Dc3+    

Wit geeft het op. Er had kunnen volgen: 29.Ka4 b5+ 30.Kxb5 Dc4+ 
31.Ka5 Ld8+ 32.Db6 Lxb6 mat. 
 
Analyse-experts en computers vinden nog steeds varianten waarin 
Pillsbury zich (beter) had kunnen verdedigen, maar tegelijkertijd 
vinden ze varianten waarin Lasker op een andere manier had kunnen 
winnen. Zittend achter het bord lukte het Pillsbury echter niet (in 1895) 
om de problemen die Lasker voor hem opwierp op te lossen. 
 Pieter Sybesma 
* Zie ook de door Kasparov becommentarieerde partij in de Mega-database van 
Chessbase 
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KNSB-Ratinglijst 
per 1 augustus 2006 
 
 Naam mei aug '8-'5 

1 O. Sadallah 2017 2041 24 

2 Chr. Mol 1848 1852 4 

3 B. Janmaat 1812 1780 -32 

4 K. v/dSluijs 1695 1773 78 

5 A. Lunenborg 1680 1699 19 

6 A. Kelfkens 1693 1693 0 

7 J. Rooze 1647 1688 41 

8 P. Sybesma 1676 1676 0 

9 M. Snuverink 1665 1673 8 

10 M. Hofstra 1655 1673 18 

11 G. Jansen 1704 1670 -34 

12 T. Jonker 1658 1670 12 

13 F. v.Amerongen 1637 1662 25 

14 K. Hofstee 1635 1655 20 

15 D. de Jong 1659 1648 -11 

16 H. Verwijs 1639 1639 0 

17 T. v. Seventer 1613 1631 18 

18 W. Stevens 1623 1609 -14 

19 L. de Jonge 1589 1590 1 

20 J. v. Til 1568 1575 7 

21 J. Krikken 1582 1568 -14 

22 A. ten Haken 1558 1558 0 

23 R. Danker 1555 1556 1 

24 M. Eggersman 1559 1549 -10 

25 R. Hofman 1519 1519 0 

26 D. Antheunisse 1518 1518 0 

 Naam mei aug '8-'5 

27 T. Boelema 1513 1513 0 

28 E. de Jonge 1493 1512 19 

29 K. Galenkamp 1525 1509 -16 

30 M. v/d Neut 1465 1506 41 

31 G. Krol 1495 1495 0 

32 J. Oldenkamp 1515 1493 -22 

33 J. Bottema 1489 1470 -19 

34 J. v. Hoorn 1470 1453 -17 

35 P. Nijmeijer 1448 1448 0 

36 W. Piepot 1439 1439 0 

37 T. Bos 1431 1431 0 

38 H. Boeren 1430 1430 0 

39 P. de Jong 1406 1410 4 

40 E. Lesimanuaja 1385 1398 13 

41 L. v/d Meer 1353 1391 38 

42 B. de Graaf 1381 1378 -3 

43 T. Jocker 1350 1344 -6 

44 W. v/d Neut 1319 1327 8 

45 W. de Berg 1301 1314 13 

46 H. Reinders 1283 1277 -6 

47 G. van Dalen 1205 1217 12 

48 T Norel 1166 1170 4 

49 S. Titalauw 1093 1093 0 

50 W. Schulte 1030 1030 0 

51 B. Agasi 1007 1007 0
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Uitnodiging voor de jaarvergadering van  

Schaakclub Hoogeveen 
Dinsdag 5 september 2006, 19.45 uur, Salawaku 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen ALV 2005: 
3. In- & Uit- stukken, mededelingen 
Het afgelopen seizoen 2005-2006: 
4. Jaarverslag secretaris, verslagen commissies ( jeugd, materiaal, 
 Paastoernooi, Jeugd Grand-Prix, Schoolschaak, Cie. van Beroep) 
5. Financieel jaarverslag, verklaring kascommissie  
6. Prijsuitreiking 
Het komende seizoen 2006-2007: 
7. Begroting 2006-2007, voorstel contributie. 
8. Verkiezing kascommissie 
9. Bestuursverkiezing: 
 Aftredend en niet herkiesbaar: Frans van Amerongen en Tino 
Jonker. Kandidaat-bestuursleden: Pieter Sybesma, Ton van Seventer 

