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In Memoriam Geert Krol

Op 8 juli is ons erelid Geert Krol overleden, op de leeftijd van 86
jaar. Hij was sinds maart niet meer op de clubavond geweest, aan-
vankelijk  i.v.m.  ziekte  van  zijn  vrouw,  maar  de  laatste  maanden
werd duidelijk dat ook hijzelf leed aan een agressieve ziekte. Begin
juli is hij hieraan geopereerd, maar het mocht niet meer baten.
Krol werd lid van onze club op 7 december 1937, bij de oprichting
van een jeugdafdeling. Hij had het schaken enkele maanden eerder
geleerd van Jan Dekker (gefusilleerd bij Woeste Hoeve als verzets-
man, waarom er een Jan Dekkerstraat naar hem genoemd is), die het
zelf enkele weken daarvoor weer van iemand anders geleerd had.
Het  was  in  de  tijd,  dat  Euwe furore  maakte,  wat  het  schaken in
Nederland destijds tot enorme opbloei bracht. Krol en Dekker waren
collega's op het laboratorium van de Zuivelfabriek en hadden in juni
1937 als klasgenoten beiden het MULO diploma behaald. 
Krol  is  in  de  jaren  daarna  via  zelfstudie  opgeklommen  via
boekhouder tot zelfstandig administrateur en werd begin jaren '70
Register Accountant met een bloeiend eigen kantoor. Midden jaren
'40 en eind jaren '50 is hij een aantal jaren geen lid geweest, maar
alles bij elkaar is hij ruim meer dan 50 jaar lid geweest. Zestig jaar na
zijn aanmelding, in december 1997 werd hij erelid van de club en
kort  voor  zijn  dood  moch  onze  voorzitter  hem  nog  de  Gouden
Erespeld van de KNSB uitreiken.
In de jaren '60 en '70 was hij wedstrijdleider en bestuurslid. Hij werd
in 1970 en 1985 clubkampioen. Vele jaren maakte hij deel uit van het
eerste team. De laatste jaren dat we in groepen speelden, deed hij
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i.h.a. mee in de B-groep. Als hij al eens degradeerde naar de C-groep
was hij daar meestal meteen weer met overmacht de nummer 1. 
Hij  ging graag op tijd weer naar huis,  maar dat was hooguit een
gevolg, niet de reden van zijn snelle spel. Niet zelden stond er na
afloop van zijn partij bij hem een kwartiertje op de klok en bij zijn
tegenstander een dik uur. Veel sterke jongere spelers lieten zich op
het verkeerde been zetten door zijn behoudende openingen (1.d3,
2.g3, 3.Lg2 etc.) maar moesten tot hun schade ondervinden dat een
onnauwkeurigheid later in de partij genadeloos werd afgestraft.

Geert Krol, een aimabele clubgenoot, wij gedenken hem.

Programma
datum Jeugd Intern Andere activiteit, opm.

di. 25-aug x Alg. Ledenvergadering
di. 1-sept start Beker Diploma-uitreiking jeugd 
di. 8-sept 1 ronde 1
De rest van het programma komt tijdens de ALV ter tafel.

Bessenschaak 2009
Ook  dit  jaar  was  er  weer  bessenschaak.  Zes  mooie  zomeravonden
gingen we de strijd met elkaar aan met twee partijen per avond. Met 29
schakers is weer een nieuw deelnemersrecord gevestigd.
Na  twee  avonden  was  alleen  Dick  de  Jong  nog  ongeslagen,  maar
gaande  het  ‘toernooi’  waren  er  meer  kapers  op  de  kust.  De  laatste
speelavond ingaand waren er  nog acht  (!)  spelers  die  eerste  konden
worden.  Uiteindelijk  zijn  er  vier  spelers  er  met  de  eeuwige  roem
vandoor gegaan. Dick de Jong, Klaas van der Sluys, Marten Berghuis en
Marc Snuverink.
Nadat  de  prijzen  waren  uitgereikt  aan  de  aanwezige  deelnemers,
waaronder de aanmoedigingsprijs voor Gerard Vos, werden Wim en
Thea  Snuverink  nog  even  in  het  zonnetje  gezet.  Dankzij  hun
gastvrijheid was het vijfde jaar bessenschaak mogelijk en alles was weer
prima in orde.
 De opbrengsten van de consumpties waren dit jaar ook weer bestemd voor het
goede doel. Een bedrag van 120 euro is onderweg naar Zuid-Afrika waar het
voor het vijfde jaar op rij naar de ‘sopkombuis’ gaat, een project wat al jaren
voor extra maaltijden zorgt voor kinderen om hun te ondersteunen in hun groei.
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Eindstand bessenschaak    (totaal over 4 beste van 6 avonden)

Dick de Jong 6,5
Klaas van der Sluys 6,5
Marc Snuverink 6,5
Marten Berghuis 6,5
Peter Nijmeyer 6
Pieter Sybesma 6
Tino Jonker 6
Anky Lunenborg 5
Edwin de Jonge 5
Rudi Danker 5
Thijs Eggersman 5
Wim de Vries 5

Frans van Amerongen 4,5
Timon Bos 4
Wim van de Neut 4
Jan van Hoorn 3
Jurjen Rooze 3
Jan Oldenkamp 2,5
Jeroen Bottema 2,5
Lieffert de Jonge 2
Wim de Berg 2
Gerard Vos 1,5
Bert Janmaat 1

Nosbo Grand-Prix
Grand-Prix-toernooi  Het Kasteel (23-05-2009)
Vier  Hoogeveense  deelnemers  waren  naar  Coevorden  afgereisd:
Finn Dullaart,  Astrid Emmink, Patrick van Middelkoop en Sander
Taams. Sander was ingedeeld in groep A. Hij won drie van de zeven
partijen en werd daarmee zesde. Patrick en Finn speelden beiden in
groep B. Ze speelden remise tegen elkaar (ondanks een voorsprong
van twee pionnen accepteerde Finn een remise-aanbod van Patrick).
Tegen de overige spe(e)l(st)ers uit deze groep won Patrick vier par-
tijen en haalde hij  twee remises. Dat leverde hem een beslissings-
wedstrijd voor de eerste plaats op die hij won, maar achteraf bleek
dat hij op SB-punten toch tweede was geworden. 
Finn haalde in totaal  4  punten,  en dat  bleek voldoende voor een
derde prijs.  Astrid begon in groep C uitstekend. Ze won haar eerste
vier partijen, maar verloor de volgende twee en kwam in de laatste
partij niet verder dan remise. Ze viel daardoor weer eens net buiten
de prijzen en  werd vierde.

