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Uit de interne: een briljant – en correct! – dameoffer 
Hans Ouwersloot 
In de zesde ronde van de tweede cyclus van 
de interne competitie speelde ik de volgende 
spectaculaire partij tegen Sander Wissink. 
Omdat Sander een uitstekend tacticus is had 
ik me voorgenomen me niet op tactische 
verwikkelingen in te laten. Maar ja, als je de 
kans krijgt, moet je hem grijpen. 

 
Hans Ouwersloot -  Sander Wissink 
Maastricht, 14 maart 2006 
Opgedragen aan mijn ouders die die dag 50 
jaar getrouwd waren 

1.  e4  e6 
2.  d4  d5 
3.  Pd2  dxe4 
4.  Pxe4  Pf6 
5.  Pxf6+  Dxf6 
6,  Pf3  h6 
7.  Ld3  c5 
8.  0-0  Pc6 
 

Uiteraard geen 8. …; cxd4; 9. Pxd4; Dxd4; 10 
Lb5+ met damewinst 

9. c3 Ld7 
10. Lb5 cxd4 
11. cxd4 a6 
 
met remiseaanbod?! Tja, nog afgezien dat we 
nog maar net begonnen waren staat wit 
gewoon wat comfortabeler met zijn 
ontwikkelingsvoorsprong. 

12. La4  b5 
13. Lb3  Pa5 
14. Pe5! 
 
De witte dreiging is constant om met d5 de 
stelling te openen terwijl de zwarte koning 
nog in het centrum staat. Ook Pe5 dreigt 
simpelweg door Pxd7 de koning voorlopig in 
het centrum vast te houden. 

14.  … Td8 
15.  Ld2 Pc6 
 
Na bijvoorbeeld 16. …; Pxb3; 17 Dxb3 kan 
zwart nog steeds niet rocheren, omdat wit na 

La5 de kwaliteit wint omdat de loper op d7 
hangt. De manoeuvre Pa5-c6 heeft zwart 
twee kostbare tempi gekost. 

16.  Pxd7 Txd7 
17.  d5!  
 
De inleiding tot het genoemde dameoffer 

17.  …  Lb4 
18.  Lxb4  Pxb4 
19.  dxe6!! Txd1 
20.  exf7+  

20.  … Kf8? 
 

Het is moeilijk te zien maar dit is de 
verliezende zet. Zwart moet naar de 
damevleugel, waarna het meeste dat wit 
bereiken kan, een toreneindspel met een pion 
meer is. De sterkste variant is: 22. …; Kd7; 
23. Tfxd1+; Kc7; 24. Tac1+; Pc6; 25. Ld5; 
Tf8; 26 Txc6+; Dxc6; 27 Lxc6; Kxc6 en pion 
f7 gaat verloren. Maar ook in deze varianten 
heeft vooral wit praktische kansen. Nu de 
koning naar de koningsvleugel gaat is het 
geforceerd verloren ondanks dat wit wat tijd 
nodig heeft zijn stukken te activeren. 

21. Taxd1  g6; 
22. Tfe1  Kg7 
23. Te8  Pc6 
24. Tg8+! 
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 Dit is de zet die Sander overzien had toen hij 
voor Kf8 koos. Uiteraard gaat Txg8 niet 
wegens fxg8D mat, wat overigens en mooie 
bekroning van de carrière van de witte c-pion 
(!) zou zijn geweest. 

En nog een krachtzet tot afsluiting. Het 
dreigende dubbelschaakmat f8P! is zwart 
teveel, wat overigens ook geen slechte finale 
zou zijn geweest.  Zwart geeft op. Na 
bijvoorbeeld: 29. …; Pe7; 30. Txh8+; Kxh8; 
31 Td8+; Kg7; 32. Tg8+; Kh7; 33. f8P+; 
Dxf8; 34. Txf8; blijft wit een toren voor. 

24. …  Kh7 
25. Td7! 

PS. Deze analyse is zonder hulp van een 
computer gemaakt, ik ben best benieuwd wat 
de rekenmonsters ervan vinden. 
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Verslag Leudal 1 - MSV-VSM 1 
Maarten van Laatum

21 mei. Er zit een groot gat tussen het laatste 
verslag en dit nieuwe verslag. Dat heeft 
eigenlijk twee redenen. A) Er werden geen 
punten behaald door het team en B) er werd 
ook door de reporter een paar keer verloren.  

De slotronde is jaarlijks een groot evenement 
in de sporthal in Roermond. Alle teams waren 
bij de opening aanwezig behalve het grootste 
deel van MSV-VSM 1. John was te laat, omdat 
hij verkeerd was gereden maar de jongens bij 
John in de auto waren nog wel op tijd voor de 
start. We begonnen met zeven man, omdat 
Ashraf een kwartier te laat was (volgens 
hemzelf 3 kwartier te vroeg, want pas een uur 
na aanvang van de partij gaat de partij 
reglementair verloren). De opstelling: Met 
rugnummer 1: Maarten-Jan, als rechtsback 
(2) Hans, centrumverdediger (3) Ashraf (was 
niet een heel verstandige keuze), linksback 
(4) Henk Boer (vooral vanwege zijn snelheid 
daar opgesteld door de overigens zeer rustige 
teamleider John). Op het middenveld (5 & 6) 
Sander en Maarten en in de spits (8) Jos en 
als schaduwspits (7), de Dennis Bergkamp 
van het team, John. 

Nou, dat ziet er toch aardig uit? Tactisch een 
zeer sterke opstelling, behalve dat de 
verdediging, toch de basis van het team, zo 
lek als een mandje was. In de analyse zal 
blijken waar dit aan lag. Want het was zeker 
geen toeval.  

Hans (2z) hief buitenspel op in Aljechin 
verdediging. Na een scherpe aanval, waarin 
de tegenstander een boel stukken naar voren 
dirigeerde, scheurde de verdediging open. Er 
ging een stuk verloren en Hans moest 
uiteindelijk aan de noodrem trekken. (0-1)  

Toen we dat wisten ontstond er een boel 
discussie. De verdediging moest weer 
gerepareerd worden. Keek je individueel naar 
de klasse van de spelers, dan stak ons team 
op bijna alle borden tegen de 100 
ratingpunten boven de tegenstander uit. 
Volgens schaakprofessor Simon ‘Armando’ 
Glückstern, die deze keer niet mee was met 
het 1e team, zou dat in 80% van de gevallen 
winst moeten opleveren. Dat leek er ook op. 

Maarten-Jan stond goed opgesteld, Ashraf 
speelde met vuur, maar stond ook goed, 
Henk stond redelijk in een midden-/eindspel, 
Sander had het initiatief, Maarten pareerde de 
aanvallen van zijn directe tegenstander, John 
was virtuozer dan zijn tegenstander en bij Jos 
leek het wel of de tegenstander met een 
paard minder was begonnen. 

