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Tijdens de jaarvergadering zullen enkele, door de 
heer Straat zelf vervaardigde schaakborden 

verloot worden!



AGENDA.

l. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen jaarvergadering 21 augustus 1990

4. Jaarverslagen:

a. secretaris 
b. materiaalcommissaris 
c. Nosbo-competitie
d. interne competitie 
e. dinsdagavond-jeugd 
f. vrijdagavond-jeugd

5. Financieel jaarverslag seizoen 90/91;
   Verslag kascommissie + benoeming nieuwe 
   kascommissie;
   Begroting 1991/92

   P A U Z E

6. Voortgang jeugd-afdelingen

7. Bespreking interne competitie 1991/92

8. Bespreking Nosbo-competitie 1991/92 
   Benoeming teamleiders.

9. Benoeming bestuursleden

10.Benoeming toernooi-commissies.

11.Rondvraag

12.Prijsuitreiking

13.Sluiting
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De eerste kompetitie-avond is 27 augustus 1991.

BIJLAGEN BIJ DE AGENDA.

Ad. 3
Notulen Jaarvergadering d.d. 21.08.90
Alvorens de vergadering te openen sprak de heer Straat nog een kort in 
memoriam uit, en werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van 
de heer Schoonbeek.
Waarna er tot de orde van de avond overgegaan werd. en de voorzitter de 
vergadering opende. 
Er waren 18 leden present. Afmeldingen waren ontvangen van de heren L. de 
Jonge, L. vd Meer, H. Reinders, en J. v. Til
2. Mededelingen: Geen.
3. Notulen 29.8.89: deze werden akkoord bevonden.
4. a. Financieel jaarverslag seizoen 88/89:
Er waren hieromtrent enkele opmerkingen.
De heer Riethorst vroeg waarom de resultaten van beide toernooien in een 
apart verslag waren ondergebracht. Tenslotte betrof het een aktiviteit 
van de club, en baten en lasten komen ook op rekening van de club. 
Toegezegd werd dat dit komend seizoen zal veranderen.

De heer Krol vroeg wat met de post "Uitgaven Schoonbeek" bedoeld werd. 
Dit waren de kosten die het bestuur heeft moeten maken i.v.m. het 
overlijden zoals advertenties e.d. Waarbij opgemerkt werd dat deze kosten 
flink waren tegengevallen. 
De heer v Seventer vroeg of het bijhuren van het kleine zaaltje extra 
kosten met zich meebracht. Dit was het geval (ƒ 10,= per avond). 

b. Verslag kascommissie. 
De heer Jonker bracht een kort verslag uit van de kontrole. Hij 
vermeldde, dat de penningmeester enkele adviezen verleend waren. De 
boeken waren in orde bevonden en de penningmeester werd gedechargeerd.
In de nieuwe kascommissie werd de heer Riethorst benoemd, in plaats van 
de (aftredende) heer Baas. 
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c. Begroting seizoen 90/91. 
De heer Dun vroeg op welke aantallen de begroting gebaseerd was. Bewust 
was de raming aan de lage kant gehouden om tegenvallers uit te sluiten: 
30 senioren, 15 aspiranten, 10 junioren. 



De heer Ploeger vroeg of er mogelijkheden van sponsoring bestonden. 
Hoewel dit, financieel gezien, niet strikt noodzakelijk was, wordt het 
niet uitgesloten. Een subsidie (de heer Dun stelde dit voor) aanvragen 
komt waarschijnlijk ongunstig uit. Het zal meer gaan kosten dan het 
opbrengt: subsidie wordt namelijk verleend over het aantal officiële 
jeugdleden dat een vereniging telt. Dit zou betekenen, dat onze jeugd bij 
de NOSBO aangemeld dient te worden (hetgeen nu niet het geval is). Dit 
brengt een kostenpost mee die hoger ligt dan het te ontvangen subsidie-
bedrag. Het zal in ieder geval nader uitgezocht worden. 
Er ontstonden ook enige vragen over de post NOSBO-contributie. Het 
blijkt, dat per (officieel) lid de vereniging ongeveer ƒ 60,= per jaar 
moet betalen aan de regionale en landelijke contributie. Om echter het 
aantal officiële leden te verminderen tot alleen de spelers in de 
regionale competitie werd iets te drastisch bevonden.  

