
JAARVERSLAG SECRETARIS 1982-1983 

Met het traditionele snelschaaktoernooi hebben wij het succesvolle seizoen 1982/1983 weer 
afgesloten. Op een groot aantal fronten zijn onze leden weer actief geweest. Ik zal hierover 
geen uitgebreid verslag geven, omdat u elders in dit blad van de desbetreffende deskundige 
leiders een uitgebreid verslag aantreft.  

Een aantal punten wil ik hierbij toch vermelden. Bij de Interne competitie werd de strijd om 
het kampioenschap beslist in het voordeel van de jeugd. Reeds vorig jaar werd opgemerkt 
dat de inspanning van de jeugdleiders Schoonbeek en Oldenkamp zichtbaar werd. Het is 
verheugend dat de doorbraak van de jeugd zo snel is gekomen. 

De Nosbo-competitie werd afgesloten met een kampioenschap van het 1e team. Proficiat!! 

Ook de overige teams konden zich goed handhaven. 

Het nieuwjaarstoernooi was goed geslaagd. Het aantal deelnemers zou zeker groter geweest 
zijn indien de K.N.S.B. zich positiever opgesteld had. De wedstrijd werd niet geplaatst op de 
wedstrijdkalender van Schakend Nederland vanwege een K.N.S.B.-competitieronde. Alsnog is 
namens het bestuur een brief naar de K.N.S.B. gestuurd waarin opheldering over de gang 
van zaken wordt gevraagd. 

Het jeugdschaaktoernooi in De Tamboer was weer een hoogtepunt in het actieve 
jeugdschaakgebeuren. 

Vriendschappelijke wedstrijden werden gespeeld tegen de schaakclubs uit Meppel en Ruinen. 

Publiciteit. 

Het clubblad onder de redactie van de heren Pieters en Jansen kwam dit jaar 3x uit. Een 
grotere bijdrage van de leden in de vorm van copy zou van harte welkom zijn. Op de 
jaarvergadering zal de publiciteit in de Hoogeveensche Courant op de agenda staan. 

Op de Hobbybeurs in De Tamboer bestond voor de stand van de schaakclub veel 
belangstelling. Onder supervisie van de heer Schoonbeek werd hieraan door een groot aantal 
leden meegewerkt. 

Het aantal leden ingeschreven bij de K.N.S.B. was per 

 juni 1982 juni 1983 

aspiranten 32 46 

junioren 8 6 

senioren 36 39 

totaal 76 91 

Clubruimte. 

De ruimteproblemen werden voorlopig opgelost door Nosbo-wedstrijden op een andere 
avond te spelen of door gebruik te maken van een extra ruimte in het Jannes van der 
Sleedenhuis. 

Ook voor het komende seizoen zal voor dezelfde oplossing worden gekozen. 

Bestuursvergaderingen. 

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 3 x bijeen. Voor het komend jaar zal getracht worden 
hiervan mededelingen in het clubblad op te nemen. Door het bestuur is het volgende rooster 
van aftreden opgesteld: 

1983: J. Krikken 

1984: H. Ekkels 

1985: H. Voerman 

 
H. Ekkels, secretaris. 