Sander (5w) speelde de Philidor met het Pb8-
c6-b8-d7 soepeltjes naar een pressiestelling. 
En pressiespelen is toevallig een van de 
specialiteiten van Sander. Toen kwam de 
sympathieke tegenstander van Sander met 
een strategische meesterzet, hij bood remise 
aan in stelling die wit meer kansen gaf dan 
zwart. Dit werd door Sander gecounterd met: 
“Grappenmaker”. Alleen mentaal had het toch 
het nodige aangericht, want drie zetten later 
kwam Sander zelf met een remiseaanbod, 
toch te bang om het eindspel te spelen, en 
dat terwijl Sander de verst verwijderde isolani 
had, volgens de schaakprofessor een garantie 
tot winst. (½-1½) 

Toen was het woord aan onze, dit jaar voor 
vele miljoenen aantrokken, topspits Jos (8z). 
In zijn typische Siciliaan met 2... a6, kwam hij 
nauwelijks in de problemen. En zoals onze 
tegenstander had moeten weten, zet nooit 
een topspits alleen voor de keeper, want hij 
maakt het meedogenloos af. (1½-1½) 

Onze linksback kwam toch in de problemen in 
het eindspel. Er verscheen een matbeeld met 
twee torens op het bord, waar Henk alleen als 
verdediging zijn koning heen en weer kon 
schuiven. Uiteindelijk werden twee 
doorgelopen soldaten Henk fataal, helaas. 
(1½-2½) 

Toen was het rust, John stond inmiddels weer 
beter, Maarten minder verloren, Ashraf zeer 
kansrijk en Maarten-Jan al lang en breed 
gewonnen.  

Ashraf (3w) had in een Aangenomen 
Damegambiet een stuk geofferd en 
vervolgens nóg een stuk geofferd. Zwart lag 
wel op zijn gat en keek ook tegen 5! 
verbonden vrijpionnen aan. Grote lol dus, 
want hoe moet je zo’n stand nu aanpakken? 
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Het leek zeer kansrijk en eigenlijk was 
iedereen het er over eens: Ashraf ging 
winnen. Maar Ashraf werd toch pootje gelicht, 
hij raakte in penningen verstrikt en verloor 
nog een kwaliteit. (1½-3½) 

Maarten-Jan (1w) had veel tijd nodig tegen 
zijn directe tegenstander. Op een gegeven 
moment dacht de reporter dat Maarten-Jan 
18 minuten had en zijn tegenstander 2 
minuten, maar zijn tegenstander had nog 
meer dan twee uur. Vreemde pot, maar hij 
was van begin tot einde voor Maarten-Jan. En 
de tegenstander verloor dan ook. (2½-3½) 

Onze Dennis Bergkamp (7w) werd tussen de 
bedrijven door al ingefluisterd dat het niet 
heel briljant hoefde, want winst was gewoon 
goed. Maar ja, je bent Bergkamp óf je bent 
het niet. Gelukkig was zijn tegenstander nog 

slechter in schaken dan rechtsback Rik 
Opstelten van de Volewijckers B4 in voetbal. 
Hij liet tot drie keer toe een penning toe en 
dat werd hem fataal. (3½-3½) 

En toen zat Maarten (6z) met de gebakken 
peren. De hele partij liep slecht. De Alapin 
Siciliaan liep bijna fataal af, maar door stug 
doorschaken en zeer creatief verdedigen, á la 
Bettega in zijn beste tijd, ontwikkelde de strijd 
zich naar een remise. Maar omdat de 
totaalstand een remise niet toeliet, schoof 
Maarten zijn koning, á la Danny Blind, door 
naar het middenveld. Het werd spannend en 
het leverde twee pionnen op, waardoor hij er 
een voor stond. (Ja, dat kan). Ondanks dat 
ook hij de verst verwijderde isolani had, werd 
het, doordat dat een randpion was, remise. 
(4-4) 

Analyse van het seizoen van MSV-VSM 1 
Maarten van Laatum 

Eerst de statistieken: 

 
 Heerlen Schaesberg Roermond Venlo Geleen Noorbeek Haelen   
 ronde 1 ronde2  ronde3  ronde 4 ronde 5 ronde 6 ronde 7 totaal percentages 
bord 1 1 1 0 1 0,5 0,5 1 5 71,42857 
bord 2 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 1,5 21,42857 
bord 3 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1 14,28571 
bord 4 1 0 0 0,5 0 0 0 1,5 21,42857 
bord 5 1 1 0 1 0 0,5 0,5 4 57,14286 
bord 6 1 0,5 0,5 0 0 1 0,5 3,5 50 
bord 7 0 1 0 1 0 0,5 1 3,5 50 
bord 8 1 0,5 1 0 0 1 1 4,5 64,28571 
          
Jos 1 0,5 1 0  1 1 4,5 75 
John  1  1 0 0,5 1 3,5 70 
Maarten 1 0,5 0,5 0 0 1 0,5 3,5 50 
Maarten-Jan 1 0,5 0,5 0 0 0 1 3 42,85714 
Manuel 1 1 0   0,5  2,5 62,5 
Hans   0,5 1 0,5 0 0 2 40 
Sander  0 1 0   0,5 0,5 2 40 
Maxim 1  0 0,5 0 0  1,5 30 
Asef   0 1 0   1 33,33333 
Jonathan 0,5       0,5 50 
Simon 0,5 0      0,5 25 
Ashraf    0 0  0 0 0 
Henk     0  0 0 0 
Reinier  0      0 0 
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Allereerst felicitaties voor Jos met een score 
van 4½ uit 6 was hij de best scorende 
speler van dit seizoen. En felicitaties naar 
Zweden, want Jonathan was de enige speler 
die niet verloor. Dan een dankwoord van de 
reporter voor iedereen die voor het eerste 
uitkwam. Zeker voor de invallers, want er 
zijn toch weer rare dingen gebeurd om 
12.15 op zondag.  

De problemen van dit seizoen 
Als reporter, én ambitieus speler van het 
eerste team moet je na zo’n seizoen 
eigenlijk wel kritisch zijn. 5 matchpunten is 
te weinig voor een grote club als MSV-VSM 
is. We moeten kunnen meedoen om de 
promotie in deze klasse.  

Er zijn twee dingen die gelijk in het oog 
springen en die mijns inziens ook te direct 
te maken hebben met de matige prestatie 
van dit seizoen: 

• Het aantal spelers dat gebruikt is, 
niet alleen in noodgevallen waren 
reserves nodig 

• De slechte scores op de borden 2, 
3, 4. 

Er zijn dit jaar maar twee spelers geweest 
die 7 keer hebben opgetreden voor het 
eerste team. Veel andere spelers waren óf 
niet beschikbaar, óf na een nederlaag niet 
meer mentaal instaat de volgende ronde 
weer opnieuw 100% te geven. Dit is een 
slechte zaak, vaak zijn kampioensteam 
(zoals die van Venlo 1) teams die 9 of 10 
spelers gebruiken. Wij gebruiken er 14. 
Door steeds wisselende samenstelling wordt 
de teamband minder en schaak je toch 
meer voor jezelf. 

