
 

Jaarverslag secretaris 
 
Op 20 februari 2009 overleed Harm Reinders, die al meer dan 25 jaar lid was van onze 
club en de functie van competitieleider vervulde voor zowel onze club als later voor 
de NOSBO. Op 8 juli 2009 overleed ons erelid Geert Krol, vlak nadat onze voorzitter 
hem op 15 juni 2009 de Gouden Erespeld van de KNSB uitreikte. Geert was meer dan 
60 jaar lid van onze club en vervulde jarenlang de bestuursfunctie van wedstrijdleider. 
Tijdens het seizoen 2008-2009 steeg het aantal leden van 61 naar 62 door aanmelding 
van 1 seniorlid en 11 jeugdleden alsmede opzegging van 1 seniorlid en 8 jeugdleden 
en het overlijden van Harm en Geert. Er zijn nu 42 seniorleden en 20 jeugdleden. 
 
Christiaan Mol won voor de tiende keer het clubkampioenschap, maar Jurjen Rooze 
won het rapidkampioenschap. Dick de Jong won de beker en jeugdkampioen werd 
Sander Taams. Het Bessenschaak, werd voor de vijfde keer gehouden bij de familie 
Snuverink in Tiendeveen. 
 
De slotronde van de NOSBO-competitie klasse 1B vond plaats in Coevorden, waarbij 
het eerste team als vijfde eindigde. Het tweede team werd derde in klasse 2B en het 
derde werd zevende in klasse 2A, waardoor het degradeert. Het vierde team werd 
zestiende in klasse 3A. Beide bekerteams werden in de tweede ronde uitgeschakeld.  
 
De schaakschool bereidde weer diverse leerlingen voor op de examens, waarbij stap 1 
en stap 2 elk door 6 leerlingen werden behaald en stap 3 door 1 leerling.  
 
De club organiseerde de volgende toernooien: het Grand-Prix-toernooi voor de jeugd 
in de Magneet op 17 januari 2009 met 51 deelnemers, het Schoolschaakkampioenschap 
op 25 februari 2009 in de RSG Wolfsbos, locatie De Groene Driehoek met 44 
deelnemers van 10 scholen en tenslotte het zevende Paastoernooi op 11 april 2009 in 
Salawaku met 74 deelnemers. Het Paastoernooi was erg geslaagd met de grootste en 
sterkste bezetting ooit. De website werd keurig bijgehouden door Frans, die ook weer 
zorg droeg voor ons fraai uitgevoerde clubblad Aanzet. 
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