Grand-Prix-toernooi  Unitas (13-06-2009)
Resultaten. Sander Taams werd in groep B met 1½ uit 7 zevende;
Patrick van Middelkoop werd in groep C met 3½ uit 7 vierde, Finn
Dullaart werd in groep D met 3 uit 7 vijfde en Bert van Amerongen
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werd in groep F ook met 3 uit 7 vijfde. Toch gingen we  nog met een
prijs naar huis, want Sander bleek in de eindrangschikking nog net
bij de vijf besten te behoren.

Eindstand Nosbo-Grand-Prix
Nr.  Naam Club Totaal Beste 10 Aantal
1 Lucas van Foreest Groningen 156,3 149,3 11
2 Chris Admiraal Grijpskerk 145,3 145,3 10
3 Jorden van Foreest Groningen 143,8 143,8 9
4 Lisanne Waardenburg Kasteel 130,8 130,8 10
5 Sander Taams Hoogeveen 128,1 128,1 10
12 Finn Dullaert Hoogeveen 105,5 105,5 10
19 Astrid Emmink Hoogeveen 92,7 92,7 9
23 Patrick v.Middelkoop Hoogeveen 88,3 88,3 7
85 Bert v.Amerongen Hoogeveen 32,6 32,6 4

Jeugdratings sep feb  mei  juli 
Sander Taams 850 1003 1114 1125
Finn Dullaart 1004 1056 1032 962
Patrick van Middelkoop 964 969 963 1102
Bert van Amerongen 889 803 803 825
Astrid Emmink 788 865 770 786

Interne competitie
We zullen weer uitvoerig  debatteren over het  volgens velen toch
niet zo geslaagd experiment met het spelen in één groep. Feit is dat
we nog nooit zoveel verschillende prijswinnaars hebben gehad! Al
komt dat ook doordat we in januari geen prijzen hebben uitgereikt.
Prijswinnaars 2008-2009
Groep 1e periode 2e periode
A Wim de Berg Wim de Vries
B Wim v/d Neut Lieuwe v/d Meer
C Edwin de Jonge Hans Verwijs
D Anky Lunenborg Klaas v/d Sluijs
alg. Christiaan Mol Bert Janmaat

Clubkampioen: Christiaan Mol
Bekerwinnaar Dick de Jong
Jeugdkampioen Sander Taams
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Agenda voor de jaarvergadering 
van Schaakclub Hoogeveen
Dinsdag 25 augustus 2009 om 19.45 uur in Salawaku.

1. Opening
2. Agenda
3. Notulen van de jaarvergadering van 26 augustus 2008
4. Ingekomen stukken en mededelingen

Het afgelopen seizoen 2008 - 2009
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag materiaalcommissaris 
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verklaring kascommissie en decharge van het bestuur
9. Prijsuitreiking

Het komende seizoen 2009 - 2010
10. Begroting: het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen
11. Benoeming leden van de kascommissie
12. Bestuursverkiezing: Bert Janmaat treedt af en is niet 

herkiesbaar; Marc Snuverink is kandidaat voor de functie van 
voorzitter; Ton van Seventer treedt af maar is herkiesbaar
Pauze

13. Toernooien: benoeming van nieuwe commissieleden
14. Rapid- en snelschaakavonden: het bestuur stelt voor deze van 8 

op 6 te brengen
15. Interne competitie A: het voorstel voor een hoofdgroep voor de 

beste schakers (en voorstel Pauptit?! red.) zie achterin deze Aanzet.
16. Interne competitie B: het bestuur stelt een nieuwe opzet voor, 

zoals gepubliceerd in de Aanzet van mei 2009
17. Jaarprogramma
18. Externe competitie: vaststelling van het aantal teams en 

benoeming van teamleiders
19. Rondvraag
20. Sluiting
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Inhoud jaarstukken
Notulen 2008 6
Ext. competitie 9
Jaarverslag materiaal 9
Jaarverslag secretaris 10
Balans 11

V&W, Begroting 2010 12
Toelichting jaarrekening 15
Toelichting begroting 17
Overige voorstellen interne comp. 18
Overzicht materiaal 25

