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��� Miniatuurtjes

Veel schakers vinden het leuk om korte partijtjes na te spelen� Omdat ik het
afgelopen seizoen enkele van deze miniatuurtjes heb gespeeld� wil ik ze u niet
onthouden� Om mijn tegenstanders �clubgenoten�	 te ontzien heb ik alleen hun
rating vermeld� Veel plezier�
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Maarten�Jan Oosterman

� ActiviteitenplanMSV�VSM ��������� 	 afde�
ling senioren

Dit beleidsplan is een aanzet voor het ontplooien van activiteiten teneinde de
onderstaande vier doelstellingen te realiseren en de schaaksport in het algemeen�
en in de regio in het bijzonder� te promoten� Dit beleidsplan zal in de eerstvol�
gende ALV ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd� Het bestaat uit
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een viertal doelstellingen� Om deze doelstellingen te realiseren zijn vooralsnog
�
 activiteiten geformuleerd� �medskip

Doelstelling �� aantrekken van nieuwe leden tot een totaal van �� se�
nioren en 
� junioren per � juli ���� Al is de club momenteel redelijk
qua grootte �zo�n �� senior� en �� juniorleden	� en onbetwist de grootste schaak�
vereniging van Limburg� verdere groei staat nog hoog in het vaandel� zeker nu
de interesse voor de schaaksport weer enigszins lijkt op te leven� Daarom is ons
streven te groeien tot zo�n �� senior �� �� junior	 leden in � jaar tijd� Tevens
vinden we dat om de vereniging voor iedereen aantrekkelijk te maken er een mo�
gelijkheid moet zijn voor deelname aan de externe competitie op ieder niveau�
Dat betekent concreet dat we minimaal �e�en team in de KNSB competitie willen
laten deelnemen en verder teams zoveel mogelijk gespreid over alle LISB klassen�
Tenslotte noemen we het streven �opgenomen in het beleidsplan van de jeugd�
afdeling	 om minimaal �e�en jeugdteam aan de laagste klasse LISB deel te laten
nemen� teneinde de binding met en eventueel latere overgang naar de senioren te
bevorderen� Een en ander leidt tot een aantal mogelijke activiteiten om dat voor
elkaar te krijgen�

Activiteit �� Voor de start van het seizoen een redactioneel artikel in de Trompet�
ter Dit is een weinig moeite kostende activiteit� waarmee met name huis�
schakers over de drempel geholpen kunnen worden� Deze activiteit zal
worden uitgevoerd door de voorzitter�

Activiteit �� Iedere maand een artikel in de Trompetter met het verloop van de
competities Dit zal verzorgd worden door het team van de drie wedstrijd�
leiders �intern� extern� jeugd	� Het hoeven slechts zeer korte berichtjes te
zijn� Het belangrijkste doel is naamsbekendheid en mensen te triggeren ook
eens te komen kijken�

Activiteit �� Voor de start van het seizoen een stand op de Universiteit van
Maastricht Deze activiteit lijkt zinnig om te combineren met de universi�
taire introductie� In eerste instantie willen we kijken of we studenten van
onze vereniging hiervoor warm kunnen maken� De voorzitter zal proberen
studenten hiervoor te werven en zal assisteren bij het opzetten van zo�n
stand�

Activiteit �� Organisatie van jaarlijks terugkerende schaakevenementen Een
schaakvereniging als MSV�VSM is het aan zijn stand verplicht hierin een
voortrekkersrol te spelen� Nu de fusie ruim achter de rug is wordt het tijd
hier actief in te worden� Het voorstel is in ieder geval � jaarlijks terugke�
rende schaakactiviteiten

�� schaaknacht �organisatie door Sjef Moerdijk en Jos Uiterwijk	
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�� open zomercompetitie �organisatie door Jos Uiterwijk en Sjef Moer�
dijk	

�� het Sjengen vs� Boeren toernooi �organisatie nog niet bekend	

Activiteit 
� Aantrekken van een aantal spelers met een rating boven de ����
Deze activiteit is noodzakelijk om een team op KNSB niveau te krijgen en
te houden� In eerste zal dit via de website worden geregeld �organisatie
webmaster	�

Activiteit � Verspreiden van folders Als proef zullen folders in een oplage van
zo�n ���� stuks in �e�en wijk van Maastricht worden verspreid� De junior
leden zullen voor de uitvoering hiervan ingezet worden�

Doelstelling �� beperken van het verloop tot maximaal �� per jaar
Een vereniging als ons MSV�VSM moet pogen het verloop van leden zo klein
mogelijk te houden� Als grens lijkt ons maximaal �� per jaar� Daarvoor stellen
we de volgende activiteiten voor�

Activiteit �� mensen die weg �dreigen te� gaan nog eens benaderen Uiteraard
zal gepoogd worden mensen die weg dreigen te gaan van gedachten te laten
veranderen� Verder zullen we mensen die inderdaad opzeggen vragen naar
de achterliggende reden�en	 om zodoende inzicht te krijgen in wat hen drijft
op te stappen� Ook mensen die �nog	 niet opgezegd hebben� maar om
onbekende reden langere tijd niet meer aanwezig zijn geweest op clubac�
tiviteiten zullen benaderd worden� Deze activiteit zal door de secretaris
worden uitgevoerd�

Activiteit �� Houden van een zeer gerichte tevredenheidsenqu�ete onder de leden
Doel is een actielijst met verbeterpunten te krijgen� Voor de organisatie
wordt gedacht aan de nieuw aan te stellen activiteiten�functionaris�

Activiteit �� Aanleggen van een database met redenen van vertrek c�q� inac�
tiviteit De resultaten zullen �gearchiveerd� worden �organisatie secretaris
i�s�m� de activiteitenco�ordinator	� Het bestuur zal dit periodiek evalueren
en zonodig moet dit leiden tot acties en extra activiteiten�

Doelstelling �� verhogen van de gemiddelde opkomst� zowel intern
�streefgetal 
�� als extern �streefgetal minimaal 
�� teams� Uiteraard
zal deze doelstelling reeds grotendeels samenvallen met het winnen van nieuwe
leden in Doelstelling �� Maar daarnaast moeten ook �slapende� leden weer ge�
stimuleerd worden om naar de schaakavond te komen� Streefgetallen zijn een
gemiddelde opkomst van �� leden op de interne competitie� Voor de externe
competitie wordt gedacht om jaarlijks �e�en extra team op te stellen� d�w�z� �
teams voor het seizoen ���������� � teams voor het seizoen ��������� en � teams
voor het seizoen ���������� Om dit te bereiken worden de volgend activiteiten
ge�entameerd�
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Activiteit ��� Optimaliseren van de opvang en begeleiding van nieuwe leden
Dit is reeds ge��nstitutionaliseerd� maar kan ge��ntensiveerd worden� Nieuwe
leden worden voorgesteld aan de vereniging�

Activiteit ��� Voorstellen van nieuwe leden in de Kiebitz Deze activiteit zal
uitgevoerd worden door de Kiebitz�redacteur�

Activiteit ��� Individueel mentorschap voor leden die daar behoefte aan hebben
Dit is een taak voor de nieuwe activiteiten�functionaris�

Activiteit ��� Telefonisch benaderen van leden die �x de clubavond niet hebben
bezocht Taak voor de interne wedstrijdleider�

Activiteit ��� Deelname juniorleden aan de interne competitieVanaf het seizoen
�������� zullen de lessen van de jeugdafdeling voor de stappen � en � op de
dinsdagavond direct voorafgaand aan de seniorencompetitie plaatsvinden
�tussen �
��� en ����� uur	� Het betreft maximaal � kinderen die vervolgens
met een aangepast speeltempo van minimaal een half uur p�p�p�p� en maxi�
maal de volledige speeltijd in de Keizercompetitie bij de senioren worden
ingedeeld�

Activiteit �
� Nieuwe leden zo snel mogelijk extern laten schaken Dit zal de
binding met de club ten goede komen� Positief in dit verband is de instelling
vanaf seizoen �������� van de �e klasse LISB� waar ook beginnende scha�
kers qua niveau in mee kunnen draaien� Organisatie komt in handen van
de externe wedstrijdleider�

Activiteit �� Het bevorderen van de deelname aan externe toernooien Orga�
nisatie� jeugdleider � externe wedstrijdleider�

Doelstelling �� realiseren van de mogelijkheid tot scholing Wij vinden
dat een vereniging als MSV�VSM actief moet bijdragen aan scholing binnen de
regio� Voor een belangrijk deel gebeurt dat binnen de jeugdafdeling� met name
ook door schaaklessen aan diverse basisscholen in Maastricht� Voor seniorleden
zien we ook een rol voor MSV�VSM weggelegd� maar in eerste instantie alleen
intern�

Activiteit ��� Opstarten van een schaakcursus voor leden van MSV�VSM Voor
leden van MSV�VSM zal een scholingscursus opgezet worden� te starten
in het seizoen ��������� De doelgroep is de clubschaker �tot zo�n ����
ELO	� Daarnaast zal er bekeken worden of er ook meer geavanceerde scho�
ling mogelijk is� wellicht door incidentele speciale onderwerpen� zoals eind�
spelstudies� te behandelen door onze meer ervaren schakers� Organisatie
zal in handen liggen van een speciaal te benoemen scholings�co�ordinator�
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Activiteit ��� Actief aanbieden van de werkboeken van het stappenplan Voor
schakers van alle niveaus zijn de werkboeken van het stappenplan zoals
ook door de jeugd gebruikt nuttig om snel het niveau op te krikken� Deze
werkboeken zullen tegen kostprijs beschikbaar worden gesteld� De bekend�
making zal door de jeugdleider geschieden� gebruikmakend van de Kiebitz�

Activiteit ��� Thematische behandeling van onderwerpen uit het stappenplan
in de Kiebitz Organisatie� scholings�co�ordinator�

EPILOOG Teneinde alle activiteiten gestalte te geven stelt het bestuur voor
een aantal extra functionarissen te benoemen�

Een activiteiten�functionaris� Deze zal deels zelf activiteiten� als hierboven
genoemd onder activiteiten ��
 en wellicht op basis van evaluaties nieuw
geformuleerd� dienen uit te voeren� en deels het uitvoeren van activiteiten
door anderen te organiseren en stimuleren� Het verdient voorkeur als deze
functionaris lid zou worden van het bestuur van de vereniging�

Een scholings�co�ordinator� Deze zal de scholingactiviteiten co�ordineren en
verdere uitbouw ervan stimuleren�

Een speciale toernooicommissie� Deze zal zich uiteraard bezighouden met
de organisatie van de voorgestelde en eventueel extra toernooien�

Goedgekeurd op de bestuursvergadering van � juni ���� Ter goedkeuring voorgelegd
aan de Algemene Leden Vergadering MSV�VSM van � juli ����

� Jaarverslag MSV�VSM externe competities
���� � ����

Ten overvloede� ik concentreer me hier op de seniorencompetities �waarin ook al
jeugdleden hebben meegedaan	� Voor de Jeugd en hun extern schaken� zie elders�
Inleiding en organisatie
Dit jaarverslag start met het bedanken van allen die extern geschaakt hebben� De
externe schakers zijn het visitekaarje van MSV�VSM in Limburg� Voor zover ik
dat heb kunnen waarnemen waren wij sportieve ambassadeurs van onze verenig�
ing met de bekende �air die Mestreechteneere natuurlijk betaamt� Chapeau�
Uiteindelijk is er een prijs �MSV�VSM � Rapid competitie	 en een degradatie
�MSV�VSM � degradeert naar � klasse LiSB	 te noteren� Een mooie balans
zullen we maar zeggen� maar toch zijn er alweer ambities voor ���������� En zo
hoort het ook�
Ook een dankwoord aan alle teamleiders die de diverse teams geleid hebben� Ik
heb daar een bijzonder collegiale en soepele gang van zaken waargenomen� Geen
problemen dit seizoen over spelers en opstelling in team x of y� geen problemen
wanneer een teamleider vervangen moest worden door ziekte� werk� etc�






Wie waren die teamleiders�
LiSB
MSV�VSM �� Ren�e Vermaas en in de tweede helft seizoen vanwege ziekte ver�
vangen door Maarten�Jan Oosterman
MSV�VSM �� Johan Rouschop
MSV�VSM �� ondergetekende en een keer plaatsvervangend Sjaak Spruit
MSV�VSM �� Constance Hemker en een keer plaatsvervangend Sjef Veerkamp