Pauze 
10. Toernooien:  
 Nieuwe commissieleden,  
 toelatingsbeleid Paastoernooi.  
11. Interne competitie: 
12. Externe competitie: teamleiders, Nosbo-enquete spelen op zaterdag,  
13. Jaarprogramma  
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 

Jaarverslag Secretaris 
Het seizoen 2005-2006 is zeker geen slecht jaar geweest voor onze 
vereniging. Het ledental daalde wel van 71 naar 58 (waarbij 5 
afzeggingen al gemeld werden bij de vorige ALV), een forse terugloop 
dus, maar de sfeer op de club is nog zeer goed, de (externe) prestaties 
mogen er ook zijn en er worden nog steeds nieuwe activiteiten 
ontwikkeld. Eén seniorlid heeft zich dit jaar aangemeld, maar werd 
wegens wanbetaling geschorst. Verdere opzeggingen: 8 senioren en 14 
jeugdleden; 9 nieuwe jeugdleden hebben zich aangemeld. 
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De clubavonden bleven met tot 23 borden in de interne ongeveer even 
goed bezocht als vorig seizoen. Er bleven evenveel jeugdspelers 
meespelen in de interne en wat belangrijker is, de meesten konden dit 
jaar flink progressie maken. Zeven jeugdspelers namen als team 4 deel 
aan de Nosbo-competitie, twee deden mee in het kampioensteam 
Hoogeveen 3 en haalden daar de hoogste scores.  
Het zomeravondschaak kon voor het tweede jaar georganiseerd 
worden bij de tam. Snuverink in de 'bessentuin' in Tiendeveen.  
 
De toernooien hebben aan de verwachtingen voldaan. Het derde jeugd- 
toernooi was redelijk bezet en begint een reputatie op te bouwen als 
startschot van de Nosbo Grand-Prix. Het vierde Paastoernooi had een 
paar deelnemers minder, maar wist ditmaal wel veel Groningse 
toernooitijgers binnen te halen, die in het algemeen best positief over 
het toernooi oordeelden.  
Het is verder gelukt om een eerste editie van het schoolschaak-
kampioenschap te organiseren. Met ca. vijftig deelnemende kinderen 
van zes scholen mocht het een groot succes heten. In de Drentse finale 
speelde kampioen Het Rastholt overigens een bijrol.  
De website werd goed bijgehouden door Tino, inmiddels zorgt een 
aantal mensen (soms wekelijks) voor verse informatie.  
 
In de externe competitie zijn dit seizoen de teleurstellingen van vorig 
jaar weer goedgemaakt. Het derde team werd uiteindelijk nog met 
afstand kampioen van klasse 3A, het tweede promoveert in het kielzog 
van Kruit terug naar de eerste klasse. Het eerste speelde weer 
wisselvallig in de eerste klasse B maar eindigde nog als derde. Het 
vierde en vijfde konden dit jaar geen potten breken in de derde klasse, 
maar hebben toch ongeveer volgens verwachtingen gepresteerd.  
 
In de interne competitie heeft de overgang naar twee perioden aan de 
verwachtingen voldaan. In beide perioden kon iedereen ondanks een 
voor sommigen sterk verhoogd aantal externe partijen ruim voldoende 
tegenstanders uit de eigen groep treffen, al bleek dat het voor trouwe 
klanten die niet extern spelen onvermijdelijk was om aan het eind van 
de periode voor de tweede keer dezelfde tegenstander te treffen.  
Christiaan Mol haalde zijn achtste kampioenschap binnen. Sadallah 
moest wegens werk of familiebezoek meerdere keren afzeggen, anders 
was tussen de kampioenen van de laatste jaren beslist een spannende 
wedloop ontstaan.  
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De bekercompetitie werd dit seizoen voortgezet, ondanks een 
bestuursvoorstel op de ALV om die maar af te schaffen. De thuis te 
spelen wedstrijden vanaf de derde ronde werden dit jaar itt. het vorige 
we vrijwel allemaal op tijd gespeeld. De beker werd gewonnen door 
Gert Jansen, terwijl met enige vertraging de beker van vorig jaar alsnog 
aan Hans Verwijs is uitgereikt.  
Jeugdkampioen werd Stefan Dijkstra, die ook de )eugdbeker wist te 
winnen. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn oudere broer Mark.  
 Uw secretaris, Frans van Amerongen  
 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering  