Notulen jaarvergadering 2008

Aanwezig: Bestuur: Janmaat, De Berg, Van Seventer en Bottema en overige
leden: F.  van Amerongen,  Jonker,  Rooze, Van der  Meer, Van der Sluijs,
Berghuis, Mol, De Jong, Danker, Oldenkamp, L. de Jonge, E. de Jonge, De
Vries, Kelfkens, Reinders, Romijn, Lunenborg, W. van der Neut, Sybesma
en Pauptit.
1.  Opening: De  voorzitter  heet  iedereen  welkom,  in  het  bijzonder  de
nieuwe leden Jean Pauptit en Pieter Sybesma, en opent de vergadering om
19.50 uur.
2.  Agenda: Er is een aanvulling onder punt 15a. Jaarprogramma.
3.  Notulen van de jaarvergadering van 28 augustus 2007: De vergadering
heeft  geen  vragen  of  opmerkingen  en  de  notulen  zijn  met  algemene
goedkeuring vastgesteld.
4.  Ingekomen stukken en mededelingen: Opzeggingen als lid: Titalauw,
Wiersma,  Eilander,  Roozeboom  en  Van  Til.  Bericht  van  verhindering:
Antheunisse,  Van  Hoorn,  Stevens,  Jansen,  Verwijs,  Schulte,  Snuverink,
Hofstee,  M.  en  L.  Stotijn,  Bos,  Kroesen  en  Eggersman.  Verder  is  een
voorstel van Bos binnengekomen om de Aanzet alleen op de website te
publiceren. Dit voorstel wordt bij de rondvraag besproken.
5.  Jaarverslag  secretaris: De  secretaris  merkt  op  dat  het  in  het  verslag
genoemde aantal leden van 64 later door vijf opzeggingen (zie punt 4) en
twee aanmeldingen (zie punt 1) is afgenomen tot 61. Er zijn geen vragen of
opmerkingen. 
6.  Jaarverslag  materiaalcommissaris: De  materiaalcommissaris  merkt  op
dat er ruim voldoende materiaal is. Er zijn alleen wat minder borden ten
opzichte van het overige materiaal. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
7.  Jaarverslag  penningmeester: De  penningmeester  is  tevreden  over  de
tijdige  betaling  van  de  contributie  en  meldt  dat  het  tekort  is  ontstaan,
doordat  een  sponsor  heeft  afgehaakt.  Dat  tekort  komt  ten  laste  van  de
contributiereserve. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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8.  Verklaring kascommissie  en decharge van het  bestuur: Mol verklaart
namens  de  kascommissie  (bestaande  uit  hemzelf  en  Jonker)  de  boek-
houding zeer inzichtelijk en keurig in orde bevonden te hebben. Hij stelt de
algemene ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid, wat met algemene goedkeuring geschiedt. Een
ondertekende “Verklaring kascommissie” is aan het bestuur overhandigd.
Tijdens een kort intermezzo reikt Van Amerongen gebundelde jaargangen
van de Aanzet  uit  aan o.a.  Reinders,  Mol,  Kelfkens en Lunenborg voor
plaatsing  in  de  bibliotheek.  Voor  de  bewerking van overige  jaargangen
wordt een budget toegewezen van € 25,00. Jonker zal oude jaargangen op
de website van de club plaatsen.
9.     Prijsuitreiking: De voorzitter reikt de bekers uit: voor de eerste periode
in de B-groep aan De Jonge, voor de tweede periode in de A-groep aan
Mol, in de C-groep aan Van der Meer en voor het Rapidschaak aan Rooze.
Van  Amerongen  reikt  de  beker  voor  het  Bekerschaak  uit  aan  Janmaat.
Romijn  wint  de  BAZAP-prijs,  maar  krijgt  die  later.  De  bekers  voor  het
clubkampioenschap, snelschaakkampioenschap en de eerste periode in de
A-groep zijn voor Sadallah. De beker voor de eerste periode in de C-groep
is voor Van Hoorn en de beker in de tweede periode in de B-groep is voor
Hofstee.
10.  Begroting 2007-2008: De penningmeester deelt mee dat de contributie
dit jaar ongewijzigd blijft en dat de autokostenvergoeding wordt verhoogd
van  €  0,12  naar  €  0,15.  Zonder  bezwaar  worden  beide  voorstellen
goedgekeurd.
11. Benoeming leden kascommissie: Romijn wordt benoemd als lid van de
kascommissie,  Jonker blijft  lid en L.  de Jonge blijft  reserve. Hiertegen is
geen bezwaar.
12.  Bestuursverkiezing: Janmaat  wordt  met  algemene  goedkeuring
herkozen tot  voorzitter.  Hij  behoudt zich het  recht  voor voortijdig af  te
treden als hij een vervanger heeft gevonden. Er is geen bezwaar.
13. Toernooien: Romijn wijst erop dat er in Peize nu ook een Paastoernooi
wordt  georganiseerd.  De  vergadering  gaat  met  algemene  goedkeuring
akkoord met de organisatie van het Paastoernooi, een Grand-Prixtoernooi
en  het  Schoolschaakkampioenschap.  Romijn  stelt  voor  een
nieuwjaarstoernooi in januari te organiseren, hetgeen door het bestuur in
overweging zal worden genomen. Bottema stopt met de organisatie van
het Grand-prixtoernooi, maar De Berg neemt het over samen met Hofstra.
14. Interne competitie: Het bestuursvoorstel roept bij Kelfkens de vraag op
hoe de externe resultaten worden verwerkt. Volgens de wedstrijdleider is

7



dat als voorheen. Sybesma vraagt waarom de ratinggroep 150 punten is en
hoe de ratinggrenzen zijn gekozen. De 150 punten per groep is overgeomen
uit de bekercompetitie, waarbij spelers met een ratingverschil van 150 of
meer bij remise verliezen. De ratinggrenzen zijn zodanig gekozen dat een
evenwichtige verdeling van spelers over de verschillende groepen wordt
verkregen.  Lunenborg vraagt  waarom niet  een periode wordt genomen.
Als er tussentijds spelers bij de club komen kunnen die met twee periodes
beter  worden ingepast.  Het  bestuursvoorstel  om in een groep te spelen
heeft  volgens Van der Sluijs  en Danker het  bezwaar dat  het  moeilijk  te
vermijden is dat sterke spelers uitkomen tegen zwakke. De rangorde in een
groep  van  40  spelers  wordt  teveel  bepaald  door  toevalligheden  bij  15
ronden, waarvan wel 4 extern. Zij  stellen voor om met twee groepen te
spelen. De wedstrijdleider is echter van plan hetzelfde indelingssysteem als
dat voor het Essent-schaaktoernooi toe te passen, wat tegemoetkomt aan de
bezwaren.
De vergadering wordt kort geschorst voor het maken van foto’s van de
winnaars met hun prijzen.
De  voorzitter  wil  het  nu  met  een  groep  proberen  en  heeft  er  alle
vertrouwen in dat de wedstrijdleider een goede indeling maakt. Behalve
het voorstel van het bestuur zijn er geen andere gepubliceerd in de Aanzet
en de voorzitter legt  het voorstel  ongewijzigd voor aan de vergadering.
Met  een  duidelijke  meerderheid  van  stemmen  wordt  het  aangenomen.
Sybesma vraagt of bekerwedstrijden na de eerste ronde mogen meetellen
voor de interne competitie.  De wedstrijdleider  zal  een antwoord op het
prikbord zetten uiterlijk op 9 september.
15.  Externe competitie: Gezien het aantal aanmeldingen voor de externe
competitie  zullen  er  drie  teams  worden  aangemeld.  Teamleiders  zijn:
Lunenborg van het eerste team en Van Amerongen van het tweede. Voor
het derde team wordt nog een teamleider gezocht. Volgens Romijn wordt
het waarschijnlijk toegestaan dat invallers, in plaats van drie keer, nu vier
keer  mogen  invallen  in  een  hoger  team.  Verder  is  besloten  om  bij  de
indeling van reservespelers voor de NOSBO-teams rekening te houden met
hun rating (om te voorkomen dat sterke spelers kunnen uitkomen in de
derde klasse). Teamleider van het eerste bekerteam is Janmaat en van het
tweede bekerteam Van Amerongen.
15a. Jaarprogramma: Na aanpassing van het door het bestuur voorgestelde
programma,  waarbij  eenmaal  snelschaak  wordt  vervangen  door
rapidschaak,  wordt  het  programma zonder bezwaar  goedgekeurd.  Er  is
nog  geen  rekening  gehouden  met  de  Nosbo-kalender,  zodat  kleine
aanpassingen nodig kunnen zijn.
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16.  Rondvraag: Danker  maakt  bezwaar  tegen  de  manier  waarop  het
bestuursvoorstel,  voor  een  nieuwe  opzet  van  de  competitie,  is  aange-
nomen. De secretaris leest het voorstel van Bos voor om de Aanzet op de
website  van  de  club  te  zetten.  Van  de  aanwezige  leden  heeft  niemand
bezwaar tegen publicatie op de website. Van Amerongen zal de Aanzet op
de  website  zetten,  maar  zonder  adres-  en  telefoongegevens.  De  Aanzet
blijft bestaan als clubblad.
 17.  Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.
 Gepubliceerd op het prikbord in Salawaku van 2 september 2008 tot en
met 23 september 2008.