5. Jaarverslag secretaris.
De heer Oldenkamp meldde, dat hij in tegenstelling tot het genoemde 
aantal jeugdleden in het verslag minstens 18 jongeren onder zijn hoede 
had gehad in het seizoen. Weliswaar een vermindering ten opzichte van 
enkele jaren geleden, maar dit kwam vooral, omdat de minst gemotiveerde, 
zeer jonge jeugd, niet meer mee deed. 

6. Jaarverslag materiaalcommissaris.     
De heer Oldenkamp meldde, dat hij alle borden had gereinigd, en waar 
nodig opnieuw in de was gezet had. Alle klokken waren nagezien, en zo 
nodig gerepareerd Hier had veel tijd in gezeten. Nogmaals benadrukte de 
heer Oldenkamp, dat klokken delicate mechanismes bevatten. Men werd dan 
ook vriendelijk doch uitdrukkelijk verzocht niet op de klokken te slaan!! 
Zachtjes indrukken!!

7. Jaarverslag NOSBO-competitie. 
Hier waren geen vragen over. 

8.   Jaarverslag dinsdagavond-jeugd.   
De heer Oldenkamp liet een lijst circuleren met alle uitslagen van de 
afgenomen examens. Alle 18 a 19 leden van de club waren geslaagd. Het 
afgelopen seizoen werd hij een aantal malen bijgestaan door de heer Dun, 
waarvoor hartelijk dank. Het komend seizoen gaat onveranderd zo verder.  

9. Jaarverslag vrijdagavond-groep. 
Hierover waren geen vragen. Er werd een nieuwe groep vrijwilligers 
gevormd voor de begeleiding. De heer Baas deed nog melding van het 
landelijk rapid-kampioenschap voor de jeugd. 

10. Jaarverslag interne competitie. 
Er ontstond enige diskussie over het plaatsen van nieuwe leden. Besloten 
werd dit over te laten aan de competitie leider (hoewel de vergadering in 
deze wel een dringend advies uitbracht). 

11. Benoeming bestuursleden.
De secretaris, de heer J. v. Eijk, werd per acclamatie herkozen.
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12. Benoeming teamleiders NOSBO-competitie.
Ter vergadering konden geen teamleiders benoemd worden Besloten werd dit 
op de eerstkomende speelavond verder te regelen.



13. Benoeming toernooi-commissie.
Het jeugd-toernooi zal komend seizoen wederom door de heren Baas en 
Veninga georganiseerd worden onder de naam Jan Schoonbeek toernooi. 
Omtrent het nieuwjaarstoernooi is de opvolging van de heer Straat nog 
niet geregeld.

14. Rondvraag.
De heer Zijffers meldde nog dat de resultaten iets gunstiger uit zouden 
vallen omdat er nog een kilometer vergoeding van de NOSBO binnen zal 
komen.

15. Prijsuitreiking.
Er werden bekers overhandigd aan de heren Hofman (kampioen B.-groep) en 
Jonker (kampioen C.-groep)  De heer vd Kooy (clubkampioen) was niet 
aanwezig
De heer Stevens had de wisselbeker voor het snelschaak veroverd. De heer 
Krol kreeg zijn traditionele fles wijn weer als dank voor het beschikbaar 
stellen van personeel en apparatuur voor het kopiëren van "Aanzet".

16.
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering.

J. van Eijk.

Ad. 4.

Jaarverslag secretaris 1990/1991. 

De interne competitie werd dit seizoen met grote overmacht gewonnen door 
de heer Jansen, die daarmee de heer vd Kooy opvolgde. De laatste maakte 
overigens een wat moeilijk seizoen door - hij kon de degradatie uit de A-
groep maar net voorkomen. 
Ook nu weer werd de competitie enkele malen onderbroken door aparte 
toernooitjes. Dit jaar werden, behalve normaal gevluggerd, ook de 
fenomenen weggeef- en vier-borden - schaak geïntroduceerd. Gemiddeld 
namen aan deze avonden zo'n 20 spelers deel. De wisselbeker voor het 
snelschaken ging naar de beste 10-minuten vluggeraar, de heer Jansen (ook 
al ...) 

Terwijl enkelen zich nog met de strijd over vier borden bezig hielden 
(overigens gewonnen door Stevens), anderen vluggerden, waren er ook nog 
een achttiental gasten. De schaakclub Hoogeveen had zestallen uit 
naburige dorpen uitgenodigd voor een eerste "Hoogeveense Dorpen 
Toernooi". Teams uit Elim en Zuidwolde, alsmede een C-team en een 
jeugdteam uit Hoogeveen streden om de eer. Uiteindelijk was het het team 
van de vrijdagavond-jeugd dat hier de eerste plaats kon opeisen. 

