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Het afgelopen jaar was een zeer succesvol jaar voor onze vereniging. Door het besluit de leden van 
de schaakschool gewoon op te geven als jeugdleden bij de KNSB (zoals het hoort) groeide ons 
ledental in een klap met 14. Bovendien kwamen o.a. via de schaakcursus van Oldenkamp in De 
Magneet ook weer nieuwe senioren erbij aan het begin van het seizoen. Vorig jaar eindigden we 
met 47 leden, dit verenigingsjaar eindigen we met 68 leden. De clubavonden hebben met soms wel 
25 borden in de interne nog nooit zo’n grote opkomst gehad!

Het bestuur, vorig jaar grotendeels nieuw qua bezetting en portefeuilles, was nu goed ingewerkt 
en heeft op de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen een flink aantal acties kunnen aanpakken.

Het jubileum werd dit seizoen verder gevierd met een jeugdtoernooi op 27 september waaraan 59 
kinderen deelnamen, waarvan 7 van onze club. En het grootse slot van het jubileumjaar was de 
simultaan tegen Gert  Ligterink op 8 november.  Van de 26 partijen won hij  er 22 en maakte 4 
remises. De dag werd afgesloten met een feestavond met buffet. Bij de deelnemers waren een paar  
oud-leden die na jaren weer eens kwamen kijken (o.a. Petstra, Voerman, Dadkhodaie, Hulsebos, 
Flower). Tijdens de feestavond zijn nog de leden in het zonnetje gezet die al meer dan 25 jaar lid 
zijn  van  de  club.  Een  pen  met  inscriptie  was  er  voor  Krol,  Piepot,  Stevens,  Jansen,  Van  Til, 
Hofman, Oldenkamp, Krikken, De Jonge en Reinders.

Financiëel is het jubileum ook meegevallen, daardoor kon een deel van de gereserveerde gelden 
later in het seizoen bestemd worden om de ontstane acute materiaaltekorten te verhelpen. Er zijn 8 
DGT-klokken aangeschaft en deze zomer komen er nog 6 sets borden en stukken.

Na het pionierswerk van Louis en Mark begonnen dit seizoen maar liefst 4 jeugdspelers in de 
interne competitie. In het begin hadden ze het erg moeilijk, maar eigenlijk hebben ze alle vier wel 
een periode zoveel punten gepakt dat ze in de bovenste helft van de C-groep eindigden. Voorwaar 
geen gek resultaat. Ook mochten ze soms meespelen in het vierde team in de Nosbo-competitie. 
Dat was nog iets teveel gevraagd, maar we gaan er wel mee door. 

Het afgelopen jaar is de website ontwikkeld tot volwaardig intern en extern communicatiemiddel. 
Tino zorgde wekelijks dat er verse informatie op kwam. In elk geval stonden de krantenstukjes en 
de uitslagen en standen er steeds voortreffelijk op.

Na het succes van het jubileumtoernooi is weer op Paaszaterdag een Paastoernooi georganiseerd. 
Dankzij  nog een paar deelnemers meer was  het  weer goed gelukt,  en ondanks uitblijven van 
sponsoring is het financieel tekort dik meegevallen.

In de externe competitie  leek het  eerste  eindelijk de weg naar de promotieklasse gevonden te 
hebben. Helaas bleek niet alleen Sissa 2 maar ook erfvijand Haren 3 te sterk. Pluspunt was wel de 
onverwachte 4e plaats van het tweede in dezefde klasse. Het derde en vierde eindigden onderaan 
in de 2e klasse, met de verwachte degradatie van het vierde team.

In de interne competitie werd Osama Sadallah ondanks een paar interne nederlagen weer met 
afstand kampioen en Bert Janmaat veroverde voor de derde keer de beker. Jeugdkampioen werd 
Tom Jocker die in de derde periode debuteerde in de interne competitie.

Sinds eind november is er op initiatief van de club nog een extra gelegenheid om min of meer 
georganiseerd te schaken in Hoogeveen. In de recreatiezaal van Olden Kinholt speelt wekelijks een 
groep meest  oudere  schakers.  De  groep is  opgezet  n.a.v.  het  opzeggen van oudere  leden die 
schaken op dinsdagavond te laat, te ver of te vermoeiend vonden.
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