Jaarverslag materiaalcommissaris

In het speelmateriaal is weinig verandering gekomen. Natuurlijk doet
de  tand  des  tijds  zijn  werk  en  een  enkele  ongelukkige  beweging.
Grootste slachtoffer was onlangs één van de “mooie” borden; een hoek
was  zwaar  beschadigd.  Helaas  is  dat  niet  gemeld,  want  mogelijk
hadden we met de brokken nog een nette reparatie kunnen uitvoeren. 
In het algemeen staat de club er goed voor en met het huidige leden-
aantal  kunnen  we prima toe  met  het  materaal.  Alleen de materiaal-
commissaris mist gedrevenheid, en dat vind ik wel belangrijk. 
Ik zal dus graag de functie overdragen aan een nieuwe vrijwilliger met
initiatief en plannen. Rudi Danker

Externe competitie: teamsamenstelling

Tijdens de ALV zal als gewoonlijk worden gevraagd wie het komend
seizoen de teamleiders willen zijn. Ook gaat dan meestal een lijst rond
waarop iedereen kan opgeven of  men extern wil  spelen en zo ja,  in
welk  team bij  voorkeur,  of  met  welke  bijzonderheden  (alleen  thuis-
wedstrijden e.d.).  Bedenk dit vast van tevoren en laat bij verhindering
voor de ALV de eigen voorkeur zsm. weten aan het bestuur.
De voorlopige indeling van de eerste klasse laat zien dat op papier ons
eerste dit jaar uitstekende mogelijkheden heeft om zelfs zonder Osama
en Christiaan een gooi te doen naar het kampioenschap!

Frans van Amerongen
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Jaarverslag secretaris

Op 20 februari 2009 overleed Harm Reinders, die al meer dan 25 jaar
lid was van onze club en de functie van competitieleider vervulde
voor  zowel  onze  club  als  later  voor  de  NOSBO.  Op  8  juli  2009
overleed ons erelid Geert Krol, vlak nadat onze voorzitter hem op 15
juni 2009 de Gouden Erespeld van de KNSB uitreikte.  Geert  was
meer  dan  60  jaar  lid  van  onze  club  en  vervulde  jarenlang  de
bestuursfunctie van wedstrijdleider.  Tijdens het  seizoen 2008-2009
steeg  het  aantal  leden  van  61  naar  62  door  aanmelding  van  1
seniorlid en 11 jeugdleden alsmede opzegging van 1 seniorlid en 8
jeugdleden  en  het  overlijden  van  Harm  en  Geert.  Er  zijn  nu  42
seniorleden en 20 jeugdleden.
Christiaan Mol won voor de  tiende keer  het  clubkampioenschap,
maar Jurjen Rooze won het rapidkampioenschap. Dick de Jong won
de beker en jeugdkampioen werd Sander Taams. Het Bessenschaak,
werd  voor  de  vijfde  keer  gehouden  bij  de  familie  Snuverink  in
Tiendeveen.
De slotronde van de NOSBO-competitie  klasse 1B vond plaats  in
Coevorden, waarbij het eerste team als vijfde eindigde. Het tweede
team werd derde in klasse 2B en het derde werd zevende in klasse
2A,  waardoor het  degradeert.  Het vierde team werd zestiende in
klasse  3A.  Beide  bekerteams  werden  in  de  tweede  ronde
uitgeschakeld. 
De  schaakschool  bereidde  weer  diverse  leerlingen  voor  op  de
examens,  waarbij  stap  1  en  stap  2  elk  door  6  leerlingen werden
behaald en stap 3 door 1 leerling. 
De  club  organiseerde  de  volgende  toernooien:  het  Grand-Prix-
toernooi  voor de jeugd in de Magneet op 17 januari  2009 met 51
deelnemers, het Schoolschaakkampioenschap op 25 februari 2009 in
de RSG Wolfsbos, locatie De Groene Driehoek met 44 deelnemers
van 10 scholen en tenslotte  het  zevende Paastoernooi op 11 april
2009  in  Salawaku  met  74  deelnemers.  Het  Paastoernooi  was  erg
geslaagd met de grootste en sterkste bezetting ooit. De website werd
keurig bijgehouden door Frans, die ook weer zorg droeg voor ons
fraai uitgevoerde clubblad Aanzet.