Schaakclub Hoogeveen, 6 september 2005  

 
Aanwezig: bestuur: B. Janmaat, W. De Berg , M.W. Jonker en F. v. Amerongen; 
leden: K. Hofstee, H. Reinders, A. Lunenborg, K. v/d Sluijs, C.A. Mol, O. 
Sadallah,  M. Snuverink, A. Kelfkens, W. Stevens, M. Eggersman, R. v/d Star, 
J.P. Verwijs, J. Rooze (nieuw), M. Hofstra, E. de Jonge, M. v/d Neut, J.G. van 
Hoorn, T. Bos, W. v/d Neut, P. de Jong, P. Sybesma, W. Piepot, K. Galenkamp, 
A. v.Seventer, J. Bottema. W. Schulte. 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter om 19.53 
 
2. Notulen 2004.  Geen opmerkingen, goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken. 
Opgezegd als lid: J. Mantel, W. de Jong, E. Horlings, F. Doornbos. 
Bericht van verhindering: L. v/d Meer, J. van Til, G. Krol, L. de Jonge, R. 
Danker, D. de Jong, D. Antheunisse, G. Jansen, A. ten Haken. 
 
4. Jaarverslagen. 
-secretaris: Geen opmerkingen, goedgekeurd. 
-jeugd: alle leerlingen die eraan toe waren hebben examen gedaan. Stap 3 was 
maar een niet-officieel deelexamen omdat ze nog niet de hele stof in 1 jaar 
verwerkt hebben. 
-materiaal: .. is op orde na de aanschaf van borden en stukken het afgelopen 
jaar. V.Seventer vraagt of het materiaal verzekerd is?  
WdB: Jawel, voor  €4500 collectief via KNSB 
 
5. Financieel jaarverslag. 
Definitieve cijfers uitgedeeld ter vergadering. Wijken nauwelijks af van de in de 
Aanzet gepresenteerde cijfers. Resultaat zelfs nog iets beter. 
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v.Seventer ziet toernooien als voorziening op de balans en ook nog als post op 
de begroting opgenomen. Klopt dit? 
WdB: bedrag in voorziening is bedoeld om mogelijke tekorten van toernooien 
na komend seizoen te dekken. Mbt. Voorz. Vermindering contr. Stijging meldt 
hij dat uit de begroting voor komend jaar al blijkt dat de contributieverhoging 
van vorig jaar niet voor niets is geweest: er staat nu een begroot tekort, dat uit 
deze voorziening betaald kan worden. 
V.Seventer vraagt of € 1000,- niet genoeg zou zijn als algemene reserve. Bestuur 
wil vasthouden aan vuistregel van uitgaven in eerste half jaar. Hofstee merkt 
nog op dat het vermogen bestaat uit liquide middelen en het materiaal, en dat 
dat laatste al € 1220 is; hij vindt de gekozen € 2300 daarom het absolute 
minimum. De vergadering steunt het bestuur in zeer ruime meerderheid in 
dezen. 
Hofstee vindt de voorzieningen wel leuk transparant, maar vindt aan de andere 
kant dat het het eigen vermogen onnodig versluiert. Zulke posten horen thuis 
op de balans van een multinational, niet van een klein clubje. 
De kascommissie (Snuverink en Van Hoorn) verklaart de stukken in orde 
bevonden te hebben, met dank aan Hofstee voor zijn lijst van controlepunten. 
Zij ztellen voor de penningmeester te dechargeren wat bij acclamatie geschiedt. 
 
6. Prijsuitreiking. 
De winnaars van de afgelopen jaren zijn weer rond gegraveerd op de 
wisselbekers. 
Winnaar C-groep 2004-2005: Mark v/d Neut 
Winnaar B-groep 2004-2005: Mark Snuverink 
Bekerfinale (Verwijs - Ten Haken) moet nog gespeeld worden 
Snelschaakkampioen:  Christiaan Mol 
Algemeen clubkampioen:  Christiaan Mol, voor de 7e keer! 
 