In de breedte hebben we een erg sterke 
club. Er zijn veel schakers die op de lage 
borden hun punten kunnen scoren. We 
hebben alleen niet genoeg spelers die de 
borden achter onze twee topspelers (Hans 
en Maarten-Jan) naar behoren kunnen 
invullen. Daar is op de korte termijn niet 
veel aan te doen. Maar misschien dat in de 
komende jaren, sommige spelers zich 
verbeteren en onze borden 2,3,4 kunnen 
invullen.

Eindstand jeugdafdeling 
Jo Hermans 

De eindstand is opgemaakt volgens de volgende afgesproken regeling (zie Nieuwsbrief 1): 

De interne competitie is in 2 groepen: 
Groep A: stap1, stap 2 en stap 2-gevorderden, 
Groep B: stap 3, stap 4 en stap 5. 
Er worden twee cycli gespeeld: tot de Kerst en na de Kerst. 
Na iedere ronde wordt per groep en per cyclus de stand opgemaakt op basis van wedstrijdpunten: 
gewonnen 1 punt, remise ½ punt, verlies 0 punten, bye 1 punt. De plaatsnummers in de eindstand 
van elke cyclus zijn van belang voor de prijzen op het eind van het seizoen. Bij een gelijk aantal 
wedstrijdpunten voor een groepje jeugdleden, krijgt elk lid van dit groepje het gemiddelde 
plaatsnummer. Op het eind van het seizoen worden per lid de twee plaatsnummers van de twee 
cycli opgeteld tot een totaalscore, en wordt apart voor groep A en groep B een stand opgemaakt 
op basis van deze totaalscore. Vervolgens wordt groep A gesplitst in de 3 stappen (1, 2 en 2-
gevorderd), idem voor groep B (3, 4 n 5) en krijgen per stap de helft van de jeugdleden een prijs. 
Als in een stap twee (of meer) leden bovenaan eindigen met eenzelfde totaalscore, moeten deze 
een beslissingsmatch spelen. 
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groep A (Stap 1, 2 en 2-gevorderd), per stap. 

 
 Stap Plaatsnr. 

cyclus 1+2 
Rangnr 
Stap 1 

Rangnr. 
Stap 1-2 

Rangnr 
Stap 2 

Emel Beciri 2 3   1 
Sophie Mulder 2 5   2 
Liam Thomassen 2 6   3 
Aljosja Leyten 1-2 11  1  
Julie Koehorst 2 11   4 
Vladi Boroday 2 11.5   5 
Arman Darkeshideh 2 16.5   6 
Max Houx 2 19   7 
Adinda Smeets 2 19.5   8 
Arany Smeets 2 20   9 
Luc Sol 2 20.5   10 
Olivier Robertson 2 23   11 
David Wei 1 26.5 1   
Adriaan Chan 1-2 27.5  2  
Diederick de Leeuw 2 28   12 
Diederick Terwel 1-2 29  3  
Argon Smeets 1 29.5 2   
Lizzy Eijkenboom 1 37.5 3   
Joris Robertson 1 38.5 4   
Bren  -    
Pim  -    
Solange  -    

groep B (Stap 3, 4 en 5), per stap. 
 
 Stap Plaatsnr. 

cyclus 1+2 
Rangnr 
 Stap 5 

Rangnr 
 Stap 4 

Rangnr 
 Stap 3 

Rob Ouwersloot 5 4 1   
Paul Bokern 4 6.5  1  
Robbert Fuchs 4 7.5  2  
Alexander Chan 4 8  3  
Fred.de la Fonteine 5 8.5 2   
Tim Yue 3 8.5   1 
Jury Evmentchik 3 13.5   2 
Daniël Karg  3 21   3 
Walter Bisscheroux 3 21.5   4 
Eefje Koehorst 3 21.5   5 
Barthold den Hartog 3 23.5   6 
Peter Bokern 4 23.5  4  
Jitse Paping 3 24.5   7 
Khalil Cherif 4 26  5  
Raph Eijkenboom 3 27   8 
Amber Smeets 3 30   9 
Aditi Smeets 3 31   10 
Jonne Slangen 4 36  6  
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Agenda voor de zesde algemene ledenvergadering  
Jos Uiterwijk, voorzitter 
Uitnodiging voor de zesde algemene ledenvergadering (ALV) van MSV-VSM, te houden in de 
Romein op 4 juli 2006, aanvang 19.00 uur precies. 

N.B.: vroege tijdstip i.v.m. kwartfinale wedstrijd WK om 21:00 uur. 

 Agenda
 

1. Openingswoord voorzitter. 

2. Vaststelling agenda 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Goedkeuring notulen van de vijfde ALV.  

5. Mondelinge toelichting en evaluatie Activiteitenplan senioren (beleidsplan 2004-2007) 

6. Goedkeuring jaarverslagen 2005/2006 van de secretaris, penningmeester, interne 
competitieleider, externe competitieleider en jeugdleider. (*) 

7. Bestuursverkiezing + aftreedschema bestuur. 

"Zittende" bestuursleden zijn Jos Uiterwijk (vz), Joop Dekens, Wiel Maertzdorf, Jo Rikers, 
Sjef Moerdijk en Hans Ouwersloot. Aftredend is Jos Uiterwijk, die zich herkiesbaar stelt. 
Tegenkandidaten kunnen vóór of tijdens de vergadering gesteld worden.  

8. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester. (*) 

9. Interne competitie seizoen 2006/2007. (*) 

10. Externe competitie seizoen 2006/2007. (*) 

11. Jeugdzaken. 

12. Kaderinventarisatie. 

13. Prijsuitreiking seizoen 2005/2006. 

14. Rondvraag en sluiting.  

 

(*) Bij deze agendapunten behorende verslagen, voorstellen of toelichtingen zijn in de laatste 
Kiebitz opgenomen.  
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Jaarverslag secretaris 
Jo Rikers, secretaris 

Inleiding 
De samensteller dezes wil zich in het 
navolgende uitsluitend bezig houden  met zijn 
eigen discipline en zich niet begeven op het 
pad van zijn collega bestuursleden, tenzij hij 
het vermoeden heeft dat bepaalde zaken niet 
door dezen behandeld worden. 

Ledenbestand 
Het aantal leden met peildatum 1 juni steeg 
van 103 (62 senioren en 41 junioren) in 2005 
naar 104 in 2006 (57 senioren en 47 
junioren). Deze cijfers spreken voor zich. Er is 
sprake van een alarmerende daling van het 
seniorenbestand, terwijl de junioren de mars 
voortzetten! 

De daling met 5 senioren wordt veroorzaakt 
door het vertrek van 10 leden, waar slechts 5 
nieuwelingen tegenover staan. De opzegging 
van de 10 leden kwam door verhuizing (3), 
contributieachterstand (2), gezondheid (1) en 
tijdsgebrek (4). 

Het is evident dat al het mogelijke gedaan 
moet worden om het seniorenbestand op te 
krikken. 

Overig 
Van de mooie beleidsvoornemens betreffende 
schaaktraining voor senioren is niet veel 
terechtgekomen. Het bleek onmogelijk 
hiervoor een stuwende kracht te vinden. 

