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Van de voorzitter

Ik kan het voorwoord van deze Kiebitz beginnen op dezelfde manier als vorig jaar: “Eindelijk weer
een Kiebitz.” En al hebben we inmiddels weer een redactie, de hoeveelheid aangeleverde kopij was
niet  van dien aard dat  dat  resulteerde in meer dan één Kiebitz. Blijkbaar is er niet veel behoefte
aan,  wat  gezien  de  berichtenverspreiding  via  internet  niet  zo  vreemd  is.  Uiteraard  is  de  redactie
bereid indien er wel behoefte aan bestaat de frequentie van de Kiebitz weer op te voeren. Maar
dan willen we wel meer kopij van de leden!

Ook het afgelopen jaar kunnen we als succesvol bestempelen. Helaas eindigde het jaar min of
meer in mineur door het toch onverwachte overlijden van ons gerespecteerde lid John Franssen.
Zie het In Memoriam dat wij op onze website gepubliceerd hebben, en dat op de volgende pagina
staat afgedrukt.

Qua ledenaantal  voor het  eerst  een teruggang,  voornamelijk  doordat  onze jeugdafdeling De
Pionnestörm een moeilijk jaar kende, onder andere door het wegvallen van een aantal trainers,
maar vooral  doordat  Joop Dekens,  zijn  begeestering ten spijt,  door ziekte niet  meer in staat  was
zich met het jeugdschaak bezig te houden. Een groot gemis! We willen Joop ook langs deze weg
hartelijk  danken  voor  zijn  jarenlange  inzet,  en  wensen  hem vooral  een  spoedig  algeheel  herstel
toe. Gelukkig hebben we naast Jo Hermans inmiddels ook Patrick Geene bereid gevonden het
jeugdleiderschap op zich te nemen, en we hopen dan ook dat we volgend jaar toch weer een groei
van ons aantal junioren zullen zien. De jeugd is tenslotte onze toekomst!

Sportief gezien konden we weer geen potten breken. Alle teams behalve het 2e handhaafden
zich in hun klasse. Helaas (met heel wat pech) degradeerde het 2e van de 1e klasse terug naar de
2e klasse, waar het net het jaar daarvoor uit gepromoveerd was. Het doel is duidelijk: komend jaar
dan maar weer promoveren, en liefst een of meer andere teams daarbij!

Vlak voor het  ter  perse gaan van dit  nummer werden alle  kampioenen van de club bekend.
Om te beginnen natuurlijk de strijd om het kampioenschap (en tevens categorie A) tussen Dirk van
de Scheur en Hans Hoornstra. Die werd beslist in het voordeel van de eerste, en daarmee is Dirk
van de Scheur clubkampioen 2008/2009 van MSV-VSM! De andere 3 categorieën werden
gewonnen door Jos Uiterwijk (cat. B), overigens zonder match te spelen (zijn tegenstander zag van
een match af), en de gebroeders Bokern eisten het kampioenschap in de C (Peter) en de D
categorie (Paul) op. Overige kampioenen van dit jaar: Sander Wissink rapid-kampioen, Maarten
van Laatum snelschaak-kampioen, Hans Ouwersloot KO-kampioen. Allen proficiat!

Zeker  vermeldenswaard,  met  een  grote  inzet  van  MSV-VSM  leden,  is  ook  het  3e Limburgs
Open. Met bijna 300 deelnemers, onder wie 9 grootmeesters, blijkt dat de nieuwe formule werkt.
En  niet  alleen  als  organisatie,  maar  ook  als  deelnemers  deden  wij  het  goed.  Zo  werd  Sander
Wissink gedeeld kampioen in de B-groep en Tim Yue gedeeld 2e in de C-groep!

Rest me nog iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet afgelopen jaar om onze mooie club
op de kaart te zetten. En ik kijk alweer vooruit naar een succesvol volgend seizoen!