7.  Verkiezing kascommissie.  Van Hoorn accepteert een tweede termijn en 
Reinders zal hem bijstaan. 
 
8. Bestuursverkiezing. 
Janmaat is aan de beurt om af te treden. Hij is bereid nog één termijn aan te 
blijven. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering herkiest Janmaat 
bij acclamatie als voorzitter. 
9. Toernooien, schaakacademie, Cursus volwassenen. 
De vergadering geeft toestemming om ook in 2006 een paastoernooi en een 
jeugdtoernooi te organiseren onder de gebruikelijke voorwaarden. Het bestuur 
hoopt dat het schoolschaaktoernooi dit jaar ook van de grond komt. 
Schaakacademie: Een prachtig initiatief en product van de KNSB, maar nu het 
zelfstandig verder moet dreigt het ten onder te gaan in financiele problemen. In 
de Nosbo-vergadering in juni is voorgesteld om de Sch.Ac. te steunen door een 
collectief lidmaatschap te nemen voor de Nosbo-leden. Er zijn varianten 



 14

uitgewerkt met een collectief lidmaatschap a) voor alle Nosbo-leden en b) een 
voor alleen de jeugdleden, en c) voor alleen de jeugdleden, maar dan ten laste 
van alle leden. Bijbehorende bedragen aan contributieverhoging: a) ca 2,50; b) 
ca 4,75; c) ca 1,60. Een individueel lidmaatschap kost 9,50 voor KNSB-leden, en 
het dubbele daarvan voor niet-leden. 
De vergadering steunt het voorstel en draagt het bestuur op om bij de Nosbo te 
stemmen voor optie a) 
Op een vraag van v.Seventer hoeveel van onze club eigenlijk wel eens schaken 
via internet gaan 18 handen omhoog. 
Cursus volwassenen. De KNSB biedt de mogelijkheid om met enige subsidie 
een cursus voor volwassenen te organiseren voor beginners (van buiten de 
club) of enigszins gevorderden (zeg maar de C-groep van deze club) met een 
gediplomeerde trainer. Het bestuur is enthousiast, maar in de vergadering is 
minder animo. Alleen Schulte heeft wel belangstelling. 
Lunenborg meldt ook dat voor een cursus voor beginners, zoals Oldenkamp 
dat een aantal jaren geleden deed in De Magneet, we te laat zijn. De boekjes van 
het vormingswerk, volkshogeschool e.d. zijn allemaal net uit.  
 
10. Begroting. 
v.Seventer  herhaalt zijn bezwaar tegen de presentatie van de voorzieningen en 
de hoogte van de reserve. Om aan deze technische discussie een einde te maken 
wordt besloten een commissie bestaande uit v. Seventer, De Berg, Janmaat en 
Hofstee hiernaar te laten kijken en zo nodig op korte termijn de bevindingen 
voor te leggen aan de leden.  
Verder geen opmerkingen over de begroting die hiermee wordt vastgesteld.  
De contributie wordt t.o.v. het afgelopen seizoen niet gewijzigd. 
 