Ton van Seventer
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Toelichting jaarrekening 2008/2009

A. de resultatenrekening 2008/2009;  
Senioren, Inkomsten.
De ontvangen contributies zijn lager dan begroot tengevolge van een lichte
afname van het ledenbestand (thans 41). 
Er zijn bij de NOSBO meer reiskosten gedeclareerd dan begroot omdat er
dit jaar meer externe partijen zijn gespeeld dan vorig jaar. Het overschot,
ontstaan bij de diversen,  is deels  toegerekend aan de senioren.
Senioren, Uitgaven.
Het  vermelde  bedrag  aan  reiskostenvergoeding  is  het  saldo  van  de
uitbetaalde en de terugontvangen reiskostenvergoeding. 
De  post  algemene  kosten  is  een  verzamelpost  waarin  onder  meer
bestuurskosten, bankkosten, de kosten van de KvK en de kosten van de
materiaalverzekering zijn opgenomen.
De afschrijvingskosten zijn als volgt berekend: € 50,50 (10%) over schaak-
spellen aangeschaft voor 2003/2004, € 98,63 (20%) over klokken gekocht in
03/04, € 42,02 (10%) over spellen aangeschaft  in 04/05 en € 91,80 (20%)
over klokken, aangeschaft in 06/07. Het tekort dat bij het Paastoernooi is
ontstaan is ten laste van de senioren gebracht.
Junioren, Inkomsten.
De ontvangen contributie is lager dan begroot, omdat slechts 15 junioren
de volledige jaarcontributie hebben betaald. Overigens overtrof het aantal
nieuwe  aanmeldingen  (8)  het  aantal  opzeggingen  (3).  Het  overschot,
ontstaan bij de diversen, is deels toegerekend aan de junioren.
Junioren, Uitgaven.
Hoewel in de begroting rekening was gehouden met een post cursussen,
zijn er dit jaar geen declaraties ingediend voor een cursus jeugdtrainer.
De  tekorten  die  ontstaan  zijn  bij  het  Grand-Prix-toernooi  en  het
Scholenkampioenschap zijn ten laste gebracht van de junioren.
Toernooien, Inkomsten.
De inkomsten van het Grand-Prix-toernooi zijn dit jaar hoger dan begroot
omdat het toernooi 51 deelnemers trok in plaats van de verwachte 45. 
De  inkomsten  van  het  Paastoernooi  zijn  door  een  verhoging  van  het
inschrijfgeld en een aantal deelnemers (74) conform de verwachting (72)
hoger uitgevallen dan begroot.
Toernooien,  Uitgaven.
De uitgaven van het Paastoernooi zijn hoger dan begroot; dit is grotendeels
veroorzaakt door een verhoging van het prijzengeld. 
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Diversen,  Inkomsten.
Via de Stichting Sportstimulering hebben 8 jongeren kennis gemaakt met
onze schaakclub. Zij betaalden elk € 4,00.  Ook dit jaar heeft de schaakclub
bemiddeld bij de aanschaf van materialen voor derden. Het gaat ditmaal
vooral om werkboeken en instructieboeken voor stap 6.
De club heeft dit jaar nog reiskostenvergoeding terug ontvangen die in het
jaar 2007/2008 was uitbetaald. Deze meevaller is geboekt onder diversen.
Diversen,  Uitgaven.
Ten  behoeve  van  het  lesgeven  aan  de  deelnemers  aan  het  project
sportstimulering is een handleiding stap 1 aangeschaft.
Totaalcijfers.
De totalen zijn gecorrigeerd voor de dubbeltellingen tengevolge van de aan
senioren  en  junioren  doorberekende  overschotten  en  tekorten  bij
toernooien en diversen.

B. de balans per 31-07-2009
Activa, liquide middelen.
De  liquide  middelen,  verminderd  met  de  schulden  en  met  de  beide
bestemmingsreserves, zijn toereikend om de uitgaven van de eerste drie
maanden van het boekjaar 2009/2010 te kunnen bekostigen, ongeacht de
inkomsten over deze periode.
Activa, waardering materialen.
De  “oude”  borden  en  stukken  zijn  geheel  afgeschreven.  De  “nieuwe”
borden  en  stukken  zijn  gewaardeerd  tegen  aanschafprijs  minus
afschrijving.  De  analoge  klokken  zijn  geheel  afgeschreven.  De  digitale
klokken zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs minus afschrijving.
De notatieboekjes zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs.
Passiva, nog te betalen uitgaven.
Er moet nog een nota binnenkomen voor Aanzet nr. 5.
Passiva,  eigen vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de materiaalreserve
en  de  contributiereserve.  De  algemene  reserve  is  een  sluitpost.  De
materiaalreserve is bedoeld om te kunnen voldoen aan de vraag naar meer
spelmateriaal, en om versleten materiaal te kunnen vervangen. Het bedrag
is  gelijk  aan  de  materiaalreserve  per  31-07-2008,  vermeerderd  met  de
afschrijving van 2008/2009. De contributiereserve is bedoeld om tekorten
op de winst- en verliesrekening op te vangen; contributieverhoging wordt
hierdoor  zo  lang  mogelijk  voorkomen.  Het  bedrag  is  gelijk  aan  de
contributiereserve per 31-07-2008, verminderd met het totale tekort op de
resultatenrekening.  
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Toelichting begroting voor  2009/2010
Senioren, inkomsten. 
De contributie-inkomsten zijn berekend op basis van 41 leden. Daarbij is 
rekening gehouden met de korting voor dubbelleden. De contributie is 
gehandhaafd op € 82,50 (dubbelleden betalen € 40,00). Voor de overige 
inkomsten is uitgegaan van de werkelijke inkomsten in het afgelopen 
boekjaar. 

Senioren, uitgaven.
De aan de NOSBO af te dragen contributie is berekend op basis van de 
reeds ontvangen contributienota voor het derde kwartaal 2009. Voor de 
overige bedragen is uitgegaan van de werkelijke uitgaven van het 
afgelopen boekjaar.

Junioren, inkomsten.
De contributie-inkomsten zijn berekend op basis van 20 jeugdleden. 
Daarbij is rekening gehouden met de korting voor gezinsleden. De 
contributie is gehandhaafd op € 50,00 (korting voor gezinsleden € 10,00). 
Voor de overige inkomsten is uitgegaan van de werkelijke inkomsten in het
afgelopen boekjaar.

Junioren, uitgaven.
De aan de NOSBO af te dragen contributie is berekend op basis van de 
reeds ontvangen contributienota voor het derde kwartaal 2009.  Voor de 
overige uitgaven is uitgegaan van de werkelijke uitgaven in het afgelopen 
boekjaar.

Toernooien, inkomsten.
De inkomsten betreffen de inschrijfgelden per toernooi.
Voor het Grand-Prix-toernooi wordt op ongeveer 50 deelnemers gerekend. 
Bij het Paastoernooi wordt gerekend op 70 deelnemers, van wie 20 
jeugdspelers.