In de Nosbo waren de resultaten wat matig. Het eerste achttal kon zich, 
na hun promotie van vorig seizoen, met enige moeite in de eerste klasse 
handhaven. Lange tijd vertoefde men in de onderste regionen van het 
klassement, maar door een goede eindsprint wisten ze uiteindelijk toch 
nog derde te worden. 
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Het tweede achttal presteerde ronduit slecht. Bijna het hele seizoen 
stonden ze op een laatste plaats. Een overwinning in de laatste ronde 
deed ze een positie opschuiven, hetgeen net voldoende was om aan 
degradatie te ontkomen. 



Het bekerviertal mag zeer tevreden zijn. Achtereenvolgens schakelden ze 
de viertallen van Assen, Ten Boer, en Sissa uit, om uiteindelijk in de 
halve finale over J.H. Kruit te struikelen. 
Voor het eerst sinds jaren hebben we weer een speler in ons midden die 
een 100 score in de Nosbo-competitie heeft weten te maken. De debutant 
Toon v Wetten volbracht dit kunststukje. 
Een ander huzarenstukje werd volbracht door mw. Lunenborg. Zij wist het 
vrouwenkampioenschap van de Nosbo te veroveren. Een knappe prestatie.  

Het nieuwjaarstoernooi trok ditmaal 100 deelnemers Net als het seizoen 
daarvoor werd dit evenement door de heer Straat "voor het laatst" op 
poten gezet, wederom samen met de heer Pieters. 
‘Hoogeveense’ winnaars waren de heren de Vries, Jonker, de Jonge, 
Krikken, Mol, Erik Koppe, Storm, en Margreet Vink. Ditmaal was er geen 
aparte jeugdgroep, hetgeen goed beviel. 

Het jeugdtoernooi, voor het eerst onder de naam Jan Schoonbeektoernooi, 
viel ook in belangstelling wat terug Ditmaal waren er 'slechts' 212 
deelnemers. Maar als altijd was de ambiance weer schitterend. 
Het ledental vertoonde dit seizoen een - lichte - stijging. Op de lijst 
van augustus '90 stonden 31 seniorleden, nu zijn het er 35. 
De vrijdagavond-club liep iets terug. Eind vorig seizoen telden we nog 14 
leden, het dieptepunt lag op 9. Slechts een dreiging om te stoppen met de 
vrijdagavond heeft weer de club over de drempel van 10 heen kunnen 
tillen. 
Al vroeg in het seizoen, 25 september, overleed de heer Oudman. Het was 
wel wennen, dat deze altijd weer plezierige schaker er niet meer was. 

Jelle van Eijk.   

STELLING I.


 
  
    
   
   
  
  
   

Is de pion op e7 een zwak zorgenkind, 
of is hij een doorn in het vlees van zwart?
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Hoogeveen l.

De komst van de heer Hulsebosch werd als een 
versterking gezien. Desondanks kan op een slechts 
wisselvallig seizoen teruggekeken worden. Steeds stond 
het team op een gemiddelde plaats. Zelfs was er even, 
na de nederlaag tegen Unitas 5, een risiko van 
degradatie. In de laatste wedstrijd echter werd dit 
risiko door het ditmaal komplete achttal, 
geconcentreerd spelend, uitgebannen. Zelfs werd er toen 
nog een derde plaats bereikt.

Er moest dit jaar zesmaal een beroep op een invaller 
gedaan worden (tweemaal meer dan vorig jaar). Opgemerkt 
kan nog wel worden, dat het systeem van gecombineerd 
werdstrijdleiderschap niet altijd even goed werkte. 
Onduidelijk was soms, wie er op de avond zelf 
aanspreekbaar was.

De eindstand in poule IA:

l. Spassky's 12 pnt (33 - 23)
2. ESG 2 8 (31½ - 24½)
3. Hoogeveen 1 8 (29½ - 26½)
4. J.H. Kruit 7 (26½ - 29½)
5. Vizier 7 (26½ - 29½)
6. Groningen 7 6 (28 - 28)
7. Unitas 5 6 (26½ - 29½)
ë. Leek 2 (22½ - 33½)

Voor het komend seizoen zal het achttal onveranderd 
blijven. Wederom vertrekt men met de opdracht, om 
minstens eerste klasse te blijven spelen. En, als er 
even mogelijkheden liggen, kampioen te worden. 
De acht spelers:

1. G. Jansen 5. J. v Til
2. W. Hulsebosch 6. T. v Seventer
3. W. Stevens 7. A. vd Kooy
4. B. de Vries 6. J. van Eijk
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Hoogeveen 2.