11. Interne competitie 
v/d Sluijs heeft in de vakantie het  bestuur een brief gestuurd waarin hij een 
aantal tekortkomingen van de huidige competitie-opzet aangeeft en enkele 
voorstellen doet om daaraan tegemoet te komen. De brief is samen met de 
aangepaste financiële stukken aan het begin van de vergadering rondgedeeld. 
Het bestuur kon zich wel vinden in de kritiek dat je eigenlijk maar de helft van 
de partijen tegen iemand uit de eigen groep speelt en dat daardoor punten en 
plaats op de ranglijst van twee concurrenten voor bijv. een degradatieplaats 
soms bepaald worden door compleet verschillende tegenstanders. Dit gaat 
lijken op competitievervalsing en dit probleem zal komend seizoen alleen nog 
maar groter worden, nu het eerste team negen Nosbo-wedstrijden gaat spelen. 
Het bestuur stelt voor het aantal perioden terug te brengen tot twee, de 
groepsgrootte naar 16. Het voorstel om een D-groep in te gaan stellen is 
hiermee van de baan. Verder stelt het bestuur voor, de bekercompetitie 
waarvoor het afgelopen seizoen zo weinig belangstelling is geweest, af te 
schaffen. 
Verwijs doet de suggestie om in een groep te gaan spelen en in een periode. 
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Verwijs en v/d Star vragen ook om een verandering van de punten die voor 
externe partijen worden toegekend. Gewoon ook 4, 2 en 0 punten of zelfs, om 
de inzet voor de club te belonen, 5, 3 en 1 pt voor winst, remise en verlies. 
Na uitvoerige discussie waarin ook de competitieleider aangeeft wat wel en niet 
haalbaar is m.b.t. een eerlijke indeling wordt een serie varianten in stemming 
gebracht. 
- Van 3 naar 2 perioden: 19 voor, aangenomen. 
- Handhaven 3 groepen: 20 voor, aangenomen. 
- Spelen in 1 groep: 2 voor, afgewezen 
- Spelen in 2 groepen: 3 voor, afgewezen 
- Meer avonden interne competitie: 2x 16 ronden: 17 voor, aangenomen. 
- Groepsgrootte 17 personen: 16 voor, aangenomen. 
- Aantal Promotie-degradatieplaatsen: 3: 13 voor; 4: 14 voor , aangenomen. 
- Puntentelling externe partijen: W,R,V: 4,2,0: 7 voor; 4,3,2: 11 voor; 3,2,2: 13 
voor , aangenomen. 
Er komt dus een interne competitie met 2 perioden van 16 ronden, 
groepsgrootte 17 met 4 P/D-plaatsen. De puntentelling extern blijft ongewijzigd 
3,2,2. 
 
Om ergernissen over de puntentelling en de indeling uit de wereld te kunnen 
helpen vindt het bestuur het nodig dat er een commissie van beroep komt voor 
de interne competitie. Janmaat heeft alvast zes personen bereid gevonden: C. 
Mol, O. Sadallah, G. Jansen, A. Kelfkens, W. Stevens en K. v/d Sluijs. Ter 
vergadering melden zich geen nieuwe kandidaten. De vergadering stemt in met 
de installatie van de Commissie van Beroep, die onafhankelijk is van het 
bestuur en alleen verantwoording aflegt aan de Ledenvergadering. 
De Commissie treedt alleen op bij een beroep van een lid tegen een beslissing 
van de competitieleider. De commissie mag deze beslissing ongedaan maken en 
zo nodig in het belang van de voortgang van de competitie zelf een ander 
besluit nemen. 
 
Fide-regels: De draconische regels mbt. mobiele telefoons worden wat 
afgezwakt voor de interne competitie. Het is de leden toegestaan mobiele 
telefoons mee te nemen in de speelzaal. Ze moeten echter wel uitgezet worden. 
Sancties zullen worden toegekend volgens art. 13 van het Fide-reglement, dus 
niet zonder meer een nul.  
 
12.  Externe competitie. 
Teamleiders beschikbaar voor de komende Nosbo-competitie: Mol, v. 
Amerongen, Lunenborg, Snuverink, De Berg (jeugdteam), Van Hoorn, Sadallah 
(beker). Het eerste team is een achttal, de overige teams zijn zestallen. Bestuur 
en teamleiders zullen de komende weken de indelingen bekend maken. 
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13. Jaarprogramma. 
Er blijkt toch wel genoeg steun voor te zijn om toch door te gaan met de interne 
beker. De eerste ronde op de openingsavond is kennelijk al zover ingeburgerd, 
dat veel leden nog niet hadden opgemerkt dat volgende week al de eerste 
competitieronde op het programma stond. Het bestuur komt volgende week 
met een voorstel om de bekercompetitie alsnog op te nemen in het programma. 
De eerste ronde valt dan iets later. De consequentie is wel dat de interne 
competitie dan teruggaat naar 2x 15 ronden. 
 