      Jos Uiterwijk
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Overlijden John Franssen schok voor MSV-VSM

Bestuur

Op donderdag 21 mei 2009 is John
Franssen op 57-jarige leeftijd

overleden

Het plotselinge overlijden van John heeft
ons  diep  geraakt.  Ofschoon  we  wisten  dat
John  ernstig  ziek  was,  hadden  we  dit  toch
niet verwacht. Een paar weken geleden was
John nog actief op onze clubavond, en hij
speelde als vanouds. Hij was wel moe, en
het  was  hem  aan  te  zien  dat  hij  ziek  was.
Maar  hij  bleef  optimistisch  en  maakte
plannen voor het nieuwe schaakseizoen.

John  was  een  centrale,  bepalende  factor  in
onze club. Met name het jeugdschaak lag
hem  na  aan  het  hart.  In  zijn  eigen  stijl  en
met zijn stentor-stem wist hij de jeugdige
schakers van onze club te enthousiasmeren
en hij heeft in belangrijke mate bijgedragen
aan  de  positieve  ontwikkeling  van  de
afdeling jeugdschaak van onze club.
Daarnaast  was  John  een  niet  te  vervangen
centrale figuur in het opzetten van
schaaklessen aan diverse Maastrichtse
basisscholen. Veel kinderen zijn door hem
enthousiast geraakt voor de schaaksport en
het Maastrichtse schaakleven heeft dan ook
veel aan hem te danken.

Ook binnen de senior-afdeling heeft John
zijn sporen nagelaten: in het seizoen 2006-
2007 was hij clubkampioen en poseerde hij
trots met zijn gewonnen bekers. Andere

momenten waarbij hij zich liet gelden waren
de ledenvergaderingen. Hij was er altijd, en
dat niet alleen, hij was er nadrukkelijk. Altijd
kritisch, maar constructief, met het
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clubbelang  op  de  voorgrond.  Als  hij  iets
wilde  dan  kon  hij  zijn  ideeën  met  vuur  en
met luide stem verdedigen, maar hij legde
zich  altijd  neer  bij  het  oordeel  van  de
meerderheid.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en
dierbaren. Wij zullen ons John blijven
herinneren als een pijler binnen onze club.

Tweeluik Maarten-Jan Oosterman – Maarten van Laatum

Maarten van Laatum

Hier volgen twee partijen die zeker het
naspelen waard zijn. Niet zozeer omdat het
partijen uit één stuk zijn, maar meer omdat
in beide partijen beide spelers zo hun eigen
opvattingen hebben over de
materiaalverhoudingen.  Op  de  een  of
andere manier spelen Maarten-Jan en ik
altijd interessante partijen. Zeer dynamisch
en vaak is er geen peil op te trekken wie er
gaat winnen.

1.e4 c5 Maarten-Jan had voor aanvang al
gezegd dat hij de Siciliaan wou gaan
begrijpen, omdat veel grootmeesters dit met
zwart als wapen gebruiken. 2. Pf3 d6 3. d4
cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 Najdorf zelfs
niets de meest rustige variant. 6. Lg5 e6 7.
f4 Db6 8. Dd2 Dxb2 Heet geloof ik de
vergiftigde pion variatie. Wit offert
ogenschijnlijk een pion, maar probeert
hierna  voordeel  te  halen  uit  de
ontwikkelingsvoorsprong en de slechte
coördinatie van zwarts stukken. 9. Tb1 Da3
10. e5 Ik  geloof  dat  ik  dit  een  keer  had
gezien bij een van onze jeugdspelers. Het
openen van de d-lijn en de h4-d8 diagonaal
geeft leuke combinaties in de stelling. 10.
… dxe5 11. fxe5 h6 12. Lh4 Pg4?! 13
Pxe6!! De  goede  zet,  maar  helaas  kon  ik
niet heel diep rekenen. 13. … fxe6 14.
Le2? Ik had doorgerekend 14. Dd8+ Kf7
15. Dxc8 Le7! 16. Lxe7 Txc8 17. Lxa3 Txc3
en oeps nu staat mijn pion op c2 in en ook
mijn loper op a3. Ziet er niet goed uit! Maar