Toernooien, uitgaven.
Bij het Grand-Prix-toernooi bestaan de uitgaven uit zaalhuur en af te 
dragen inschrijfgelden. Er is nog geen rekening gehouden met een 
eventuele stijging van de zaalhuur in verband met de vervanging van de 
Magneet door nieuwbouw. Bij het Paastoernooi gaat het om zaalhuur, 
prijzen en organisatiekosten, bij het Schoolschaakkampioenschap om 
prijzen en organisatiekosten. Wim de Berg
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Overige voorstellen Interne Competitie 
2009-2010
Voorstel Jean Pauptit
Als oud-competitie en –wedstrijdleider van de Meppeler Schaakvereniging
(sep. 1998 t/m mei 2008), meen ik mij enige kennis omtrent deze materie
niet te kunnen en mogen ontzeggen en vandaar deze reactie van een sinds
september  2008  met  veel  plezier  bij  Schaakclub  Hoogeveen  spelende
inwoner van Pesse.
In  punt  II  a  stelt  het  bestuur  voor  om het  seizoen  in  te  delen  in  twee
perioden van 15 ronden. Ik vrees, dat – met een te gering aantal spelers per
groep – de beoogde 15 (!) ronden problemen gaat opleveren bij de indeling,
omdat aan het eind van een periode spelers, die helemaal bovenaan staan,
het zullen moeten opnemen tegen spelers, die helemaal onderaan staan. Ik
kan me niet voorstellen, dat zoiets de bedoeling is, des te meer, omdat het
afbreuk doet aan het zgn. Zwitsers systeem van indelen.
Er  is  nl.  een  heel  eenvoudige  vuistregel  inzake  het  aantal  ronden  per
periode en dat is de volgende. Voor het verband tussen het aantal ronden
(R), het aantal deelnemers (D) en het aantal essentiële plaatsen (E) is door
Model een formule ontworpen:

R = ( D + 7 x E ) : 5
Gaan we komend seizoen uit van zo’n 22 spelers per groep en van drie
degradanten/promovendi,  dan  zijn  9  ronden  al  voldoende  voor  een
periode: R = (22 + 7 x 3) : 5 = (22 + 21) : 5 = 43 : 5 = 8,6   afgerond 9.
Uit ervaring weet ik, dat je hieraan dan nog wel een tweetal ronden kunt
toevoegen, maar om zomaar een sprong van 11 naar 15 ronden te maken,
zoals het bestuursvoorstel wil, lijkt mij niet haalbaar en zinvol.
In punt II d stelt het bestuur voor om per periode de eerste drie keer, dat
men zich voor een periode afmeldt, niet te beboeten met 1 punt, maar krijgt
men nog twee punten. Ik vind het principieel onjuist om – nadat je je drie
keer hebt afgemeld – je “beloond” wordt met één punt, alsof je verloren
zou hebben. Wordt niet-opkomen op zo’n manier bestraft? 
Verder is zo’n handelwijze nogal willekeurig.Waarom drie keer, waarom
niet twee of vier keer? Dit is niet consequent en daardoor is dit onderdeel
van het bestuursvoorstel zwak en onnodig ingewikkeld.
Ik besef heus wel dat, hoeveel punten je ook gaat toekennen voor behaalde
resultaten, de sterkste spelers echt wel komen bovendrijven, maar nu is het
bewuste  bestuursvoorstel  hinken  op  twee  gedachten  en  daardoor
discutabel.
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Het kan nl. veel anders en leuker. Destijds is door  Boon, die zich afzette
tegen  het  nogal  ingewikkelde  Keizersysteem  de  volgende  puntentelling
bedacht:
Een overwinning betekent 5 pnt., een remise 3 pnt. en een nederlaag 1 pnt.
Bij hem is een bye 4 pnt. en een tijdige afmelding 2 pnt. Een reglementaire
overwinning betekent 5 pnt. en zomaar wegblijven zonder afmelding 0 pnt.
Voordelen van zo’n puntentelling:
a. het is duidelijk en overzichtelijk,
b. bij elke situatie hoort een daarbij passende puntentoekenning, 
c. de ranglijst wordt wat meer uit elkaar getrokken (nu staan spelers met
(nagenoeg) dezelfde puntentotalen in kluitjes bij elkaar),
d. opkomen wordt beloond.
Beide  punten  (II  a  en  II  d)  samenvattend  dien  ik  de  volgende  twee
amendementen op het bestuursvoorstel in:
1. Invoering van drie perioden van elk 11 ronden
2. Invoering van de puntentelling van Boon.

Pesse, juni 2009 Jean Pauptit

Voorstel Christiaan Mol
Het nieuwe voorstel om de competitie in 2 groepen te delen is een goed
idee.  Vorig  seizoen  bestond  de  competitie  uit  1  groep,  maar  in  mijn
beleving wegen de voordelen van 1 groep niet op tegen de nadelen.
Daarnaast ben ik van mening dat de puntenverdeling en de indeling van
de  competitie  niet  eerlijk  gaan.  Ik  zal  deze  punten  hieronder  kort
toelichten.
Puntenverdeling:
De huidige puntenverdeling is correct, alleen een bezwaar van mijn kant is
dat de resultaten van externe partijen ook verwerkt worden in de interne
competitie.  Zoals  bekend  doe  ik  (voorlopig)  niet  mee  met  de  externe
partijen. Dit betekent over het algemeen dat wanneer het eerste team moet
spelen dat ik dan tegen een op papier zwakkere tegenstander moet spelen.
Daarnaast  komen  de  spelers  die  extern  moeten  spelen  in  een
belangenverstrengeling.  Moeten ze in het  belang van de team spelen of
moet er voor eigen belang worden gespeeld. De punten tellen immers mee
voor de interne competitie. Ook krijgen de hoogste borden meestal een zeer
sterke tegenstander. De spelers mogen dan tevreden zijn met remise. Dit
betekent  voor degenen die extern spelen vaak puntverlies voor de interne
competitie. Ik zou graag zien dat de resultaten van externe competitie niet
worden meegeteld in de stand van de interne competitie.
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Er zijn spelers zijn die regelmatig niet op een dinsdagavond kunnen spelen.
Wanneer  deze spelers  niet  kunnen spelen,  krijgen  ze  ook geen  punten.
Aangezien ik elke dinsdagavond speel (volgens mij heb ik me niet meer
dan 5 keer afgemeld sinds ik schaak) en andere spelers spelen niet altijd,
geeft dit een vertekend beeld op de ranglijst. Mijn wens is om iedere speler
een gelijk aantal partijen per jaar voor de interne competitie te laten spelen.