Er was dit jaar eigenlijk geen sprake van een vast 
achttal. In steeds wisselende samenstelling en 
bordvolgorde werd er aangetreden. Mogelijk heeft dit 
ook een nadelig effekt op de resultaten gehad. 
Feit was in ieder geval, dat er tot de een-na-laatste 
wedstrijd geen matchpunt gescoord kon worden. Toen 
degradatie al bijna onvermijdelijk was, zette het 
achttal van de Jonge nog even de schouders eronder. In 
een eindsprint lukte het nog net om van de laatste 
plaats af te komen.

De eindstand in poule 2B:

l. Roden 14 (40½ - 15½)
2. Kasteel 11 (33½ - 22½)
3. ESG 3 9 (29½ - 26½)
4. Ter Apel a (27  - 29)
5. Veendam 2 6 (26½ - 29½)
6. Valthermond 6 (26  - 30)
7. Hoogeveen 2 3 (23  - 33)
8. J.H. Kruit 2 3 (18  - 38)

Dit komend seizoen mag het achttal het dus wederom 
proberen in de tweede klasse. Aan hen de opdracht:
handhaven!
De volgende acht spelers hadden wij daartoe in
gedachten:
1. L. de Jonge 5. J. Oldenkamp 
2. A. Lunenborg 6. L. vd Meer TL. 
3. T. Jonker 7. H. Reinders
4. J. Pieters 8. T. v Wetten

Hoogeveen 3.
Het is al weer een vier (of vijf? zes?)-tal jaren
geleden dat Hoogeveen een derde team inschreef voor de
Nosbo. Komend seizoen wil de regionale bond, als
eksperiment, een regionale 3e klasse groep in Zuidwest
Drente beginnen.
Het bestuur van de SC Hoogeveen meende hier positief
tegenover te moeten staan, en zegde toe in dat geval
ook een zestal in te schrijven.
Bovendien geeft ons dat de gelegenheid ook wat nieuws
uit te proberen.
Gezien de slechte ervaringen met de Nosbojeugd-
kompetitie stellen wij namelijk voor, om dit derde team
samen te stellen uit drie of vier spelers uit de
vrijdagavond-groep, en de rest dus aan te vullen met 
seniorleden.
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Dit heeft wel een groot aantal konsekwenties. In de 
eerste plaats dienen de thuiswedstrijden dan op vrijdag 
avonden gespeeld te worden. Senioren die hieraan mee 
doen, kunnen dan naar verkiezing op dinsdag niet 
spelen, en hun Nosbo wedstrijd mee laten tellen voor de 
interne kompetitie.
De uitwedstrijden zullen wel grotendeels door 
seniorleden gespeeld moeten worden. We kunnen er niet 
in goed fatsoen op rekenen dat tieners op doordeweekse 
avonden "verre" reizen gaan maken om een spelletje te 
schaken. Als het mogelijk is, dan graag natuurlijk. 
Maar gelet op huiswerk, proefwerkweken en kinderbedtijd 
e.d. mag er niet van uit gegaan worden. 
Uitgaande van deze vooronderstellingen komen we tot een 
lijstje met de volgende spelers (tussen haakjes de 
reserves voor de uitwedstrijden). Let wel, de 
thuiswedstrijden dus op vrijdagavond!!

l. C. Mol 4. B. Veninga
2. E. Verhoogt 5. H. Reinders
3. E. Koppe 6. W. Piepot

(7. G. Duinkerken, 8. H. Borgman, 9. JP Storm)

De eindstand wat betreft de resultaten in de Nosbo- 
competitie:

l. T. v Wetten 100 % 4 pnt uit 4
2. G. Jansen 80 % 4 5
3. W. Hulsebosch 66 % 4 6

T. v Seventer
R. de Vries

6. A. Lunenborg 64 % 4½ 7
T. L. vd Meer 62 % 2½ 4
8. A. vd Kooy 57 % 4 7
9. L. de Jonge 50 % 4 8
10. W. Stevens 42 % 3 7
11. H. Reinders 37 % 1½ 4
12. J. v Eijk 33 % 2 B
13. E. Hofman 30 % 1½ 5
14. J. v Til 28 % 2 7
15. J. Pieters 25 % 1½ 7
16. J. Oldenkamp 25 % 1 4
17. T. Jonker 16 % 1 6
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STELLING 2

Veel toegangswegen rond de zwarte koning zijn 
onbereikbaar voor wit, maar er is toch een mogelijkheid 
om zwarts verdediging in de war te sturen
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RANGLIJST NA 15 BONDEN.