ik  kan  mezelf  redden  door  18.  Txb7+  Kg6
19. Ld6 en zwart heeft nu een probleem
met  het  paard  op  b8.  Dit  was  te  moeilijk
voor mij dus Le2. 14. … Le7! Dreigt Lxh4+.
15. Lg3 Lg5 16. Dd3 Pe3 17. Lh5+ Kf8
18. Ke2! Noodzaak  want  ik  sta  natuurlijk
een stuk achter. Na gelijk Tf1 heb ik te
weinig mankrachten om mat of
materiaalverlies te forceren. 18. … Pf5 19.
Tf1 Pc6? Het is makkelijk natuurlijk om dit
als  slechte  zet  aan  te  wijzen,  maar  zwart
had hier misschien aan Dc5 moeten denken,
omdat Dc4 een akelige dreiging is. 20. Dc4
g6 Goed  plan  om  uit  de  ellende  te
ontsnappen. Het creëert natuurlijk een
vluchtveld voor de koning mét tempo
althans dat dacht Maarten-Jan. 21 Lxg6
Kg7 22. Txf5 Kleine truc, maar wel nodig
om tempo in de aanval te houden. 22.  …
Kxg6 23.Tf3 Vooral om met tempo het
paard richting de zwarte koning te dirigeren.
23. … De7 Tsja, hergroeperen moest zeker
gebeuren, maar de zwarte loper op g5 heeft
ineens een klein mobiliteitsprobleem. 24.
h4 b5!? Never a dull moment with Maarten-
Jan.  Dit  is  een  linke  scherpe  zet.  Natuurlijk
kan 25. Dxc6 Lb7 26 Db6 Lxf3+ 27. gxf3
Lxh4 28. Lxh4 Dxh4 29. Dxe6+ met in ieder
geval een boel schaakjes, maar ik had meer
vertrouwen in het terugwinnen van het stuk
ten koste van wat ontwikkeling voor zwart,
dus: 25. Dd3+ Kg7 26. hxg5 Lb7 27.
Tf6 Een killer. Vanaf hier heb ik geen
concrete oplossingen voor zwart meer
gevonden. 27. … De8 Verdedigt het mat
op g6. 28. gxh6 Txh6 29. Txh6 Kxh6
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Ziet  u het  mat in vier? Ik miste het  helaas!
30. Th1+ Kg7 30. … Kg5 31. Lh4+  Kf4 of
g4 32. De4# 31. Lf4? Dom! Natuurlijk wint
Dh7+ Kf8 Tf1+. Maar ik dacht met deze
subtiele zet ook op winst uit te komen. 31.
… Dg6! Redding voor even. 32. Dd7+
Kg8 32. … Df7 33. Th7+ en damewinst. 33.
Dxb7!? Link maar Dxg2+ Ke3 Dxh1 verliest
een stuk door Dxa8+. 33. … Pd4+ 34.
Kf1 Uit alle schaakjes 34. … Tf8 35. g3
Hevige tijdnood, maar dit lijkt een goede zet
35. … Pxc2 36. De4!! Wint  weer! 36. …
Dxg3! Wat? Dat kan toch niet! Dh7 is mat,
maar met nog 36 seconden op de klok zeer
praktisch en verwarrend. 37. Tg1? Is ook
goed! 37. … Pe3+!! Maarten-Jan zet de
bluf door. Kan ik gewoon slaan natuurlijk,
maar  in  de  stress  maak  ik  een  vitale
blunder. 38. Ke2? Dxg1 39. Lxe3 Dh2+
40. Kd3 Td8+ 41. Ld4 Dg3+ 42. De3
Dg6+ 43. Pe4 Kf8 Blijkbaar heb ik hier de
zetten niet meer genoteerd, maar ik liep
met mijn koning uit  de penning naar b4 en
liep toen na a5 in een matnet.