Jammer. 

Wél vonden plaats de midzomerschaaknacht 
die door de organisatoren als klein maar fijn 
werd gekarakteriseerd en het open 
zomerkampioenschap van Maastricht dat een 
ruime opkomst kende, maar helaas geen 
nieuwe leden opleverde. 

Ons verenigingsblad de Kiebitz kwam slechts 
3 keer uit: het nieuwe streefgetal van 4 
uitgaven werd helaas niet gehaald. 

Onze website werd behoorlijk bij de tijd 
gehouden.   

Conclusie 
Op meerdere van de behandelde gebieden 
een jaar van stilstand bij de senioren: het 
moet gezegd worden. 

Epiloog 
Absoluut hoogtepunt van het seizoen en 
opsteker van belang voor de vereniging was 
de nominatie van MSV-VSM door de 
gemeente voor de titel "Maastrichter 
Sportvereniging 2005". Ongetwijfeld is dit 
voor het grootste deel te danken aan de niet 
eerder vertoonde bloei van onze 
jeugdafdeling! 

Maar wat bij de junioren kan moet toch ook 
bij de senioren lukken. 

Laten wij ons daarvoor inzetten. 

Jaarverslag penningmeester 
Wiel Maertzdorf, penningmeester 

Het boekjaar is afgesloten met een positief 
saldo van € 1.468. Uit het overzicht is af te 
lezen dat dit vooral het resultaat is van 
sponsoring van het jeugdschaak en door de 
inzet van een aantal trainers bij het 
schoolschaak. Ook de ingevoerde 
maatregelen om de club financieel weer 
gezond te maken lijken bij te dragen aan 
het verkregen resultaat. Het contributie-
voorstel voor het komende seizoen luidt dan 
ook: geen verhoging 

De sponsors van het jeugdschaak hebben 
als eis gesteld dat de verstrekte gelden 
alleen gebruikt mogen worden ter 
stimulering en opleiding van de jeugd. 
Het overgrote deel van het positieve saldo 
zal dan ook in die trant besteed moeten 
worden. Wel stelt het bestuur zich voor om 
bij blijvende goede vooruitzichten gelden te 
reserveren voor vervanging van het 
materiaal. 

Onze vereniging is gebaat bij uitbreiding van 
met name het aantal senior-leden. Wij doen 
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dan ook een beroep op al onze leden om te 
proberen dat meer mensen zich voor  onze 

vereniging gaan interesseren. 

Tabel: Samenvatting financieel verslag  

 
Inkomsten  2005 begroot 2005 resultaat 2006 begroot 
Contributies senioren 3500 3640 3400 
 junioren 1980 1570 1850 
Advertenties  50 100 100 
Sponsors  500 600 500 
Schoolschaak  360 1950 2250 
Werkboeken  75 125 125 
bijdrage gemeente  0 0 400 
Diversen  0 440 50 
abonnement Kiebitz  15 15 15 
jeugd specifiek  0 131 0 
Totaal  6480 8571 8690 
 senioren 3550 3995 3515 
 junioren 2930 4576 5175 

 
Uitgaven  2005 begroot 2005 resultaat 2006 begroot 
huur Romein  senioren 800 800 800 
 junioren 140 140 140 
LiSB  senioren 2250 1860 2420 
 Junioren 1050 660 1080 
competities  140 180 180 
Kiebitz  280 495 270 
bestuurskosten  200 260 250 
prijzen  senioren 250 205 200 
 junioren 250 270 250 
trainers 
schoolschaak 

 290 1300 1800 

opleiding trainers  0 0 400 
jeugd specifiek  0 335 350 
materiaal  senioren 0 65 P.M 
 junioren 280 415 400 
diversen  100 105 150 
totaal  6040 7095 8690 
 senioren 4020 3940 4230 
 junioren 2020 3155 4460 

 
Activa 01-01-2005 31-12-2006 
saldo SNS–bank € 2.579,91 € 3.962,20 
cash-geld € 264,30 € 314,75 
nog te ontvangen:  € 610 !!! 
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Jaarverslag interne competitie 
Hans Ouwersloot, intern wedstrijdleider 

De interne competitie bestond dit jaar uit vier 
onderdelen, het reguliere kampioenschap, het 
rapidkampioenschap, het 
snelschaakkampioenschap en de strijd om de 
Knock-out beker. 

Regulier kampioenschap 
Alle clubleden speelden in twee cycli van 16 
ronden Zwitsers op rating. De winnaars van 
beide cycli speelden een match van twee 
partijen om het clubkampioenschap. De twee 
hoogst geëindigden van de B, C en D groepen 
deden dat eveneens. De eerste cyclus werd 
gewonnen door Ashraf Ibrahim, in de B-groep 
was Maarten van Laatum de hoogst 
geplaatste speler. Winnaar van de C-groep 
was Piet van der Linden, de D-groep werd 
een prooi voor Igor Erin. De tweede cyclus 
heeft, op het moment van schrijven nog een 
ronde te gaan. Het verslag zal mondeling 
aangevuld worden tijdens de jaarvergadering. 

In de eerste cyclus waren gemiddeld 31 leden 
aanwezig, in de tweede cyclus lag dit aantal 
lager, 27. In feite ligt sinds half april het 
aantal bezoekers van de clubavonden rond de 
24, daarvoor lag dit aantal nog op gemiddeld 
28. 

Rapidkampioenschap 
Alle clubleden speelden op vier avonden in 
totaal 12 ronden rapid, Zwitsers op rating. 
Dirk van der Scheur behaalde hier de 
overwinning. Reinier Overtoom werd tweede, 
Ashraf Ibrahim legde beslag op de derde 
plaats. 13 spelers speelden alle vier avonden, 
9 speelden er op drie avonden, 5 spelers 
gaven acte de présence op twee avonden, en 
nog eens 6 speelden er op één avond. In 
totaal dus 33 spelers namen deel aan dit 
kampioenschap. 

Snelschaakkampioenschap 
Hier werden twee avonden 10 ronden 
Zwitsers op rating gespeeld. De 
plaatsingscijfers waren bepalend voor de 
eindstand. Reinier Overtoom bleek de rapste 
schaker van de club; met twee tweede 
plaatsen werd hij snelschaakkampioen. De 
tweede plaats was weggelegd voor Sander 
Wissink (5e en 3e), Ashraf Ibrahim werd ook 
hier derde (4e en 5e). De winnaar van de 
eerste avond, Dirk van der Scheur, verspeelde 
zijn kansen door een off-day op de tweede 
avond. De winnaar van de tweede avond, 
Maarten van Laatum, had de eerste avond 
niet meegedaan. 26 spelers speelden mee op 
de eerste avond, 24 op de tweede. In totaal 
hebben 30 leden meegedaan aan het 
snelschaken. 