PUN PNT PL.
                                TEN        TOT      TOT  
l. G. Jansen 664½ l225½ 1
2. W. Hulseboscb 531 1050½ 2
3. W. Stevens 512 978 3
4. R. de Vries 494 946 4
5. L. de Jonge 470½ 852 6
6. T. v Wetten 468 750 11
7. A. Lunenborg 454 832½ 7
8. R. Ven inga 420½ 653½ 18
9. J. v Til 408½ 755 10

10. T. Jonker 402 764½ 9
il. T. v Seventer 384½ 861 5
12. A. vd Kooy 381½ 797½ 8
13. J. v Eijk 376 697 15
14. L. vd Meer 369½ 654 17
15. K. Riethorst 325½ 561 21
16. L. Altena 31.3 616 19
17. J. Pieters 308 700 14
18. H. Straat 299 701 13
19. J. Oldenkamp 296 679½ 16
20. G. Ike 291 524 24
21. G. Krol 290½ 725½ 12
22. H. Reinders 287½ 386½ 29
23. G. Duinkerken 284 565 20
24. B. Hofman 281½ 533 23
25. J. v Hoorn 280 554½ 22
26. W. Piepot 266½ 444½ 27
27. G. Dun 229 515½ 25
28. JP Storm 182½ 366½ 30
29. L. Bosma 181½ 323 32
30. P. Ploeger 174 488½ 26
31. H. Lahuis 159 255 32
32. H. Kremer 150½ 245 33
33. H. Borgman 145 390 28
34. E. Zijffers 110 209 34

De standen per groep:
(belangrijk voor de indeling in het nieuwe seizoen)

Groep A.
l. G. Jansen 664½
2. W. Hulseboscb 531
3. W. Stevens 512
4. E. de Vries 494
5. J. v Til 408½
6. T. v Seventer 384½
7. A. vd Kooy 381½
8.     J. v Eijk                 376  
9. H. Straat 299  D

10. G. Krol 290½ D
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Groep B.

l. L. de Jonge 470 p
   2.     A. Lunenborg              454        P  
3. T . Jonker 402
4. L. Altena 313
5. J. Pieters 308
6. J. Oldenkamp 296
7. H. Reinders 287

   8.     R. Hofman                 281        
9. J. v Hoorn 280 D

l0. P. Ploeger 174 P

Groep C.

l. T. v Wetten 468 P
   2.     R. Veninga                420        P  
3. L. vd Meer 369
4. K. Riethorst 323
5. G. Ike 291
6. G. Duinkerken 284
7. W. Piepot 266
8. G. Dun 229
9. JP Storm 182

l0. L. Bosma 181
l1. H. Lahuis 159
l2. H. Kremer 150
l3. H. Borgman 14.5
l4. B. Zijffers 110

De nieuwe groepen voor het komend seizoen worden dus 
als volgt:

A: B: C;
G. Jansen H. Straat J. v Hoorn
W. Hulsebosch G. Krol L. vd Meer
W. Stevens T. Jonker K. Riethorst
R. de Vries L. Altena G. Ike
J. v Til J. Pieters G. Duinkerken
T. v Seventer J. Oldenkamp W. Piepot
A. vd Kooy H. Reinders G. Dun
J. v Eijk E. Hofman JP Storm
L. de Jonge T. v Wetten L. Bosma
A. Lunenborg E. Veninga H. Lahuis

