
Jaarverslag Secretaris.

Het seizoen 2004-2005 is weer een goed jaar geweest voor onze vereniging. Het ledental groeide 
licht van 68 naar 71 doordat zich meer jeugdleden aanmeldden dan er vertrokken. Het afgelopen 
jaar is oud-voorzitter Hendrik Straat (87) overleden. Hij kon al zeven jaar niet meer op de club  
komen, maar was nog altijd betrokken bij de club. En eens erelid, altijd erelid. 

Ook overleden, weliswaar geen lid maar wel erg betrokken bij de club, is Henk Lunenborg (60). 
Zoals elders in deze Aanzet is te lezen hebben wij Anky laten merken dat de club gelukkig meer is  
dan alleen een potje schaak op dinsdag. 

De clubavonden bleven met soms wel 25 borden in de interne minstens even goed bezocht als 
vorig  seizoen.  De  deelname  van  jeugdspelers  in  de  interne  is  dit  jaar  weer  toegenomen,  een 
gunstige ontwikkeling voor de club. Ook nam een zevental jeugdspelers als team 4 deel aan de 
Nosbo-competitie.

Het bestuur heeft dit jaar niet zozeer diverse grote projecten opgepakt als wel soms de handen vol 
gehad  aan  het  bewaren  van  de  voor  onze  club  zo  kenmerkende  goede  sfeer.  Ook  werd 
geïnvesteerd in enkele toch tijd vretende nieuwe kleine activiteiten als het Levend schaak tijdens 
het Essent-toernooi en het opstarten van een basisscholenkampioenschap voor Hoogeveen.

Voor de derde keer heeft een delegatie van de club een massakamp gespeeld tegen Schaakwoude 
tijdens een ‘trainingskamp’ van die club in Echten.

Dankzij  de  fam.  Snuverink  kon  de  traditie  van  het  zomeravondschaak  weer  in  eren  hersteld 
worden in de ‘bessentuin’ in Tiendeveen.

De toernooien hebben aan de verwachtingen voldaan. Het tweede jeugdtoernooi had wat meer 
deelnemers  kunnen gebruiken,  het  derde  Paastoernooi  was  met  9  groepen en  een  heel  sterke 
topgroep boven verwachting. Jammer dat de sponsoring weer niet was rond gekomen. 

De  lang  verwachte  uitbreiding  met  acht  sets  luxe  houten  borden  en  stukken  is  eindelijk 
gerealiseerd, We hebben weer voldoende mooi materiaal; nu kunnen we onze toernooien vrijwel 
geheel met eigen materiaal verzorgen.

De website werd goed bijgehouden door Tino, hij zorgde wekelijks voor verse informatie. 

De externe competitie is dit seizoen nogal teleurstellend verlopen. Het eerste bleek kansloos tegen 
de andere topteams in de eerste klasse B en werd 4e, het tweede wist maar een wedstrijd te winnen 
in dezelfde sterk bezette klasse en is als slechtste nr. 8 rechtstreeks gedegradeerd. Het derde pakte 
nog twee gelijkspelen tegen sterkere teams en won van de hekkensluiter, maar degradeerde met 
de 7e plaats naar de 3e klasse.

Het vierde en vijfde stonden tot halverwege de competitie nog bovenaan in de derde klasse, maar 
verloren in de slotronde zodat ze beiden niet konden promoveren om de plaats van het derde vast 
te  houden.  Het  vierde  werd  5e en  het  vijfde  nr.  2.  Het  vierde  team  was  ons  jeugdteam  dat 
uiteindelijk geen slecht figuur heeft geslagen in de Nosbo-competitie.

In de interne competitie was het voor de verandering Mol die in de eerste twee perioden een flinke 
voorsprong  nam.  Sadallah  kreeg  in  december  eindelijk  zijn  verblijfsvergunning  en  was  in  de 
daaropvolgende maanden daarom meer bezig met het vinden van een plekje op de arbeidsmarkt 
dan met schaken. De concurrentie moest in de derde periode komen van Janmaat, maar het gat 
was te groot om Mol van zijn zevende titel af te houden.

De  bekerfinale  tussen  Ten  Haken  en  Verwijs  is  tijdelijk  uitgesteld.  Christiaan  Mol  werd  ook 
snelschaakkampioen.

Jeugdkampioen werd Mark Dijkstra, die ook de jeugdbeker wist te winnen.

Uw secretaris, Frans van Amerongen