Al met al, een van de mooiste partijen die ik
intern heb gespeeld. Dat klinkt raar want ik
verloor,  maar  hier  heb  ik  veel  meer  lol  in
dan te winnen in een saaie partij.  Dit  vergt
het uiterste van jou en je tegenstander en is
daarom een uitdaging. Natuurlijk had Dh7#
een mooie bekroning geweest op een goede
partij,  maar  ik  had  het  gewoon  niet  voor
mogelijk  gehouden  dat  zwart  in  die  stand
nog een zet had. Iets wat ik daarna van
Maarten-Jan geleerd heb: “Tegen sterkere
tegenstanders moet je altijd twee keer
winnen.”

De tweede partij vertelt eigenlijk hetzelfde
verhaal maar dan met omgekeerde kleuren.

1.  e4  e6  2.  d4  d5 3.  Pd2 c5  4.  exd5 Ik
koos  voor  de  Tarrasch  verdediging  in  het
Frans,  omdat  ik  een  tijd  in  Frankrijk  heb
gestudeerd en daar het Frans een beetje
onder de knie heb gekregen. Hier kun je
overigens  ook  prima  exd5  spelen,  maar  ik
ging voor Dxd5. 4. … Dxd5 5. Pf3 cxd4 6.
Lc4 Dd6 7. 0-0 Pf6 8. Pb3 Tegen dhr D.
Gerritsen probeerde ik in vluggertjes de pion
op  d4  te  houden  door  e5  te  spelen,  maar
dat  gaat  vrij  vlot  mis.  Overigens  had  ik
tegen Hans een paar weken voor deze partij

precies dezelfde stand op het bord. 8.  …
Pc6 9. Pbxd4 Pxd4 10. Pxd4 a6 11. c3
Dc7 12. Lb3 Ld6 13. h4 U  zult  het  niet
geloven,  maar  pas  hier  op  zet  13  zijn  we
van  de  geijkte  paden  af.  Maarten-Jan  kiest
hier voor de aanval, waarschijnlijk in de
veronderstelling dat kort rokeren te
gevaarlijk wordt. 13. … Ld7 14. Te1 0-0-
0 Ook  tegen  Hans  speelde  ik  de  lange
rokade,  dit  brengt  wat  meer  jus  in  de
stelling en dus wat gecompliceerder spel.
15. Lc2 h6 Natuurlijk niet als verdedigende
zet  tegen Lg5 maar als  aanvallende zet  om
de  boel  open  te  breken.  16. Df3 Le5 17.
Ld2 g5 Moest  erg  lang  kijken  voor  ik  zag
dat 18. Txe5 Dxe5 19. Te1 niet een stuk
verliest  vanwege 19. … g4! 18. Txe5!! Hè?
Ik had toch net uitgerekend dat dat niet
kan? 18. … Dxe5 19. Te1 g4 20. Dxb7+
Kxb7 21 Txe5 Een  kwaliteit  voor  een
pionnetje, maar ik had de stelling hier totaal
verkeerd ingeschat! Zwart heeft teveel
zwaktes  en  het  is  bijna  onmogelijk  om  de
stukken actief te maken. 21. … Lc6 22.
Lc1 Td5 23. Pxc6 Kxc6 24. Te1 Hier
begon  ik  te  beseffen  dat  ik  verloren  stond
positioneel, ik kan mijn paard niet spelen
vanwege  Le4,  mijn  toren  op  h8  moet  h6
blijven  dekken.  Dus  dan  maar  met  de
koning lopen. 24. … Kd6 25. c4 Th5?!
Tsja,  het  is  een plan om de toren op h8 te
kunnen bewegen. Maar daarmee is ook alles
gezegd. 26. g3 Tc8 27. b3 Pd7 28 Ld1
Pf6 Als  ik  f5  speel  staat  mijn  eigen  toren
ingesloten. 29. La3+ Kd7 30. Lb2 Tf5 Is
een  pion  die  ik  cadeau  moet  doen,  maar
dan is wits loperpaar wel uit elkaar. 31.
Te3! Maarten-Jan speelt duidelijk op de
positie 31. … Ke7 32. Lc2 Tf3 33. Te5
Td8 34. La3+ Ke8 35. Te2 a5 Ik wacht
rustig mijn lot af. 36. Lc1 h5 37. Le3 Tc8
38. Ld3 Td8 39. Lc2 Tc8 Met zetherhaling
was ik hier blij geweest. 40. Lg5 a4 41.
Te5 Pd7 42. Ta5 axb3 43 axb3 Tc3 44.
Ld1 Pc5 Pff, mijn stukken doen eindelijk
iets. Het kost me twee verbonden
vrijpionnen  en  twee  actieve  lopers  maar
toch... 45. b4 Hier  kan ik  gaan voor 45.  …
Txc4 46. bxc5 Txc5 47. Txc5 Txc5 en dan
hopen  dat  het  eindspel  remise  is,  maar  ik
had  er  een  hard  hoofd  in. 45. … Pe4 46.
La4+ Kf8 47. Lh6+ Ke7 48. c5 Tc4 49.
Ta7+ Kf6 50. Ld7 Tb8! Hier  ga  ik  voor
een diepe combinatie die ook op het bord
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komt. 51. c6 Tbxb4 52. c7 Tc2! 53. c8D
Tb1+ en  opgave.  Lucky  escape!  Wit  had
53.  Le3  moeten  doen,  maar  daarna  had  ik