Indeling
Over de indeling van de rondes valt er elke keer wat te zeggen. Met het
huidige indeling systeem is het mogelijk dat je tegen andere tegenstanders
speelt dan je concurrentie. Dit zou naar mijn mening ook gelijk moeten zijn.
Daarnaast kan het zo zijn dat je in de tweede helft van de competitie tegen
een speler moet spelen met dezelfde kleur als in het eerste helft  van de
competitie

Voorstel:
Mijn  voorstel  is  om de competitie  in  te  delen in  2  (of  3)  groepen.  Mijn
voorstel gaat met name om groep 1 oftewel om een gesloten hoofdgroep
die bestaat uit 10 tot 12 spelers, ingedeeld naar rating.
Er  is  gekozen voor 10  tot  12  spelers  zodat   er  op jaarbasis  rond de 30
partijen kunnen worden gespeeld ( 9 externe en 18 of 22 interne partijen).
Ik stel het mij als volgt voor (zonder al teveel in detail te treden):
De bedoeling is  dat  deze 10 of 12 spelers in één volledig seizoen in  de
hoofdgroep spelen. Iedereen speelt gedurende het seizoen tweemaal tegen
elkaar met wisselende kleuren.
Voordat  de  competitie  begint  wordt  er  een  vast  speelprogramma
opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de data van de externe
partijen.  Mocht een speler,  maakt  niet  uit  wat  de reden is,  niet  kunnen
spelen op een dinsdagavond, dan dient de partij vooruit of achteraf binnen
een  bepaalde  termijn  te  worden  gespeeld.  De  datum  dient  onderling
overlegd te worden. Dit hoeft dus geen dinsdagavond te zijn. Er kan ook
thuis  worden  gespeeld.  Er  kan  worden  bepaald  dat  iedere  speler  een
minimaal aantal dinsdagen moet spelen op de clubavond (bv 15 van de 22)
Verschillen de spelers van mening over de te spelen data, dan beslist de
competitieleider wanneer de partij gespeeld dient te worden.
Aan  het  eind  van  het  seizoen  degraderen  de  laatste  2  spelers  en
promoveren 2 spelers naar de hoofdgroep (als ze mee willen doen).
De competitie van groep 2 kan eventueel ook op dezelfde wijze worden
uitgevoerd. Ik kan me echter heel goed indenken dat er spelers zijn die
gewoon  rustig  een  partij  willen  schaken,  zonder  allerlei  voorwaarden.  

Christiaan
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Interne competitie
Interne beker

Dick De Jong  heeft  op 2  juni  de  bekerfinale gewonnen van Bert
Janmaat.

Uitslagen interne comp. mei 2009 
Ronde 14
  1 Christiaan Mol    -  Dick de Jong         1-0    
  2 Marten Berghuis   -  Klaas v/d Sluijs     0-1    
  3 Gert Jansen       -  Anky Lunenborg       0-1    
  4 Edwin de Jonge    -  Frans van Amerongen  1-0    
  5 René Los          -  Hans Verwijs         0-1    
  6 Marc Snuverink    -  Rudi Danker          1-0    
  7 Lieffert de Jonge -  Ton van Seventer     ½-½    
  8 Thijs Eggersman   -  Jan Oldenkamp        ½-½    
  9 Tino Jonker       -  Wim de Berg          1-0    
 10 Jeroen Bottema    -  Wim v/d Neut         ½-½    
 11 Wim Stevens       -  Wim de Vries         1-0    
 12 Lieuwe v/d Meer   -  Jan van Hoorn        1-0    
 13 Timon Bos         -  Gerhard van Dalen    1-0    
 14 Harm Swarts       -  Willem Piepot        1-0
  
Ronde 15
  1 Bert Janmaat      -  Jan Oldenkamp        1-0    
  2 Christiaan Mol    -  Marten Berghuis      0-1    
  3 Klaas v/d Sluijs  -  Frans van Amerongen  1-0    
  4 Anky Lunenborg    -  Edwin de Jonge       1-0    
  5 Tino Jonker       -  René Los             1-0    
  6 Ton Kelfkens      -  Wim Stevens          0-1    
  7 Gert Jansen       -  Jean Pauptit         0-1    
  8 Rudi Danker       -  Lieuwe v/d Meer      1-0    
  9 Wim v/d Neut      -  Thijs Eggersman      ½-½    
 10 Wim de Vries      -  Pieter Sybesma       0-1    
 11 Leonard Stotijn   -  Jan van Hoorn        0-1    
 12 Wim de Berg       -  Gerhard van Dalen    1-0   
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Eindstand tweede periode 
Naam  Score Cat Wrst  BRtg TPR