Knock-out beker 
Voor het eerst werd op de club een KO 
toernooi gespeeld, met een iets versneld 
speeltempo, zodat bij remise nog dezelfde 
avond gevluggerd kon worden als 
beslissingsstrijd. 44 spelers deden mee en na 
een voorronde en vijf soms enerverende 
ronden, en een ronduit dramatische finale, 
bleek ook hier Dirk van der Scheur de 
sterkste. Saillant detail: door een speling van 
het lot had Dirk slechts drie partijen nodig 
voor deze zege (de rest waren reglementaire 
overwinningen), maar wel speelde hij al deze 
partijen met zwart. 

Alternatieve avonden 
Het vorig jaar gelanceerde idee om met enige 
regelmaat alternatieve schaakavonden te 
organiseren is wegens gebrek aan kader niet 
uitgevoerd.  
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Jaarverslag externe competitie 
Sjef Moerdijk, extern wedstrijdleider 

Wat een seizoen, met veel dramatiek, 
gunstige wendingen, narrow escapes, jeugdig 
plezier aan de schaakborden en jammer 
genoeg ook een degradatie.  

MSV-VSM1 
Uiteindelijk hangt het van een remise van 
Maarten tegen Leudal 1 (goed voor 1 
matchpunt en een ½ bordpunt voor MSV-
VSM1) en nog 2 extra bordpunten ergens in 
het seizoen in een verloren match af dat 
Heerlen 1 en MSV-VSM1 niet gelijk eindigen 
op de tweede plek van onderen…. 2 ½ 
bordpunten en bijbehorend matchpunt in 56 
partijen is niet veel verschil. Maar wel 
genoeg. Bordpunten zijn (dus) belangrijk, dat 
mag duidelijk zijn. 

MSV-VSM2 
Wat een geluk: in een poule van 7 in de 1e 
klasse degradeert alleen die nummer 7. Niet 
de nummer 6 en dat was ons tweede team. 
Met 3 matchpunten en 20 ½ bordpunten uit 6 
confrontaties haalde MSV-VSM2 niet veel 
resultaten binnen. Uiteindelijk was de 
wedstrijd tegen mededegradatiekandidaat 
Blerick 1 beslissend. Die wedstrijd werd 
gewonnen met 5-3. 

MSV-VSM3 
Het mocht niet baten: ondanks alle goede 
voornemens en inzet degradeerde MSV-VSM3 
terecht naar de 2e klasse. Maar de 
overwinning tegen DJC3 blijft staan in de 
boeken van dit seizoen. Toen gebeurde er 
toch een klein wonder in Stein met een 3 ½ - 
4 ½ uitslag ten gunste van Sjaak’s team. En 
alle individuele resultaten die geleverd zijn, 
leveren in ieder geval ratingwinst hoop, 
misschien een leuke bonus aan het eind van 
een seizoen. 

MSV-VSM4 
“De jeugd heeft de toekomst”, maar helemaal 
klopt dit natuurlijk niet. Ze hebben iets meer 
toekomst dan senioren. Hoe het ook zij, dit 
jaar werd door de jeugdspelers vooral 
gebruikt om ervaring op te doen in de 
Bondscompetitie. Veel tijd op de klok, oude , 
grijze mannen tegenover je, noteren, een 

team met een teamleider, een bordopstelling. 
Enfin, er komt veel bij kijken. Mijn indruk is 
dat de jeugdspelers het leuk vonden mee te 
doen en daar het in de eerste plaats om. 
Resultaten komen vast en zeker komend 
seizoen. 

Teamleiders 
Ook onderdeel van een jaarverslag is een 
bedankje aan de teamleiders: zonder John 
(MSV-VSM1), Johan (MSV-VSM2), Sjaak 
(MSV-VSM3) en Jo (MSV-VSM4) had MSV-VSM 
niet met 4 teams acte de presence kunnen 
geven op maar liefst 200 borden over een 
jaar en heel veel speellokaties verspreid. 
Chapeau! Er blijven aan het eind van het 
seizoen uiteindelijk 3 borden met NO over, 
drie keer bij MSV-VSM3 dat iets te krap bezet 
was. 

Indeling van spelers MSV-VSM over de 
teams in het seizoen 2006-2007 
Belangrijkste punt: je moet het leuk vinden 
(en tijd hebben! Het zijn 7 rondes, waarbij het 
nodig is dat iedereen die zich opgeeft ook 
minimaal ca. 6 rondes mee kan schaken) om 
extern te spelen. In mijn gebruikelijk rondje 
langs de leden zal ik dat als eerste 
inventariseren. Een reserve rol is ook heel 
waardevol, je hebt dan gewoon minder tijd 
tot je beschikking en teamleiders kunnen je 
dan voor een invalbeurt gedurende het 
seizoen benaderen. 

De indeling over teams zit in principe 
technisch niet moeilijk in elkaar. In principe 
geldt: MSV-VSM maakt aan het eind van dit 
seizoen een ratinglijst (we hanteren de 
KNSB/LiSB ratinglijst, want extern schaken is 
echt anders dan intern; ik praat uit ervaring). 
De ratinglijst wordt dan gebruikt om de teams 
in te delen in de diverse klassen. Volgend 
seizoen: Promotieklasse, 1e klasse, 2e klasse 
en 3e klasse. 

Omdat er een inhoudelijke discussie mogelijk 
is over opstellingsvarianten over de 
seniorenteams volgt hier een nadere analyse 
van de resultaten: hoe zijn ze behaald, 
wanneer was er sprake van voorspelbaarheid 
en wanneer van een “wonder”?  
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In het seizoen 2005-2006 zijn bij MSV-VSM1 
alle 5 matchpunten (2x winst, 1x remise 4-4) 
behaald in die matches waarin de gemiddelde 
rating van MSV-VSM1 hoger was dan die van 
de tegenstander. NB er werd ook een keer 
verloren van een team met een gemiddelde 
lagere rating (Pionneke 2 – MSV-VSM1 werd 5 
½ - 2 ½ , gemiddeld ratingverschil plus voor 
MSV-VSM1 was 90 punten), het is dus geen 
garantie gebleken. Andersom bleek de 
formule zeer rigide: als MSV-VSM1’s rating 
gemiddeld lager bleek, werd er ook 
voorspelbaar verloren. 

Voor MSV-VSM2 geldt dat twee matchpunten 
zijn gehaald in de match tegen Blerick 1. Wiel 
en Dirk werden toen vervangen door Henk 
Boer en Simon. De hogere gemiddelde rating 
die zo gecreeerd werd , leverde resultaat op. 
Het derde matchpunt werd gehaald tegen 

Brunssum 2 (MSV-VSM2 had gemiddeld 38 
ratingpunten minder dan Brunssum 2). Verder 
werden alle confrontaties tegen teams met 
een gemiddeld hogere rating voorspelbaar 
verloren. 

MSV-VSM3 heeft een keer een heus wonder 
verricht (de Zaligverklaring van Sjaak is 
inmiddels zonder medeweten van de LiSB 
naar Rome onderweg). Tegen DJC 3 met 
gemiddeld 270 ratingpunten meer dan MSV-
VSM3 werd een knappe 3 ½ - 4 ½ 
overwinning behaald.  

