
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. 
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 schoolschaakkampioenschap 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.  
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.  
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