
 

Jaarverslag secretaris 
 
Het seizoen 2006-2007 was een bewogen jaar voor onze club. Op 31 december 2006 
overleed Jan Krikken, onze voorzitter van 1978 tot 1987 en zeer gewaardeerd lid. Het 
ledental steeg van 58 naar 69 door aanmelding van 7 seniorleden en 10 jeugdleden, 
opzegging van 2 seniorleden en 3 jeugdleden, alsmede het overlijden van Jan. Er zijn 
nu 45 seniorleden en 24 jeugdleden. 
 
Christiaan Mol won voor de negende keer het clubkampioenschap na een beslissings-
match met Osama Sadallah, Edwin de Jonge won het Rapidkampioenschap, Ton 
Kelfkens de beker en Osama Sadallah werd snelschaakkampioen. Jeugdkampioen 
werd Jan Schepers die ook de jeugdbeker won.  
Het zomeravondschaak, ofwel Bessenschaak, werd voor het derde jaar gehouden bij de 
familie Snuverink in Tiendeveen. 
 
Van de jeugdleden deden er 7 mee aan de senioren-competitie en 19 aan de jeugd-
competitie (1 jeugdlid deed aan beide mee). 5 jeugdleden namen deel aan het 13e Open 
Drents Jeugdtoernooi, maar vielen buiten de prijzen. Er deden 12 jeugdleden minstens 
éénmaal mee aan een Grand-Prix toernooi; 3 zelfs aan alle zes tot nu toe gehouden 
toernooien en ze behaalden 5 eerste, 4 tweede en 5 derde prijzen. In de top van het 
totaalklassement van de Grand-Prix staan onze clubleden na 6 toernooien op de eerste, 
de derde en de vierde plaats. Er is niet alleen veel geschaakt, maar er is ook veel 
geleerd. Van de 17 leerlingen die meededen aan het examen, aan het eind van dit 
seizoen, slaagden er 15 (5x stap 1,  6x stap 2, 1x stap 4 en 3x stap 5, waarvan een 
seniorlid). 
 
De club organiseerde de volgende toernooien: het Grand-Prix-toernooi voor de jeugd 
in de Magneet op 30 september 2006 met 28 deelnemers, het 
Schoolschaakkampioenschap op 14 februari 2007 in Basisschool De Regenboog met 64 
deelnemers van 10 scholen en tenslotte het vijfde Paastoernooi op 7 april 2007 in 
Salawaku met 64 deelnemers. Het aantal deelnemers aan het Grand-Prix-toernooi en 
het Paastoernooi bleef iets achter bij de verwachting, maar het 
Schoolschaakkampioenschap was goed bezet. De website werd goed bijgehouden door 
Frans, die ook weer zorg droeg voor ons clubblad Aanzet.   
 
De slotronde van de Nosbo-competitie klasse 1B vond naar aller tevredenheid plaats in 
Salawaku met 80 schakers. Het eerste team eindigde op de tweede plaats en het tweede 
wist net aan degradatie te ontsnappen door de beslissingswedstrijd van Lewenborg 2 te 
winnen. Het derde team werd vijfde in klasse 2B en het vierde team werd vierde in 
klasse 3A. Het bekerteam werd na het winnen van de voorronde uitgeschakeld in de 
eerste ronde.  
Osama Sadallah won de Tienkamp 3 D in het Corus-toernooi en mag meedoen in de 
Open groep van het Essent-toernooi in oktober 2007. 

Uw secretaris, Ton van Seventer 
 
 