  1 Bert Janmaat 39 143,5 1884 2022
  2 Klaas van der Sluijs 36 D 130,5 1749 1837
  3 Christiaan Mol 36 128,5 1991 1845
  4 Marten Berghuis 32 133,5 1779 1782
  5 Edwin de Jonge 31 D 127,5 1635 1716
  6 Anky Lunenborg 31 D 115,0 1700 1687
  7 Jurjen Rooze 30 138,0 1858 2020
  8 Jean Pauptit 30 D 123,5 1608 1736
  9 Wim Stevens 30 D 122,5 1673 1694
10 Hans Verwijs 30 C 122,5 1587 1682
11 Ton van Seventer 30 D 116,5 1617 1637
12 Tino Jonker 30 C 116,5 1499 1605
13 Dick de Jong 29 D 126,5 1616 1753
14 Rudi Danker 29 D 123,5 1634 1729
15 Marc Snuverink 29 123,0 1766 1702
16 Jan Oldenkamp 29 C 117,5 1557 1603
17 René Los 29 C 115,5 1555 1577
18 Frans van Amerongen 29 D 113,0 1663 1582
19 Jeroen Bottema 29 C 108,5 1595 1480
20 Ton Kelfkens 28 D 126,5 1625 1614
21 Lieffert de Jonge 28 D 126,0 1635 1616
22 Gert Jansen 28 D 119,0 1731 1600
23 Pieter Sybesma 28 D 119,0 1625 1559
24 Thijs Eggersman 28 C 114,5 1590 1523
25 Lieuwe van der Meer 27 B 102,0 1413 1377
26 Wim de Vries 26 A 107,0 1299 1448
27 Wim van der Neut 26 B 105,5 1412 1427
28 Timon Bos 26 B 102,0 1432 1398
29 Jan van Hoorn 26 C 101,0 1473 1349
30 Wim de Berg 26 B 97,5 1311 1321
31 Harm Swarts 25 B 112,0 1446 1518
32 Remmelt Hofman 25 C 105,0 1557 1448
33 Willem Piepot 25 B 103,0 1412 1390
34 Max Stotijn 22 A 94,5 1138 1166
35 Gerhard van Dalen 22 A 92,5 1201 1145
36 Geert Krol 20 B 112,5 1430 1564
37 Leonard Stotijn 20 A 86,5 1106 1073
38 Bart Romijn 18 120,0 1867 1743
39 Berthy Agasi 18 A 80,0 986 846
40 Thijmen Norel 16 A 112,5 1231 1231
41 Richard Kroesen 16 A 74,5 583 583
42 Koene Hofstee 15 D 112,5 1653 1653
43 David Antheunisse 15 C 112,5 1496 1496
44 Wessel Schulte 15 A 81,5 1093 1036
45 Jan Schepers 14 A 112,5 1148 1148
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Eindstand Interne competitie 2008-2009
Naam P1 P2 Tot TWs R-P1R-P2

1 Christiaan Mol 43 36 79 254,5 1 3
2 Bert Janmaat 30 39 69 278,5 6 1
3 Edwin de Jonge 37 31 68 268,0 2 5
4 Klaas van der Sluijs 32 36 68 259,0 4 2
5 Anky Lunenborg 34 31 65 249,5 3 6
6 Marten Berghuis 31 32 63 264,0 5 4
7 Ton van Seventer 30 30 60 238,0 8 11
8 Marc Snuverink 30 29 59 252,5 7 15
9 Jean Pauptit 28 30 58 243,0 18 8
10 Wim Stevens 28 30 58 242,5 17 9
11 Frans van Amerongen 29 29 58 238,0 9 18
12 René Los 29 29 58 234,0 11 17
13 Tino Jonker 28 30 58 230,0 21 12
14 Dick de Jong 28 29 57 255,0 15 13
15 Lieffert de Jonge 29 28 57 249,0 10 21
16 Gert Jansen 29 28 57 233,0 12 22
17 Pieter Sybesma 29 28 57 232,5 13 23
18 Jeroen Bottema 28 29 57 224,5 20 19
19 Jan Oldenkamp 27 29 56 241,0 23 16
20 Hans Verwijs 26 30 56 240,5 26 10
21 Thijs Eggersman 28 28 56 231,0 19 24
22 Rudi Danker 26 29 55 236,0 27 14
23 Jurjen Rooze 24 30 54 257,5 35 7
24 Remmelt Hofman 29 25 54 218,5 14 32
25 Wim van der Neut 28 26 54 210,5 22 27
26 Lieuwe van der Meer 27 27 54 210,0 24 25
27 Ton Kelfkens 25 28 53 239,5 30 20
28 Jan van Hoorn 27 26 53 208,5 25 29
29 Wim de Berg 26 26 52 199,5 29 30
30 Wim de Vries 25 26 51 205,5 34 26
31 Harm Swarts 25 25 50 222,0 31 31
32 Willem Piepot 25 25 50 205,0 33 33
33 Timon Bos 22 26 48 212,0 38 28
34 Max Stotijn 25 22 47 199,5 32 34
35 Bart Romijn 28 18 46 243,5 16 38
36 Geert Krol 26 20 46 216,5 28 36
37 Gerard van Dalen 24 22 46 196,0 36 35
38 Berthy Agasi 22 18 40 168,5 40 39
39 Leonard Stotijn 19 20 39 170,0 45 37
40 Jan Schepers 24 14 38 203,5 37 45
41 Wessel Schulte 22 15 37 170,5 39 44
42 Koene Hofstee 19 15 34 228,5 43 42
43 David Antheunisse 19 15 34 222,5 44 43
44 Thijmen Norel 18 16 34 218,0 46 40
45 Richard Kroesen 15 16 31 146,5 47 41
46 Harm Reinders 21 21 83,5 41
47 Marijn Hofstra 20 20 115,5 42
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Ratinglijst per 1 augustus 2009
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1596
64

23
T. Jonker

1553
1553

0
24

R
. H

ofm
an

1562
1545

-17
25

J. Bottem
a

1559
1542

-17
26

M
. Eggersm

an
1546

1528
-18

27
D

. Antheunisse
1500

1500
0

28
H

. Sw
arts

1452
1472

20
29

W
. v/d N

eut
1433

1418
-15

30
L. v/d M

eer
1401

1406
5

31
T. Bos

1397
1400

3
32

J. v. H
oorn

1407
1389

-18
33

W
. Piepot

1399
1379

-20
34

W
. de Berg

1357
1341

-16
35

M
. Stotijn

1286
1294

8
36

W
. de Vries

1274
1283

9
37

G
. van D

alen
1189

1171
-18

38
W

. Schulte
1066

1066
0

39
L. Stotijn

1045
1045

0
40

B. Agasi
962

930
-32

41
R
. Kroesen

557
556

-1
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omschrijving opmerkingen aantal
borden 33

nieuw 18
oud groot 9
oud klein 6

kistjes met stukken 38
donker (aangeschaft in 2006) 8
blank 12,0 x 19,0 x 7,5 cm 5
blank 12,5 x 20,0 x 7,2 cm 5
gelakt groot (oud) 10,6 x 20,7 x 8,0 cm 4
gelakt klein (oud) 10 x 19 x 7 cm 16

klokken 44
analoog Garde, in 2 dozen à 8 1 voor reparatie 16
analoog Garde, in orig. verp. 2 in toernooi-uitvoering 5
analoog in kist, klein 5
analoog Roland?, klein wordt niet gebruikt 1
digitaal DGT 1 voor reparatie 17

demonstratieset 2
oprolbaar 1
niet oprolbaar 1

25



26