KO Beker
MSV�VSM �� Frans Neus en een keer plaatsvervangend Maarten�Jan Oosterman
MSV�VSM �� ondergetekende

Rapid Beker
MSV�VSM �� Frans Neus en een keer Maarten�Jan Oosterman� en een keer
plaatsvervangend voor Maarten�Jan was John Franssen
MSV�VSM �� ondergetekende en een keer plaatsvervangend Henk Klein

Kortom� veel �noodzakelijke�	 vervanging die soepel is verlopen� Met als resultaat
van die teamleiders� alle borden in alle wedstrijden bezet� De complimenten�
MSV�VSM externe competities
Het Jaarverslag MSV�VSM extern gaat verder over drie competities�

� LiSB competitie

� KO Beker

� Rapid Competitie

LiSB Dit jaar heeft MSV�VSM met � teams deelgenomen aan de reguliere �zon�
dagse	 LiSB competitie� Opgeteld zijn voor de �� borden die � teams met zich
meebrengen �namelijk een ��tal en drie ��tallen	 �� schakers actief geweest� MSV�
VSM � heeft �� verschillende spelers opgesteld� MSV�VSM � � verschillende spel�
ers� MSV�VSM � � verschillende spelers en MSV�VSM � 
 verschillende spelers�
Dat geeft een aardige indicatie hoeveel reserves een club nodig heeft om de borden
bezet te houden� ca� �����
Volgend seizoen zal MSV�VSM een team met jeugdspelers laten meeschaken in
de LiSB competitie ��e klasse	� Dat past bij de ontwikkeling van deze jonge
schakers en bij een club als MSV�VSM�

De LiSB competitie speelt zich af op � zondagen door het jaar� In de Pro�
motieklasse wordt geschaakt met ��tallen� Deelnemer was o�a� MSV�VSM �� In
de �e klasse wordt geschaakt met ��tallen� Deelnemers waren o�a� MSV�VSM ��
MSV�VSM � en MSV�VSM ��
Promotieklasse
MSV�VSM � wordt uiteindelijk met 
 matchpunten en �� bordpunten �uit � wed�
strijden	 vierde in deze klasse� Fianchetto � wordt kampioenmet �� matchpunten
en �
 bordpunten� De wedstrijd MSV�VSM � � Fianchetto � eindigt trouwens in
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� � � voor MSV�VSM �� De individuele resultaten dan �met achtereenvolgens het
Bondsnummer� de resultaten van de � rondes� het aantal partijen Ap� het aantal
bordpunten Bp� een scoringspercentage

MSV�VSM � Bondsnr ������� Ap Bp � Brd Kl Ra TPR
Talsma P�A� ��
���� ��������� � ���� �
 ��� �Z ����
Oosterman M�J� ������� ���

���
���

������ � � �� ��� �W �
�� ����
Neus F�G�H� ������� �������� � � ���� �� ��� �W ��
� ����
Ouwersloot J� ������� �����

���
����� � ���� �� ��� �Z �
��

Rijkschroe� B�L� ����
�� ��������� � ���� �� ��� ��
�
Boer G�H� ��
���� ���������r � ���� �� ��� �Z ���� ����
Vermaas R�E� ������� ���� � � � � � � ��� �W ��
� ����
Hollands M�O�R�I�S� ������
 � � � � � �� � � ��� ��� ����
Franssen J�T�H� �����
� ����������� � � �
 ��� �W ��
� ����
Stegen H�J�L� ������� ������� � � � ��� �� ��� �Z ���� ����
Ghafuri M�A� ������� ���� � � � � � �� ��� ����
Voges R�C�A� ������� � � � ���� � � ��� ��� ����

Eervolle vermeldingen zijn er voor de spelers Paul Talsma �vaak bord � en ���
uit �	 en Richard Voges �� uit �	�

MSV�VSM kwammet � � �	 teams uit in de tweede klasse� In de �e klasse A kwam
het team met de hoogste gemiddelde rating� MSV�VSM �� Dit team presteerde
goed en werd achter kampioen Voerendaal � tweede met �� matchpunten en ��
bordpunten uit � wedstrijdrondes� De onderlinge wedstrijd tegen Voerendaal �
kostte uiteindelijk het kampioenschap� het werd een �  � nederlaag�
De individuele resultaten dan �met achtereenvolgens het Bondsnummer� de re�
sultaten van de � rondes� het aantal partijen Ap� het aantal bordpunten Bp�
een scoringspercentage � � het gemiddelde bordnummer in de opstelling Brd�
de wit�zwart verdeling Kl� de LiSB rating Ra voor zover bekend en tot slot de
toernooiprestatierating TPR	�
MSV�VSM � Bondsnr ������� Ap Bp � Kl Ra TPR
Ghafuri M�A� ������� � � ��� � � � � � �Z ����
Uiterwijk J�W�H�M� ���
��� ��������

��� � � �� ���� ����
Weerts R�J� ���
��� ������� � � �� �W ��
� ����
Ramaer M� ������� ����������� � � �� �Z ���� ����
Dekens J�T� �
����� ��� ����r � � ��� �W ��
� �
��
Rouschop J�F�A�M� ������
 ��������� � ���� �� ����
Schwarze J�L� �
��
�� ���������r � ���� �� �Z ���� ����
Hagen A�H� ������� �� � � � � � � � ��� �W

Eervolle vermeldingen zijn er voor de bestuursleden Jos Uiterwijk �� uit �	� Joop
Dekens �� uit �	 en Mark Ramaer �� uit �	�
In de tweede klasse B kwam MSV�VSM � uit� MSV�VSM � had het zwaar dit
seizoen en degradeerde naar de �e klasse� MSV�VSM � werd uiteindelijk �e in
de poule met � matchpunten en �� bordpunten� Er degradeerden maar liefst �
teams uit deze poule�
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MSV�VSM � Bondsnr ������� Ap Bp � Brd Kl Ra TPR
Walraven M�G�A�M� ������� ����� ���� � ���� �� ��� �W ���� ����
Couprie D� �
����� ����������� � � �� ��� �Z ���� ��
�
Linden P�v�d �����
� ������� � � �� ��� �Z ���� ����
Klein H�J�M� ���
��� ������������� � ���� �� ��� �W ���� ����
Gundogmus A� �����
� � ��� � � � � � � ��� �Z ���� ����
Nietsch H�J�P�A� �����
� ��������� � ���� �� ��� �W ���� ���

Veerkamp J� �

�
�� ��������� � ��� �� ��� �Z ���� ���

Hemker�boer C� ��
���� ������� � � �� ��� �W ���� ����
Gidding M�C�M� �
����� � � � ��� � � � ��� ��� �Z

Weinig eervolle vermeldingen �het team is immers gedegradeerd	� toch deed bord
� speler Maurice Walraven het erg goed� ��� uit ��

In de tweede klasse C deed MSV�VSM � het goed� Het team kon zich makkelijk
handhaven� Met matchpunten bordpunten eindigde dit team als derde in deze
klasse met � matchpunten en �� bordpunten� Vermeldenswaard zijn de resultaten
van de twee jeugdspelers Wim en Dries Zimmermann� Zij zorgden met zijn
tweeen voor maar liefst � bordpunten van de behaalde ��� waarvan overigens
� reglementaire bordpunten �niet op komen dagen tegenstander in de laatste
ronde	� Hulde voor deze twee jonge� goede schakers�

MSV�VSM � Bondsnr ������� Ap Bp � Brd Kl Ra TPR
Moerdijk J� ������� ��������� � ��� �� ��� �Z ���� ��
�
Zimmermann W�F�E� �
��
�� ���������r � ���� �� ��� �W ����
Heuts G� ������� ������� � � �� ��� ���� ����
Zimmermann D�B� �
��
�� ���

����
������r � ���� �� ��� �Z ����

Spruit J�G� ��
���� ��������r� � ���� �� ��� �W ����
Slangen�knuit G� ������� ������� � � �� ��� �Z ���� ��
�
Rikers J�H�M�M� ������� � � � � ��� � � ��� ��� �W ���� ����

De eervolle vermeldingen voor dit team zijn er voor de twee sterke jeugdspelers
Wim en Dries Zimmermann� Zij scoorden erg goed in hun eerste jaar bij MSV�
VSM in de LiSB� respectievelijk ��� uit � �waarvan � reglementaire zege	 en ���
uit � �idem � reglementaire zege	� Ga zo door zou ik willen zeggen� Deze twee
horen zeker thuis in de tweede klasse�

KO Beker

�op diverse clubavonden� knock out systeem� ��tallen	 MSV�VSM � MSV�VSM
� De KO�Beker kent twee klasses� de grens voor de A�klasse ligt bij spelers in de
promotieklasse of hoger� Spelers in lagere LiSB�klasses spelen in de B�categorie�

A�klasse Het eerste team hield het vrij lang vol� De eerste ronde was MSV�VSM
� �met � andere teams�	 vrij� In de tweede ronde werd Heerlen � met ���  ����
In de halve �nale werd te ruim verloren met �  � van Voerendaal �� Voerendaal
speelt de �nale op � juni �����

B�klasse Het tweede team verloor meteen al in de eerste ronde met ��� � ��� van
Voerendaal �� Ook Voerendaal � wist de �nale te bereiken � Deze wordt gespeeld
op � juni �����
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Rapidbeker Rapid Competitie �op diverse clubavonden� voorrondes en �nale ronde�
��tallen	 �e klasse MSV�VSM � �e klasse MSV�VSM �

De Rapidbeker kent drie voorrondes� In de eerste ronde kwali�ceert een team
zich voor een bepaalde klasse� In de daarop volgende twee rondes kan een team
promoveren� consolideren of degraderen� Tot slot volgt er een �nale ronde in �
klassen� Finalegroep �e klase �de beste Rapidschakers	 t�m � �de minste Rapid�
schakers	� MSV�VSM deed mee met twee teams� uiteindelijk in de �e en �e

klasse�

�e ronde
Groep E
Voerendaal � ��
Kerkrade � ��
MSV�VSM � �
Heerlen � �

Groep H
Voerendaal � ��
MSV�VSM � ��
Kerkrade � �
Brunssum �

�e ronde
�e klasse B
Voerendaal � �����
MSV�VSM � 

Geleen � ����
Voerendaal � �

�e klasse B
Geleen � �����
Kerkrade � �����
Voerendaal � 

MSV�VSM � �

�e ronde
�e klasse B
Voerendaal � �����
Voerendaal � 

De Juiste Z ����
MSV�VSM � �

�e klasse A
MSV�VSM � �����
GESS � ��
Heerlen � 

Reuver � ����

Finale
�e klasse
MSV�VSM � ��
Reuver � �����
Kerkrade � ����
Leudal �

�e klasse
Voerendaal � �����
GESS � ��
MSV�VSM � ����
Venlo � �

��� Een rapidpartij

Op �� april jl� speelde ik met het eerste van msv �Maarten�Jan� John en Reinier	
de laatste voorronde van de rapidcompetitie tegen Voerendaal �� Voerendaal �
�de latere winnaars van de hele competitie	 en DJZ� Deze voorronde werden we
laatste� zodat we in de slotronde om de 
e plek moesten spelen� Met een iets
ander team �Hans� John en Asef	 slaagden we erin om op de slotdag onze poule te
winnen en zo dus 
e te worden� Voerendaal � werd dus kampioen en Voerendaal
� en � werden �e en �e� al weet ik niet in welke volgorde�

Hieronder volgt een partij uit de laatste voorronde tegen Voerendaal �� Nadat
zwart matig uit de opening is gekomen� vooral �� � �a� is slecht� vlucht hij in een
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toreneindspel dat waarschijnlijk verloren staat�

Bram Rijkschroe� � Kamiel Peerlings
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Stelling na de ��e zet van zwart

Na ���� � � xd� kan zwart nooit op
e� pakken� omdat wit het pionneneind�
spel wint met zijn verste vrijpion� Met
de tekstzet hoopt zwart iets met zijn
meerderheid op de Damevleugel te gaan
doen� maar zolang zwart geen gedekte
vrijpion heeft blijft het pionneneindspel
voor wit gewonnen�

��� b��b� c�d

��� c��c� d�e

��� f��f� d
�d�
Nog steeds is het pionneneindspel

gewonnen� dus �	�� � � xe� kan niet

vanwege �
� e��

��� f��e�� e�d
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��� h��h� � � �

In een eventueel pionneneindspel is het
handig als deze pion nog op h� staat�
omdat de zwarte koning dan helemaal
naar h� moet om hem op te halen en
dan ver van de strijd verwijderd is�
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Ik heb dan ook gewacht met deze zet
�zie bijvoorbeeld ���b� en ���c�	 tot op
dit moment� omdat de zwarte koning
nu een tempo te kort komt als hij eerst
pion e� gaat winnen en dan de h�pion
probeert te stoppen� Als zwart niets had
gedaan� had ik eerst de damevleugelpi�
onnenproberen vast te leggen� alvorens
h� te spelen�
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Na ���h� b� is het wit die kan
opgeven vanwege de dreiging
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Bram Rijkschroe�


 Jaarverslag secretaris MSV�VSM ���������

Voor wat betreft de interne competitie� de externe competitie� de juniorenafdeling
en de geldelijke situatie verwijs ik graag naar de verslagen van de desbetre�ende
functionarissen�
Het is echter onvermijdelijk dat ik mij gaandeweg dit algemeen verslag toch op
het gebied van de genoemde disciplines moet gaan begeven� Het zij mij vergeven�

Onder de noemer �Algemeen� moet natuurlijk als eerste genoemd worden de
uitverkiezing tot �Club van het jaar� van de LiSB in september ����� Niet vreemd
hieraan is geweest de opbloei van onze jeugdafdeling� de organisatie van de match
mens�machine en het succes van de fusie� die ook voor de LiSB resulteerde in
ledenwinst�
Maar mogelijk nog meer tot de verbeelding spreekt de werkzaamheid van onze
verfploeg die het aanzien van ons speellokaal deed veranderen� Sjef Moerdijk�
Mark Gidding� Bram Rijkschroe� en Sjaak Spruit bedankt�
Over de medewerking van onze leden op ander gebied ook alle lof� Zo werden
wederom diverse mensen gevonden voor assistentie van onze jeugdleider en voor
opvolging van aftredende bestuursleden�

Het ledenbestand met peildatum � juni nam ten opzichte van het vorige jaar iets
toe�
Toen waren er �� senioren en �� junioren� thans �� senioren en �� junioren�
Het aantal senioren bleef constant� ondanks �� opzeggingen �� wegens verhuizing�
� door contributieachterstand en � door afnemende ambitie als gevolg van andere
bezigheden	� Hier staan dus �� nieuwe leden tegenover� Bij de junioren traden
�� nieuwelingen toe en verlieten �� kinderen de vereniging�
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Het maximale totaal aantal leden bedroeg op enigerlei moment ��� in het achter
ons liggende jaar�

Ons verenigingsorgaan de Kiebitz kende � uitgaven� Het is passend om hier
dank te zeggen aan de aftredende hoofdredacteur Mark Ramaer� die jarenlang
garant stond voor het verschijnen van dit uitstekende clubblad� Ongetwijfeld
heeft de Kiebitz� samen met onze voortre�elijke website� punten verzameld voor
de uitverkiezing tot club van het jaar�

Op �nancieel gebied brachten wij het er heelhuids af� Dit zal echter het komende
jaar wel moeilijker worden� gezien de verwachte zeer grote bondscontributieverho�
ging� Hierover zal onze aftredende penningmeester Daan Brorens zonder twijfel
wel het een en ander te zeggen hebben� Voor het vele werk dat hij voor de
vereniging heeft verricht zijn wij hem dank verschuldigd�

Het bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen� Het voornaamste wapenfeit
was het opzetten van het beleidsplan voor de komende drie jaren� dat op de
komende algemene vergadering ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd�
Verder kwam er een besluitenlijst tot stand waarop de afspraken� gemaakt op
algemene� en bestuursvergaderingen� van groot tot klein zijn verzameld�
Ook werd een voorschrift opgesteld dat als leidraad voor de materiaalcommissaris
dienst doet�
Met het stadsarchief werden afspraken gemaakt voor bewaring van de verenig�
ingsbescheiden�
De in het bestuur voorbereide Schaaknacht kon helaas niet doorgaan wegens
het uitblijven van een nachtvergunning door de gemeente� Wel zal het open
kampioenschap van Maastricht dat het vorig jaar zo�n succes kende in het restant
van het schaakseizoen worden georganiseerd�

Het geheel overziende en nog in aanmerking genomen dat onze interne competitie
liep als een trein en dat van onze externe teams� ondanks een versnelde degra�
datieregeling� drie van de vier teams zich in hun klasse konden handhaven� mag
geconcludeerd worden dat wij een zeer goed seizoen ��������� hebben beleefd�

Maastricht� � juni ����
de secretaris� Jo Rikers

� Verslag vergadering jeugdleiders �� mei ����
tevens jaarplan ��������


�� bf Schoolschaak Er zijn op twee scholen in de binnenstad� t�w� de OBS en
de Montessori� schaaklessen verzorgd� In totaal volgden �� kinderen stap
� en �� kinderen stap �� Van deze kinderen zijn er � lid geworden van
MSV�VSM� terwijl � nog nadenkt�

��



�� Talentendag 	 kweekvijver In het najaar van ���� organiseerde de
KNSB voor de � zuidelijke provincies een talentendag� Doelgroep waren
kinderen tot �� jaar die in het bezit waren van minimaal stap �� Vier
kinderen van MSV�VSM namen hieraan deel� Twee kinderen stroomden
door naar de kweekvijver� De opzet van de kweekvijver is dat de gese�
lecteerde kinderen door ervaren trainers van de KNSB worden getraind op
met name visualisatie en geheugen�

�� Integratie jeugdspelers�seniorenVoorgesteld en aangenomen wordt om
volgend seizoen de lessen van de stappen � en � op de dinsdagavond direct
voorafgaand aan de seniorencompetitie te laten plaatsvinden tussen �
���
en ����� uur� Het betreft maximaal � kinderen die vervolgens met een
aangepast speeltempo van minimaal een half uur p�p�p�p� en maximaal de
volledige speeltijd in de Keizercompetitie bij de senioren worden ingedeeld�

Het voorstel zal �na afstemming met Hans Ouwersloot �trainer stap �	�
en na goedkeuring door het bestuur worden opgenomen in het driejarenplan
van de seniorenafdeling�

�� Rondvraag�mededelingen

� Volgend seizoen zullen Reinier Overtoom en Hans Amerongen niet
langer beschikbaar zijn als trainer�

� Constance geeft aan dat ze volgend seizoen een enkele keer wil invallen
in stap �� maar trekt zich terug als vaste trainer van deze groep�

� Hans Ouwersloot wordt de nieuwe trainer van stap ��

� Jo Hermans is gedurende de hele maand september niet aanwezig� hij
zal dit opnemen in de jaarplanning�

� In november zal MSV�VSM de voorrondes van de Persoonlijke Kam�
pioenschappen Jeugd voor de regio Zuid�West Limburg organiseren�
naar verwachting zullen hieraan �� tot �� jeugdspelers deelenemen�

� In januari ���� zal MSV�VSM een ronde van de Grand Prix Jeugd
organiseren� de opkomst van de Grand Prixtoernooien ligt tussen ��
en ��� deelnemers� Voor beide toernooien is een werkgroep geformeerd
van � jeugdtrainers en � ouders�

�� Indeling seizoen ��������
 Na overleg worden de trainers ingedeeld in
de volgende stappen�

 Jef Jacobs  stap �  na werving maximaal �� kinderen
 Piet van der Linden  stap �  �
 Constance Hemker  stap �  reserve
 Joop Dekens  stap �  

 Jo Hermans  stap �  �
 John Franssen  stap �  �
 Hans Ouwersloot  stap �  �

��



Totaal� �� kinderen

Daarnaast hebben de volgende senioren aangeboden om een aantal thema�
avonden te verzorgen�

 Henk Boer  eindspelavonden voor de stappen �� � en �
 Bram Rijkschroe�  openingen voor de stappen ��� en �

Het is wenselijk om het trainersarsenaal voor met name de stappen �� � en
� uit te breiden� In de volgende Kiebitz� tijdens de volgende ALV en in per�
soonlijke benaderingen zal een oproep naar de senioren plaatsvinden� Ook
zullen ouders die beschikken over onderwijsvaardigheid worden benaderd�

�� Werving nieuwe leden Er zullen �� nieuwe leden worden aangetrokken
voor stap �� Hiertoe zullen na a�oop van de prijsuitreiking van �� juli
artikelen met foto�s worden aangeboden aan de Trompetter en de rubriek
van Frank Cleevers in de Limburger� Daarnaast zal TV�Maastricht worden
uitgenodigd voor een korte reportage� De mogelijkheden en wensen m�b�t�
posters op scholen worden nog onderzocht�

Tijdens de laatste schoolschaakkampioenschappen Maastricht voor basiss�
cholen zijn aan de �� deelnemende kinderen folders uitgereikt�

Uit de lessen die op � basisscholen worden gegeven zullen volgend jaar �
kinderen lid zijn van MSV�VSM�

�� Interne toernooienEr zullen volgend jaar � interne toernooien plaatsvin�
den� � rond Sinterklaas en � rond Pasen� E�e�a� zal worden georganiseerd
door John Franssen en Piet van der Linden� Daarnaast zal John Franssen
de jeugdleider van DJZ� Erik Brouwers� benaderen voor de return DJZ 
MSV�VSM� De toernooien zullen worden opgenomen in de jaarplanning �Jo
Hermans	�

�� Externe toernooien Naar verwachting zullen volgend seizoen gemiddeld
�� kinderen deelnemen aan de verschillende Grand�Prix� Daarnaast zal
MSV�VSM deelnemen aan de clubkampioenschappen voor de E�F�klasse
�tot �� jaar	 en de D�klasse ��� jaar	� De begeleiders van deze toernooien
zijn Jo Hermans en Joop Dekens� waarbij elke wedstrijd � of � ouders zorgen
voor vervoer en extra begeleiding�


� Interne competitie Aangenomen worden de volgende punten�

� stap � en � komen samen uit in de interne competitie

� stap � en � komen samen uit in de interne competitie

� stap � en � komen uit in de seniorencompetitie

� er zullen � en mogelijk � cycli worden gespeeld

� in de standen zullen in ieder geval de puntenscores en het aantal
gespeelde partijen worden bijgehouden
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� de standen worden per stap in een overzicht verwerkt

� voor de stappen � en � zal het spelen met de klok verplicht worden
gesteld �in verband met het grote aantal deelnemers aan de externe
toernooien	

� het verplicht noteren wordt niet ingevoerd

��� Deelname aan LiSB�competitie seniorenGezien hun speelsterkte zullen
Wim en Dries Zimmermann worden ingedeeld in de �e klasse van de LiSB
�afgestemd met de externe wedstrijdleider	�

Daarnaast zal bij de kinderen van de stappen �� � en � worden ge��nventari�
seerd of er voldoende animo bestaat om volgend seizoen met een jeugdteam
deel te nemen aan de LiSB�competitie senioren in de �e klasse �� kinderen
en � seniorlid	

� Jaarverslag jeugdafdeling

�� Aantal leden Op grond van het aantal beschikbare trainers was het maxi�
male aantal leden aan het begin van het seizoen vastgesteld op ��� Het
ledenaantal heeft zich dit seizoen als volgt ontwikkeld�

� aantal leden eind vorig seizoen � ��

� nieuwe leden per � september ���� � � �

� nieuwe leden in de loop van het seizoen � � �

� vertrek leden per � september ���� � � �

� vertrek leden in de loop van het seizoen � � �

� � potentieel lid � � �

Daarmee sluiten we het seizoen af met een ledenaantal van ��� Een groei
van ��� t�o�v� het eind van vorig seizoen�

�� Indeling in stappen De �� jeugdleden zijn als volgt in de stappen on�
derverdeeld�

� Stap � � 


� Stap � � 


� Stap � � �

� Stap � � �

� Stap � � �

Twee jeugdleden van stap � en � van stap � volgen momenteel een ver�
snellingscursus voor resp� stap � en stap ��

�




�� Lessen en competitie Elke woensdag is het clubgebouw van ����� tot �����
uur geopend� Van ����� tot �
��� uur vinden de instructielessen plaats�
Daarna wordt er een interne competitie gespeeld volgens het Keizersys�
teem� Dit jaar is gekozen voor twee afzonderlijke competities� de A�groep
�stap � en �	 en de B�groep �stap �� � en �	� Er zijn twee cycli gespeeld�
voor elke cyclus ontvangen de nummers ��� en � van elke stap een medaille�
de winnaar van een stap ontvangt een beker �eventueel na beslissingswed�
strijden	� De winnaars kunnen nog niet worden vermeld� omdat er nog �
rondes volgen �de eindstanden zullen in de eerstvolgende Kiebitz worden
opgenomen	�

De opkomst van de lessen ligt nog steeds iets boven de 
�� en is dus nog
steeds uitstekend�

�� Thema�avond Dit seizoen is voor het eerst besloten zgn� thema�avonden te
organiseren� Henk Boer heeft gedurende drie avonden een aantal eindspelen
behandeld�

�� Trainers Paul Grolman heeft bij aanvang van het seizoen aangegeven dat hij
door een verhuizing naar Noord�Holland niet langer beschikbaar kon zijn als
trainer� Reinier Overtoom� de trainer van stap �� heeft zijn groep �stap �	
overgenomen� John Franssen is sindsien de trainer van stap �� De volgende
trainers van vorig jaar hebben hun trainerschap in dit seizoen voortgezet�
Jo Hermans� Constance Hemker� Piet van der Linden� Jef Jacobs en Joop
Dekens

�� Bezoek toernooien Clubcompetitie

Twee viertallen hebben deelgenomen aan de D� en de E�F�competitie voor
clubteams�

Het D�team ��� en �� jaar	 eindigde op de �e plaats �van ��	� Het E�F�
team �tot �� jaar	 eindigde op de �e �van �	 plaats ��� en �� jaar	� De
eerste beker voor een jeugdteam van MSV�VSM�

Persoonlijk Kampioenschap Limburg Jeugd

Voor de klassen C t�m G worden voorrondes gespeeld� Op grond hiervan
mogen de eerste � geplaatsen per regio �in totaal � regio�s	 deelnemen aan
het PKLJ� We hebben dit jaar niet deelgenomen aan de voorrondes en
derhalve ook niet aan de slotrondes �volgend seizoen organiseert MSV�
VSM de voorrondes voor de regio Zuid�West en zullen we uiteraard wel
deelnemen	�

Voor de B�groep gelden geen voorrondes� Wim en Dries Zimmermann
namen hieraan deel en eidigden resp� op plaats � en plaats ��

Grand Prix toernooien
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In Limburg zijn afgelopen seizoen � Grand Prix�toernooien voor de jeugd
georganiseerd �� toernooi verviel	� Per deelnemer worden alle resultaten
van deze toernooien bij elkaar opgeteld �nr� � krijgt �� punten� nr� �
krijgt �
 enz�	� waarna de twee slechtste resultaten worden afgetrokken
�het maximum aantal te behalen punten bedraagt derhalve� ���	� Aan
deze bijzonder populaire toernooien werd in totaal door �� jeugdleden van
MSV�VSM deelgenomen� Gemiddeld vertrokken we met � auto�s en ��
kinderen naar Venlo�Tegelen�Blerick� Schaesberg�Geleen en Sittard�

De resultaten van alle jeugdspelers�

Categorie A�B �boven �� jaar	  �� deelnemers
��� Wim Zimmermann  �� punten  � toernooien  stap �
��� Dries Zimmermann  �� punten  � toernooien  stap �

Categorie C ��� en �� jaar	  �� deelnemers
��� Frederik de la Fonteijne  ��� punten  � toernooien  stap �
��� Robbert Fuchs  ��� punten  � toernooien  stap �
��� Wisse Koelman  ��� punten  � toernooien  stap �
��� Jitse Paping  �� punten  � toernooien  stap �
��� Detlef van Gestel  �� punten  � toernnooi  stap �

Categorie D ��� en �� jaar	  �� deelnemers

� Rob Ouwersloot  ��� punten  � toernooien  stap �
��� Jordi Thys  ��� punten  � toernooien  stap �
��� Olaf Steenstra  ��� punten  � toernooien  stap �
��� Casper Drossaert  �� punten  � toernooien  stap �
��� Boudewijn Lemmens  �� punten  � toernooi  stap �

Categorie E ��� jaar	  �� deelnemers
�� Eefje Koehorst  �
� punten  � toernooien  stap �
�� Toine Paulissen  �
� punten  � toernooien  stap �

Categorie F �tot �� jaar	  �� deelnemers
�� Paul Bokern  �
� punten  � toernooien  stap �
�� Alexander Chan  �
� punten  � toernooien  stap �
�� Tim Yue  ��
 punten  � toernooien  stap �
�� Peter Bokern  ��� punten  � toernooien  stap �
��� Walter Bisscheroux  ��� punten  � toernooien  stap �
��� Dink Rupa  �� punten  � toernooi  stap �
��� Dani�el Karg  �� punten  � toernooi  stap �

Onderlinge wedstrijd tegen de jeugd van DJZ

In het najaar vond een tre�en plaats tegen een aantal jeugdspelers van DJZ
uit Noorbeek� Daarnaast gaven � teams van de Openbare Basisschool en �
team van de Montessori acte de presence�

�� Volgend seizoen De plannen voor het volgend seizoen zijn verwoord in het
verslag van de bijeenkomst van de jeugdtrainers �tevens jaarverslag	� waar�
van de tekst elders in deze Kiebitz is opgenomen�
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�� Dank aan de ouders en trainers Een jeugdafdeling kan niet bestaan zonder
de medewerking van ouders� Zeker als er �zoals MSV�VSM afgelopen
seizoen heeft gedaan� een groot aantal toernooien wordt bezocht� Zo
zijn er ouders nodig die voor vervoer willen zorgen� maar ook ouders die
kinderen willen begeleiden tijdens de toernooien� ondersteuning� een brede
schouder en Kleenex voor een enkele traan� Nagenoeg alle ouders zijn �
of meerdere keren van de partij geweest� altijd met veel enthousiasme en
overgave�

Hoewel het wellicht niet past in een jaarverslag wil ik hier naast de trainers
tevens alle ouders van harte bedanken�

Zonder jullie hadden we het niet zo mooi voor elkaar gekregen�

Dank jullie wel��

Joop Dekens

� Financieel Verslag ���� � ����

Het boekhoudjaar ���� heeft een positief resultaat opgeleverd van ruim ���
Door bijzondere uitgaven voor o�a� fusie� simultaan Van der Wiel en het opstarten
van de jeugdafdeling� is het eigen vermogen afgenomen tot bijna ��� op ��
december �����

Op de Algemene Ledenvergadering in ���� is besloten om de contributie voor het
seizoen ��������� niet te verhogen� Met het oog op de gepresenteerde begroting
voor ���� is toen reeds opgemerkt dat we in ��������� niet aan contributiev�
erhoging ontkomen� Uit een schatting op basis van de resultaten van de eerste
helft van ���� blijkt dat het boekhoudjaar ���� negatief gaat uitvallen� Voor een
gezonde begroting voor ���� is het daarom noodzakelijk om de contributie voor
alle categorieen te verhogen met � per � september �����

Contributie ��������� ��������� LiSB

Senioren ����� ����� �����
Senioren Speciaal ����� ����� �����
Dubbelleden ����� ����� ����
Ereleden ���� ���� �����

Jeugd ����� ����� ����� �t�m ��	
����� �t�m ��	

De berekeningen zijn gebaseerd op de huidige LiSB�tarieven� Vanwege het weg�
vallen van subsidie dreigt de KNSB contributie dit jaar te stijgen� Als de LiSB
deze verhoging door gaat berekenen zullen de contributie tarieven van MSV�VSM
mee moeten stijgen� De begroting voor ���� is afgeleid van begroting van ����
en gecorrigeerd met de resultaten van de eerste helft van �����
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Inkomsten S ���� B ��
 S Jeugd���� B Jeugd���

Contributies �������� �������� �������� ��������
Advertenties ����
Abonnementen ����� �����
Werkboeken jeugd ���� ���� ������ ������
Diversen ����

�� �� �� ��
������� �������� �������� ���
����

Uitgaven
LiSB Contributie �������� �������� ������ ������
LiSB Inschrijfgeld ������ ������ ����� �����
Zaalhuur ������ ������ ������ ������
Clubblad ������ ������
Bestuurskosten ������ ������
Bibliotheek ���� �����
Reiskosten ���� �����
Schaakmateriaal ���� �����
Diversen ����� �����
Prijzen ������ ������ ������ ������
Werkboeken � Lesmateriaal ������ ������
Opleidingen trainers ������
Toernooien ������
Kopieen �����
Diversen ������ ������

Schatting Resultaat ������� ����
�� �� �� ��

������� �������� �������� ���
����
S  Schatting B  Begroting

Aanwijzing Hersenkraker�

De gepende loper kan nog gered worden maar dat kost uiteindelijk een toren�

De oplossing vindt u op blz� ���

� Interne Uitslagen Jeugd

��� Overzicht ��e ronde ���mei����� ���
Dries Zimmermann ���� � Pol van Aubel ��� � � � ��
 �
Olaf Steenstra ��� � Rob Ouwersloot ���� � � � ���
���
Wisse Koelman ��� � Frederik de la Fontaine ��� � � � ���
 ���
Wim Zimmermann ��	 � bye
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��� Overzicht ��e ronde ���mei����� ���
Jordi Thijs �� � Jitse Paping �� � � � ���
 ���
Khalil Charif �	� � Emel Beciri �� � � � �
 �
Tim Yue ��� � Toine Paulissen �� � � � ���
 ���
Sanel Beciri ��� � Robbert Fuchs 	 � � � ��
 ��
Casper Drossaert ��� � Paul Bokern �� �
� �

�
� ��
 ��
Jonne Slangen �� � Peer Steuns ��� � � � ���
 ���
Daniel Karg �	� � Max Houx �� � � � ��
 ��
Tim Guiking �� � Alexander Chan 	� � � � �
 �
Edwin Ottenheim ��� � Eefje Koehorst ��� � � � ���
���
Kees Houx ��	 � Peter Bokern ��� � � � �	
 �	
Elke Geussens ��� � Walter Bisscheroux �	� � � � �	
 �	

��� Overzicht �e ronde ��juni����� ���
Wim Zimmermann ��	 � Olaf Steenstra �	 � � � ��
 �
Wisse Koelman ��� � Rob Ouwersloot ���� � � � ���
���
Dries Zimmermann ���� � bye

��� Overzicht ��e ronde ��juni����� ���
Robbert Fuchs 		� � Jonne Slangen �	� � � � ��
 ��
Paul Bokern �� � Eefje Koehorst ��	 � � � ���
 ���
Khalil Charif ��� � Casper Drossaert �� � � � ��	
��	
Peter Bokern ��	 � Elke Geussens �		 � � � �
 �
Jitse Paping �� � Alexander Chan �� �
� �

�
� �	
 �	
Toine Paulissen �	� � Peer Steuns ��� �
� �

�
� ��
 ��
Walter Bisscheroux �		 � Kees Houx ��� � � � ��
 ��
Emel Beciri �� � Sanel Beciri ��� � � � ���
���
Max Houx ��	 � Tim Guiking ��� � � � ���
���
Detlef van Gestel ��� � Tim Yue ��� � � � ��
 ��

pl speler pntn buchh sonbb gs gw re vl b c a kv rat ratw

� Wim Zimmermann ����� ����� ������ �� �� � � � � � �� ���� ����
� Dries Zimmermann ����� ����� ����� �� � � � � � � �� ���� ���
� Rob Ouwersloot ����� ����	 ����	 �� � � � � � � � ���� ���
� Olaf Steenstra ���� ���� ����	 �� � � � � � � �� �� ��
� Wisse Koelman ���� ����� ����� �� � � 	 � � � �� ��� ���
� Pol van Aubel �	�� ����� ���� �� � � �� � � � �� ��� ��
 Frederik de la Fontaine ���� ��	�� ����� �� � � �� � � � �� 		�����
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De stand en rating kan ik helaas niet geven omdat de �oppy waarop ik het bestand mee

naar huis genomen heb beschadigd bleek�
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Zwart aan zet wint een stuk�
Wit	 Kg
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