H. Kremer
H. Borgman
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 RATINGS.

OUD NIEUW VERSCHIL
W. Hulsebosch 179O 1765 -35
G. Jansen 1690 1760 +70
W. Stevens 1635 1635 0
R. de Vries 1570 1600 +30
T. v Seventer 1640 1600 -40
A. vd Kooij 1650 1595 -55
J. v Eijk 1545 1555 +10
J. v Til 1520 1520 0
L. de Jonge 1435 1470 +35
H. Straat 14S5 1465 -30
A. Lunenborg 1420 1450 +30
G. Krol 1460 1450 0
J. Oldenkamp 1425 140S -20
T. v Wetten 1400 1405 +5
T. Jonker 1380 1400 +20
K. Riethorst 1420 1320 -100
P. Ploeger 1400 1305 -95
E. Hofman 1390 1305 -85
J. Pieters 1240 1255 +15
J. v Hoorn 1225 1245 +20
E. Veninga 1030 1235 +205
L. Altena 1160 1220 +60
H. Reinders 1210 1210 0
L. vd Meer 1146 I20E +60
G. Duinkerken 1140 1165 +25
G. Ike 112S 1135 +10
W. Piepot 1090 1115 +25
G. Dun 1175 1110 -65
H. Borgman 1145 M40 -95
JP Storm 1055 10.20 -35
O. Wijngaard 1000 975 -25
L. Bosma 930 960 +30
H. Lahuis 830 890 +60
H. Kremer 030 890 +60
E. Zijffers 890 660 -30
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Junioren

Aan het eind van het seizoen gekomen is het goed om even terug 
te kijken naar wat zich allemaal heeft afgespeeld bij de 
junioren 12+.
We begonnen met een redelijk aantal van 14 spelers, maar na 
enkele weken bleek dat er al twee moesten afhaken, omdat ze op 
de vrijdagavond andere bezigheden hadden. In de loop van het 
jaar vielen er nog een paar uit en werd het ledental eigenlijk 
te gering om nog een fatsoenlijke competitie te kunnen spelen. 
Dat die toch gespeeld kon worden is te danken aan de trouwe 
opkomst van de resterende leden.
Wat de Nosbo betreft kunnen we kort zijn; de organisatie van 
de externe competitie voor de junioren was zo slecht, dat we 
ons na enkele  teleurstellingen teruggetrokken hebben.
Het competitieverloop kende eigenlijk niet veel verrassingen. 
In feite ging de strijd om de eerste plaats tussen Christiaan. 
Erik Koppe en Erwin. Dat wil beslist niet zeggen dat de rest 
er maar zo’n beetje voor spek en bonen bij gezeten heeft, 
integendeel, voor elk puntje werd in het algemeen stevig 
geknokt.

De eindranglijst:
1 Christiaan Mol
2 Erwin Verhoogt
3 Erik Koppe
4 Luuk van Kooien
5 Dick de Jong
6 Margreet Vink
7 Erik Bosscher
8 Peter Nijmeijer

Graag wil ik nog even herinneren aan het dorpentoernooi, dat 
op fraaie wijze door ons juniorenteam werd gewonnen. Ook hier 
bleek dat er teamgeest en strijdlust ingezet werden. 

Nieuwe leden. 
Drie nieuwe leden hebben nog niet aan de competitie 
deelgenomen, maar ze staan te popelen om er aan te beginnen. 
Welkom dus aan Sebastiaan van Dijk, Marco Helder en Geert Jan 
Piest. We hopen dat er voor het volgend seizoen voldoende 
leden zijn om met een nieuwe competitie te kunnen beginnen.

Tenslotte,
Het ledenaantal blijft zorgelijk. Dit is jammer, want de sfeer 
op deze vrijdagavondclub is prima en de inzet uitstekend. 
Laten we met z'n allen ons best doen om er nog een paar bij te 
krijgen, je weet maar nooit! 

L. de Jonge
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STELLING III.


 
  
    
   
   
  
  
   

Deze stelling biedt wit als aanvallende partij natuurlijk prachtige 
kansen. Hoe kan wit nu daadwerkelijk dit voordeel realiseren? 

Ad 6. Voortgang jeugd-afdelingen.
Het bestuur stelt voor, om het komend seizoen op dezelfde wijze 
voort te gaan. Er worden dus weer een aantal vrijwilligers gezocht 
om op de vrijdagavond de jongelui te begeleiden.
Wie heeft er goede ideeën om de jeugd wat te trainen?
Ook de dinsdagavond-jeugd kan, ons inziens, onveranderd voortgang 
vinden onder de bezielende leiding van de heer Oldenkamp. Ook hier 
wordt een vrijwilliger gezocht om hem te assisteren.

Ad 7. Interne competitie.
Ook hier hoeven geen wijzigingen plaats te vinden.