Conclusie: gemiddelde rating per team heeft 
een zekere voorspellende waarde voor wie er 
met de matchpunten na een confrontatie 
vandoor gaat. Een enkele keer niet. De 
gemiddelde rating van een team hanteren om 
een beleidsdoelstelling namens de vereniging 
te realiseren ligt dus voor de hand. 

Toernooitabel Promotieklasse

  1 2 3 4 5 6 7 8 mp bp  

1 Geleen 1 # 3½ 7 5 7½ 4½ 5½ 7 12 40 K + promotie 

2 Venlo 2 4½ # 4½ 5 4½ 3½ 5 5 12 32  

3 DJZ 1 1 3½ # 6 4½ 5 5½ 6½ 10 32  

4 t Pionneke 2 3 3 2 # 5½ 5½ 6 5½ 8 30½  

5 MSV-VSM 1 ½ 3½ 3½ 2½ # 4½ 6 4 5 24½  

6 Schaesberg 1 3½ 4½ 3 2½ 3½ # 3½ 5½ 4 26  

7 Heerlen 1 2½ 3 2½ 2 2 4½ # 5½ 4 22 D 

8 Leudal 1 1 3 1½ 2½ 4 2½ 2½ # 1 17 D 

Toernooitabel 1e klasse A

  1 2 3 4 5 6 7 8 mp bp  

1 Kerkrade 1 # 4½ 5 5½ 7 5½ 6 7 14 40½ K + promotie 

2 Hoensbroek 3½ # 4½ 7 0 6 6½ 7 8 34½  

3 Geleen 2 3 3½ # 4 5½ 4 5 6½ 8 31½  

4 DJZ 2 2½ 1 4 # 5 5 3½ 6 7 27  

5 Heerlen 2 1 8 2½ 3 # 3 5 6 6 28½  

6 DJC 3 2½ 2 4 3 5 # 5½ 3½ 5 25½  

7 Voerendaal 4 2 1½ 3 4½ 3 2½ # 5½ 4 22 D 

8 MSV-VSM 3 1 1 1½ 2 2 4½ 2½ # 2 14½ D 
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Toernooitabel 1e klasse B

  1 2 3 4 5 6 7 8 mp bp  

1 Voerendaal 3 # 3 4½ 5½ 6 6½ 6 . 10 31½ K + promotie 

2 GESS 2 5 # 2 5½ 5½ 5 5½ . 10 28½  

3 Brunssum 2 3½ 6 # 5½ 4½ 4 4 . 8 27½  

4 Reuver 2½ 2½ 2½ # 5½ 4½ 4 . 5 21½  

5 Arx 2 2½ 3½ 2½ # 4½ 6½ . 4 21½  

6 MSV-VSM 2 1½ 3 4 3½ 3½ # 5 . 3 20½  

7 Blerick 1 2 2½ 4 4 1½ 3 # . 2 17 D 

8 (vrij) . . . . . . . # 0 0  

Toernooitabel 3e klasse A

  1 2 3 4 5 6 7 8 mp bp  

1 Leudal 2 # 3 3 3½ 4 4 4 3½ 14 25 K + promotie 

2 De Raadsheer 1 # 2½ 3 2½ 3 3 3 12 18  

3 Attaque 1 1½ # 2½ 3½ 2 4 2½ 9 17  

4 DJZ 3 ½ 1 1½ # 2 4 2 4 6 15  

5 Schaesberg 3 0 1½ ½ 2 # 2 2 3 5 11  

6 Voerendaal 5 0 1 2 0 2 # 2½ 2 5 9½  

7 Ultimo Vero 1 0 1 0 2 2 1½ # 3 4 9½  

8 MSV-VSM 4 ½ 1 1½ 0 1 2 1 # 1 7  
 

Voor alle individuele resultaten uit de Bondscompetitie, zie de externe competitie pagina van de 
MSV-VSM website: http://www.cs.unimaas.nl/~uiterwijk/vsm/extern.htm

KO-Beker A-klasse 
In de A-klasse schaakte een team onder 
leiding van John twee ronden mee. 
Uiteindelijk bleek regel 24c weer eens de 
winnaar te moeten bepalen. De lager 
genummerde borden tellen dan zwaarder mee 

dan de hoger genummerde borden. Dat werd 
fataal na de 2-2 eindstand tegen uiteindelijk 
finalist Brunssum. Dat overigens in de finale 
overtuigend afgetroefd werd door Voerendaal 
1. Voerendaal rulez….. 

1e ronde 
A11 GESS 1 - 't Pionneke 2 3 - 1 

A12 MSV-VSM 1 - Geleen 1 3 - 1 

Brunssum, DJC 1, 't Pionneke 1, Reuver, Venlo en Voerendaal 1 zijn vrij.  

2e ronde 
A21 't Pionneke 1 -  Venlo 1½ - 2½ 

A22 MSV-VSM 1 - Brunssum 2 - 2 *) 

A23 GESS 1 - DJC 1 ½ - 3½ 

A24 Voerendaal 1 - Reuver 3½ - ½ 

 

*) Brunssum bekert verder (Artikel 24c). 
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Halve finales 
A31 Brunssum - DJC 1 2½ - 1½ 

A32 Voerendaal 1 - Venlo 2½ - 1½ 

Finale 
A41 Voerendaal 1 - Brunssum 4 - 0 

KO-Beker B-klasse 
In de B-klasse werd heel direct de kracht 
(en macht) van Voerendaal gevoeld. Het 
tweede team overklaste MSV-VSM2 onder 
leiding van ondergetekende volledig. Dat 

Voerendaal 2 geen kampioen werd (maar 
DJC2) lag alweer aan het beruchte 24c 
artikel uit het Bondsreglement. 

1e ronde 
B11 Voerendaal 2 - MSV-VSM 2 4 - 0 

B12 Geleen 2 - Sjaak Mat 3 - 1 

B13 GESS 2 - De Postertoren 4 - 0 

DJC 2 is vrij.  

Halve finales 
B21 GESS 2 - Voerendaal 2 ½ -  3½ 

B22 DJC 2 - Geleen 2 3½  - ½ 

Finale 
B31 Voerendaal 2 - DJC 2 2 -  2 *) 

*) DJC 2 is kampioen (Artikel 24c). 

Rapid competitie LiSB 
Op woensdag 24 mei werd de Finale van de 
Rapid competitie van de LiSB gespeeld. In 
de voorronden waren enkele teams 
uitgeschakeld en konden de overige 24 
teams zich een goede plek veroveren in de 
uiteindelijke groepen. Zo ook MSV-VSM1 
(onder leiding van Sander, bij afwezigheid 
een enkele keer geholpen door John: 

beiden, bedankt !) en MSV-VSM2 
(ondergetekende als teamleider).  

Beide teams deden het in hun finalegroep 
uiteindelijk goed: Reuver bleek iets te sterk 
voor MSV-VSM1 en EWS iets te sterk voor 
MSV-VSM2, maar de resultaten op zich 
mochten er zijn.  

