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Tijdens het seizoen 2007-2008 steeg het aantal leden van 63 naar 64 door aanmelding 
van 2 seniorleden en 4 jeugdleden alsmede opzegging door 3 seniorleden en 2 
jeugdleden. Er zijn nu 44 seniorleden en 20 jeugdleden. 
 
Osama Sadallah won voor de vijfde keer het clubkampioenschap. Jurjen Rooze won 
het Rapidkampioenschap, Bert Janmaat won de beker en Osama Sadallah werd snel-
schaakkampioen. Tot slot is de BAZAP-prijs (Beste Allrounder Zonder Andere Prijs) 
voor Bart Romijn. Jeugdkampioen werd Tim Wiersma, terwijl Jan Schepers de jeugd-
beker won. Het zomeravondschaak, ofwel Bessenschaak, werd voor de vierde keer 
gehouden bij de familie Snuverink in Tiendeveen. 
 
Van de jeugdleden deden er 3 mee aan de seniorencompetitie en 17 aan de jeugd-
competitie. In het totaalklassement van de Grand-Prix staan onze jeugdleden na 9 
toernooien op de 6de, de 7de en de 17de 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 12. 
 
De club organiseerde de volgende toernooien: het Grand-Prix-toernooi voor de jeugd 
in de Magneet op 2 februari 2008 met 28 deelnemers, het Schoolschaakkampioenschap 
op 13 februari 2008 in basisschool De Regenboog met 38 deelnemers van 9 scholen en 
tenslotte het zesde Paastoernooi op 22 maart 2008 in Salawaku met 68 deelnemers. Het 
Paastoernooi was goed bezet, maar het aantal deelnemers aan het Grand-Prix-toernooi 
en het Schoolschaakkampioenschap bleef achter bij het vorige jaar. 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 plaats in Zuidlaren. Het eerste 
team werd derde, maar het tweede werd tiende en degradeert. Het derde team werd 
achtste in klasse 2B en degradeert eveneens. Het vierde team werd derde in klasse 3A. 
Het bekerteam lootte vrij voor de voorronde en werd in de eerste ronde 
uitgeschakeld.  
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