Ad 8. Nosbo-competitie.
Zoals al voorgesteld op blz. 12 willen we een derde zestal 
inschrijven.
De teamleiders zullen uit de vele vrijwilligers, die zich 
ongetwijfeld op de vergadering zullen melden, worden geselecteerd.

Ad 9. Bestuursverkiezing.
De heer Zijffers is aftredend, en niet herkiesbaar. De heer de Jonge 
heeft zich bereid getoond hem op te volgen. Waarbij deze wel de 
opmerking maakte, dat hij van cijfertjes niet het flauwste benul 
heeft. Maar dit hoeft natuurlijk geen beletsel te vormen voor een 
korrekt penningmeesterschap. Tegenkandidaten kunnen zich nog tot aan 
de vergadering zelf bij het bestuur melden.

Ad 10. Benoeming toernooi-commissies.
Wat betreft het Nieuwjaarstoernooi: de heer Straat heeft opnieuw, en 
nu nog definitiever, gezegd dat hij zich niet met de organisatie van 
dit toernooi bezig wil gaan houden. Er wordt nog naarstig naar een 
opvolger
gezocht.
Het jeugdtoernooi zal dit jaar wederom door de heren Baas en Veninga 
georganiseerd worden. De datum kan alvast in de agenda's geschreven 
worden: 14.3.92
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Hieronder vindt u de voorlopige agenda voor het komende
seizoen, uiteraard zullen er nog de nodige veranderingen in plaats 
vinden omdat de data voor de Nosbo kompetitie nog niet bekend zijn.

1991
20 aug. Jaarvergadering
27 aug. 1e ronde
3 sept. 2e ronde
10 sept. 3e ronde
17 sept. 4e ronde
24 sept. 5e ronde
1 okt. 6e ronde
8 okt. 7e ronde
15 okt. snelschaaktoernooi
22 okt. 8e ronde
29 okt. 9e ronde
5 nov. 10e ronde
12 nov. 11e ronde
19 nov. 12e ronde
26 nov. 13e ronde
3 dec. doorgeefschaaktoernooi
10 dec. 14e ronde
17 dec. 15e ronde

1992
7 jan. 1e ronde
14 jan. 2e ronde
21 jan. 3e ronde
28 jan. 4e ronde
4 febr. 5e ronde
11 febr. 6e ronde
18 febr. 7e ronde
25 febr. eerste helft vier-borden-toernooi
3 mrt. tweede helft vier-borden-toernoo.
10 mrt. 8e ronde
17 mrt. 9e ronde
24 mrt. 10e ronde
31 mrt. 11e ronde
7 apr. 12e ronde
14 apr. 13e ronde
21 apr. eerste helft rapid-toernooi
28 apr. tweede helft rapid-toernnoi
5 mei ??
12 mei 4e ronde
19 mei 15e ronde
26 mei club-snelschaak-kampioenschap.
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OPLOSSINGEN STELLINGEN. 

Stelling 1.

1. Td8! Txd8 2. Txc7! (de pointe, wit wint een stuk, 
omdat Dxc7 nu faalt op 3. e8D en mat) 2. .. Db8 
3. exd8D Dxd8 en wit won niet lang daarna. (Chandler - 
Olafsson, Hastings 1990/91).

Stelling 2.

Dit kan door 1. Lg6! fxg6 2. hxg6 met matdreiging en 
ook nog zo'n pion! Na 2. .. Ke8 3. Df7 Kd8 4. g7 Pe7 5. 
Dxf6 (dreigt vooral Pe5 gevolgd door Df8) 5. .. Lxf3 
6. gxf3 gaf zwart het op (Klinger - Gast, Zurich 1990). 
Na 6. .. Dg1 7. Td1 Dg2 wint 8. Df8.

Stelling 3.

Te beginnen met 1. e5! (Lc2 meldt zich en dreigt al 
Lxh7 Kxh7 met als vervolg Pf6) 1. .. dxe5 2. Lxh7 Kxh7 
3. d6 Pc8 (op 3. .. Pg8 is 4. Txg5! nog sterker) 4. 
Txg5! (of 4. Pf6) 4. ... Dxd6 (4. .. hxg5 5. Dxg5 Tg8 
6. Pf6 Kh8 7. Dh6 of 7. Dxg8 mat) 5. Tg7. Zwart geeft 
op want op 5. .. Kh8 was 6. Pg6 gevolgd (Arachamia - 
Braga, Aosta. 1990).
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