Groep 1  Groep 2  
Voerendaal 1 15½ Voerendaal 2 12½ 
DJC 1 7½ DJZ 1 11½ 
Geleen 1 6½ 't Pionneke 1 7½ 
DJC 2 6½ GESS 1 4½ 
    
Groep 3  Groep 4  
Reuver 15 Leudal 12 
MSV-VSM 1 11½ Kerkrade 11½ 
Venlo 5½ 't Pionneke 2 6½ 
DJZ 2 4 Brunssum 6 
    
Groep 5  Groep 6  
EWS 13½ DJC 3 12 
MSV-VSM 2 12 Geleen 2 12 
DJZ 3 5½ GESS 2 6½ 
Voerendaal 3 5 Sjaak Mat 5½ 
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Jaarverslag jeugdafdeling 
Joop Dekens & Jo Hermans, jeugdleiders 

1. Aantal leden 
Op grond van het aantal beschikbare trainers 
was het maximale aantal leden aan het begin 
van het seizoen vastgesteld op 50. 

We sluiten het seizoen af met een ledenaantal 
van 48 (vorig seizoen 41), een groei van 7. 
Van vier kinderen is bekend dat ze zoveel 
interesse hebben in schaken dat zij zeer 
waarschijnlijk volgend seizoen lid worden. 
Tenslotte verwachten we van de 8 kinderen 
die op de Montessori-school examen hebben 
gedaan de nodige lidmaatschappen. 

2. Indeling in stappen 
De 48 jeugdleden zijn als volgt in de stappen 
onderverdeeld: 

• Stap 1 : 10 
• Stap 2 : 15 
• Stap 3 : 11 
• Stap 4 :6 
• Stap 5 :2 
•  Stap 6 :4 

3. Lessen en competitie 
Elke woensdag is het clubgebouw van 18.00 
tot 20.00 uur geopend. Van 18.15 tot 19.10 
uur vinden de instructielessen plaats. Daarna 
wordt er een interne competitie gespeeld.  

Op de jeugdavond is opnieuw gekozen voor 
twee afzonderlijke competities:  

1) Stap 1 en 2 gezamenlijk 
2) Stap 3, 4 en 5 gezamenlijk 

Op het moment van het opmaken van dit 
jaarverslag (29 mei) was de einduitslag nog 
niet bekend. Deze zijn separaat in deze 
Kiebitz opgenomen. 

Vorig jaar is een experiment gestart. Een 
vijftal jeugdleden heeft wél deelgenomen aan 
de Grand Prix-toernooien, maar was niet in 
staat om de wekelijkse clubvond te bezoeken. 
Voor de theoretische scholing werden digitale 
middelen ingezet. Voor twee leden was dit 
toch te weinig motiverend, waardoor ze hun 
lidmaatschap hebben opgezegd. De overige 
drie blijven onder dezelfde condities lid – voor 
hen zal op 6 donderdagavonden een aparte 
instructieles worden georganiseerd. 

4. Thema-avonden 
De thema-avonden van vorig seizoen zijn 
geprolongeerd.  

Dit seizoen zijn twee Workshops “Openingen” 
georganiseerd. Hiertoe is in eigen beheer een 
“Reader Openingen” vervaardigd. 

5. Trainers 
Jef Jacobs heeft bij aanvang van het seizoen 
aangegeven dat hij niet langer beschikbaar 
kon zijn als trainer 

(stap 2). De volgende trainers van het vorig 
seizoen hebben hun trainerschap in dit 
seizoen voortgezet: Jo Hermans, Piet van der 
Linden, John Franssen en Joop Dekens. 

Sander Wissink, Simon Glückstern en Maarten 
van Laatum trainen vanaf het begin van het 
seizoen resp. stap 5, 6 en 3-4. Vanaf januari 
maken Sjaak Spruit, Jimmy Patty en Alex 
Smeets (ouder) het trainingsaantal compleet. 
Deze laatste zes volgen samen met John 
Franssen de KNSB-opleiding “Schaaktrainer 
A”.  

6. Bezoek toernooien 

6.1 - Clubcompetitie 
Eén viertal heeft deelgenomen aan de E-
competitie voor clubteams en werd kampioen 
van Limburg, waardoor ze zich kwalificeerden 
voor deelname aan het Nederlands 
Kampioenschap voor spelers tot en met 10 
jaar. Het team bestond uit Tim Yue, Emel 
Beciri, Sophie Mulder, Julie Koehorst (res.) en 
Liam Thomassen. Ze hebben deelgenomen 
aan het Nederlandse Kampioenschap en 
behaalden de 38e plaats; Tim Yue behaalde 
de fantastische score van 6 uit 7. 

Daarnaast heeft één viertal deelgenomen aan 
de D-competitie voor clubteams – ook zij 
werden kampioen en mogen daardoor in het 
najaar deelnemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen. Dit team bestaat uit 
Alexander Chan, Peter Bokern, Paul Bokern, 
Walter Bisscheroux en Vladi Boroday (res.). 
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6.2 - Persoonlijk Kampioenschap 
Limburg Jeugd 
Voor de klassen C t/m G worden voorrondes 
gespeeld. Op grond hiervan mogen de eerste 
2 tot 5 geplaatsten per regio (in totaal 7 regio 
‘s) deelnemen aan het PKLJ. Voor de A/B-
groep gelden geen voorrondes. MSV-VSM 
organiseerde in november 2005 voor de 
tweede keer de voorronde voor de regio Zuid-
West. Aan de finaleronde van het PJKL in 
Tegelen werd door MSV-VSM deelgenomen 
door tien jeugdleden:  

A-categorie:   
 Maarten van Laatum 5e  
 Dries Zimmermann 8e  
 Wim Zimmermann 10e  
D-categorie 
 Paul Bokern 4e

 Peter Bokern 10e

 Walter Bisscheroux 11e

 Eefje Koehorst 13e  
E-categorie 
 Tim Yue 2e 

 Julie Koehorst 9eH 
-categorie 
 Diederik Terwel 3e

 

Eefje Koehorst en Julie Koehorst waren ieder 
het beste meisje in hun categorie en hebben 
zich geplaatst voor het NK. Tim Yue plaatste 
zich met zijn resultaat (2e met 15 uit 17 !) ook 
voor het NK. 

Op de Nederlandse Kampioenschappen 
werden de volgende resultaten geboekt: 

• Tim Yue  : 4.0 uit 9 

• Julie Koehorst : 2.5 uit 9  

• Eefje Koehorst : 3.0 uit 9 

Ze eindigden daarmee in de middenmoot. 

6.3 - Grand Prix toernooien 
In Limburg zijn afgelopen seizoen zeven 
Grand Prix-toernooien voor de jeugd 
georganiseerd. Per deelnemer worden alle 
resultaten van deze toernooien bij elkaar 
opgeteld (per toernooi krijgt nr. 1 50 
punten, nr. 2 49 punten, enz.), waarna 
de twee slechtste resultaten worden 
afgetrokken (het maximum aantal te behalen 
punten bedraagt derhalve: 250). Aan deze 
bijzonder populaire toernooien werd in totaal 
door 38 jeugdleden van MSV-VSM 

deelgenomen. Voor hun resultaten verwijzen 
we naar de website van de LiSB. 