14. Rondvraag. 
Lunenborg vraagt of jaarrekening en begroting niet samen behandeld kunnen 
worden, nu worden sommige discussies tweemaal gevoerd. Antw: Het bestuur 
houdt ze liever duidelijk uit elkaar, eerst de resultaten verantwoorden voor het 
afgelopen jaar, daarna, na de bestuursverkiezing, toestemming vragen voor de 
begroting van het komende jaar. Maar er is niets op tegen om deze twee punten 
voortaan zo dicht mogelijk bij elkaar op de agenda te zetten. 
Snuverink vindt het niet helemaal eerlijk dat spelers die op maandag een 
externe partij spelen nog na afloop van de partij kunnen beslissen of ze dinsdag 
nog een interne partij gaan spelen. Het is niet duidelijk welke partij dan mee 
moet tellen. Jonker antwoordt  met een voorstel om een extra regel toe te 
voegen aan het reglement dat wanneer in 1 week zowel een interne als een 
externe partij gespeeld wordt, de interne partij altijd geldt. Snuverink voegt 
hieraan toe dat de spelers bij een wedstrijd op maandag dan voor het begin van 
de wedstrijd via de teamleider moeten aangeven of ze de dag erna wel of niet 
intern zullen spelen. Dit wordt aangenomen. 
Verwijs vraagt of de jongste jeugd inderdaad niet meer met het nieuwe 
materiaal speelt, zoals vorig jaar is afgesproken. Hofstra antwoordt dat de 
jeugd die hij met die borden ziet spelen de oudere jeugd is die ook meedoen in 
de interne competitie. De jeugdleiders zien er echt op toe dat de ‘kleintjes’ niet 
met het nieuwe spul spelen. 
Verwijs vraagt of we de beker voor B- en C-kampioen niet moeten vervangen 
door bekertjes voor alle periodekampioenen, nu we overgaan op slechts twee 
perioden. Dit voorstel vindt onvoldoende steun. 
Jonker vraagt bij afwezigheid van Oldenkamp of we toch maar voorzichtig 
willen blijven omgaan met de klokken. 
Janmaat wil tot slot nog in het bijzonder dank uitspreken voor de jarenlange 
inzet van Jonker als competitieleider. Onder applaus van de vergadering 
overhandigt hij daarbij een vloeibare attentie met goede wensen voor zijn 15e 
seizoen als competitieleider. 
 
15. De voorzitter sluit de vergadering om 22.59 uur met dank aan het geduld 
van de aanwezigen. 
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Jaarprogramma 
Een uitgewerkt voorstel zal ter vergadering worden uitgereikt. 
 

Wijzigingen competitiereglement 
De competitie is vorig jaar flink op de schop gegaan; nu alleen wat 
puntjes op de i en een paar noodzakelijke aanpassingen: 
Wanneer meerdere leden op een clubavondvoor de interne competitie geen 
tegenstander hebben (oneven, tegenstander (in/extern) niet komen opdagen ..) 
kunnen zij op eigen initiatief of dat van de competitieleider een partij tegen 
elkaar spelen. In dat geval telt liet resultaat van die nieuwe partij. 

 

Enquête Nosbo 
De NOSBO-competitie wordt nu op doordeweekse avonden gespeeld. 
In andere regionale bonden komt ook de zaterdag als speeldag voor. 
1. Moet de Nosbo ook een competitie op zaterdag invoeren? 
a. ]a, dat lijkt ons een goed idee, wij zouden graag op zaterdag spelen. 
b. Dit is een goede optie voor de hogere klassen, b.v. de promotieklasse, maar 
verder niet. 
c. We willen de NOSBO-competitie niet op zaterdag. 
d. Het maakt ons niet zoveel uit 
. 

2. Stel dat de NOSBO-competitie zo blijft. Is er belangstelling voor 
spelen in teamverband op zaterdag in een extra "nevencompetitie"? 
a. Ja, dat lijkt ons een goed idee. Wij zouden zeer waarschijnlijk meedoen. 
b. Een goed idee, maar we denken niet dat er spelers van onze club zouden 
meedoen. 
c. Bij onze club is hiervoor geen belangstelling. 

Het antwoord op deze vragen wordt volgende week door de Nosbo behandeld. 
 

Financieel jaarverslag,  

Begroting  
 
...zetten we niet op internet... 
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