7. Schoolschaak 
De schaaklessen op de Montessori-school 
Binnenstad zijn geprolongeerd (ca. 20 
kinderen).Van de Montessori-school zijn 
inmiddels acht kinderen lid geworden van 
MSV-VSM. 

Daarnaast werd in het kader van het beleid 
van de Gemeente Maastricht om het 
lidmaatschap van jongeren van 
sportverenigingen te bevorderen op vijf 
Maastrichtse basisscholen een 10-tal 
projecten verzorgd. Deze projecten bestonden 
elk uit zes lessen gedurende zes weken aan 
een groep van 20 tot 30 kinderen uit het 
basisonderwijs. Voor deze projecten heeft 
MSV-VSM een gemeentelijke subsidie 
ontvangen. Deze activiteiten hebben dit 
seizoen 3 nieuwe leden opgeleverd. 

8. Talentendag – kweekvijver 
Ook dit seizoen organiseerde de KNSB voor 
de drie zuidelijke provincies een kweekvijver 
voor talentvolle spelers. Doelgroep waren 
kinderen tot 12 jaar die in het bezit zijn van 
minimaal stap 2. Zes jeugdleden van MSV-
VSM namen hieraan deel. De opzet van de 
kweekvijver is dat de geselecteerde kinderen 
door ervarentrainers van de KNSB worden 
getraind op met name visualisatie en 
geheugen. 

9. Toernooien 
De jeugdafdeling van MSV-VSM heeft dit 
seizoen twee toernooien georganiseerd, t.w.: 

• de voorrondes van het Persoonlijk 
Jeugdkampioenschap van de LiSB 
voor de Regio Zuid-West – aantal 
deelnemers: 36 

• een Grand-Prix voor jeugdleden – 
aantal deelnemers: 117 

10. Interne toernooien 
In december en rond Pasen vonden twee 
interne toernooitjes plaats. Sander en 
Maarten hadden dit voortreffelijk 
georganiseerd! 
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11. Dank aan de ouders  
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 1of meer keren van de partij 
geweest, altijd met veel enthousiasme en 
overgave! 

We willen bij deze -naast de trainers- tevens 
alle ouders van harte bedanken. 

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

Dank jullie wel!! 

Voorstel interne competitie 2006/2007 
Hans Ouwersloot, intern wedstrijdleider 

Het voorstel voor de interne competitie 
2006-2007 komt in hoofdlijnen overeen met 
de opzet voor het seizoen 2005-2006.  

Regulier kampioenschap 
Er wordt in één groep, twee cyclussen 
gespeeld. De twee winnaars spelen om het 
kampioenschap, wanneer dit dezelfde 
persoon betreft wordt de tweede finalist 
bepaald op basis van het totaal aantal 
behaalde punten in de twee cycli, als dat 
gelijk is beslist de gemiddelde TPR behaald 
in beide cycli, als dat ook gelijk is beslist het 
lot. Hetzelfde geldt voor de B, C, en D 
categorie. Impliciet is hierbij de aanname 
dat de beiden finalisten uit de A-groep 
komen. 

Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van 
seizoen 2005-2006 

1. Toevoeging: Als de twee finalisten niet 
beide uit dezelfde groep komen, 
bijvoorbeeld één uit de A-groep en één 
uit de B-groep, zijn deze spelers 
automatisch kampioen van hun groep. 
Er wordt dan geen match gespeeld 
voor het kampioenschap van die 
groepen. 

2. Indeling op basis van ‘normaal’ 
Zwitsers i.p.v. Zwitsers op rating. Bij 
dit systeem is het uitgangspunt dat 
nummer 1 in de ranglijst tegen de 
eerstvolgende speelt waarvan dat 
mogelijk is etc. 

Verder zijn er twee punten waar ik de 
vergadering over wil vragen een beslissing 
te nemen.  

1. Score bij afwezigheid. Er zijn drie 
opties: 

a) Huidig systeem: een remise 
ongeacht reden, behalve in de 
laatste drie ronden. 

b) Alternatief 1: altijd een “0”, 
ongeacht reden  

c) Alternatief 2: altijd een “0”, met 
uitzondering van de situatie dat 
voor de club gespeeld wordt, 
bijvoorbeeld vooruitspelen, of 
deelname aan KO-beker, of rapid 
kampioenschap. Dit geldt dan 
alleen wanneer dit op de 
clubavond plaatsvindt. Iemand die 
op bijvoorbeeld donderdag voor 
de club speelt kan daaraan geen 
rechten ontlenen m.b.t. 
afwezigheid op de clubavond.  

2. Aantal rondes. Er zijn twee opties: 

a) Huidige aantal van 16 rondes 
gevolgd door 
kampioenschapsmatches over 2 
partijen (met één avond uitloop) 

b) Alternatief: 15 ronden per cyclus 
gevolgd door 
kampioenschapsmatches over 4 
ronden (met één avond uitloop) 

Met betrekking tot de drie andere 
kampioenschappen stel ik geen wijzigingen 
ten opzichte van dit jaar voor. 
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6211 BG Maastricht, 043 3624657 
alexhagenzanker@gmail.com

Verschijning De Kiebitz verschijnt 7 keer per jaar 

Prijzen Leden gratis. Losse nummers: € 2. Abonnement: € 14 

Voorzitter Jos Uiterwijk, Cannerweg 251, 6213 BE, Maastricht, 
043-3259752, uiterwijk@cs.unimaas.nl

Jeugdleider Joop Dekens, Porthoslaan 22, 6213 CR, Maastricht, 043-
3260254, joop.dekens@wanadoo.nl

Wedstrijdleider 
intern/ vice voor-
zitter  

Hans Ouwersloot, Raffineursdonk 38, 6218 GG, 
Maastricht, hansouwersloot@hotmail.com  

Secretaris Jo Rikers. St. Servaasbolwerk 21c, 6211 NA Maastricht, 
043-3255259 

Penningmeester Wiel Maertzdorf, d’Artagnanlaan 8, 6213 CK Maastricht 
043-3212455 ans-wiel@compaqnet.nl  

Wedstrijdleider 
extern 

Sjef Moerdijk, Lindenstraat 36, 6325 PB Berg en Terblijt, 
043-6040108, jeftink@wishmail.net  

Bibliothekaris Dirk Couprie, St. Maartenslaan 51-D, 6221 AW, 
Maastricht, 043-3262061, dirkcouprie@dirkcouprie.nl  

Materiaalbeheer Dien Slangen-Knuit, Heiligenbergstraat 48, 6241 DG 
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Clubavond Dinsdags vanaf 19:00 

Jeugdavond Woensdags van 18:15 tot 19:45 

Bank 85.86.70.747(SNS) 

Web http://www.cs.unimaas.nl/~uiterwyk/vsm  

 