Tbc4 gespeeld en mijn kwaliteit
teruggegeven.

DSM Jeugdschaaktoernooi

Jo Hermans

Op  zondag  30  november  heeft  voor  de
tweede keer het DSM Jeugdschaaktoernooi
in Sittard plaats gevonden. Dit
jeugdtoernooi is een co-productie van de
schaakverenigingen GESS en MSV-VSM en,
zoals  de  naam  aangeeft,  gesponsord  door
DSM. Het toernooi maakt deel uit van het
LiSB Jeugd Grand Prix circuit. Het eerste
toernooi een jaar geleden werd gehouden in
het DSM gebouw in Sittard. Deze keer gaf
DSM de voorkeur aan het afhuren van het
Fortunato Congrescentrum in het Fortuna
stadion. Dit gebouw is een prima
accommodatie voor het toernooi, zij het dat
een  volgende  keer  een  paar  zaken  wat
anders georganiseerd kunnen worden.

De inschrijvingen overtroffen in
belangrijke mate onze verwachtingen. Het
aantal kwam uiteindelijk uit op 216. Met
name de attractieve geldprijzen, die voor de
A  t/m  D  categorie  beschikbaar  waren,
hebben een flinke aantrekkingskracht
gehad. De speler met de hoogste rating was
Roi Miedema uit Eindhoven met een Elo
rating van 2305. Ongeveer 30 Belgen, 30
Duitsers en een flink aantal Brabanders en
Nederlanders van nog verder zijn op het
toernooi afgekomen. Met name de C en de
D categorie waren met 55 en 60 deelnemers

zeer omvangrijk. Het toernooi werd volgens
de rapid regels gespeeld. De oudste
categorieën hadden een speeltijd van 20
minuten p.p.p.p., de C en D categorie 15
minuten en E t/m H 10 minuten.

Na  een  wat  stroeve  start  vanwege  de
vele nog niet aangemelden en
uitschrijvingen verliep het verder prima. In 7
leeftijdscategorieën werd tot ongeveer 17
uur enthousiast geschaakt, waarna de
prijzen werden uitgereikt. In het
nevenprogramma was een sneltekenaar
actief en werden door Ton Montforts enige
voordrachten verzorgd.

Zo’n groot toernooi kan niet zonder
vele helpende handen. Ongeveer 30
vrijwilligers, leden van GESS, MSV-VSM en
ouders van onze jeugdleden, zijn we
hiervoor veel dank verschuldigd. De
sponsoring door DSM van het toernooi, die
bestond uit het afhuren van de
accommodatie, aanbieden van catering voor
spelers en medewerkers en het prijzengeld,
was genereus en is zeer gewaardeerd.

Alle resultaten in de diverse
categorieën  zijn  te  vinden  op  de
toernooiwebsite www.lisb.nl/dsm

Wat de organisatoren betreft: op naar het
derde DSM Jeugdschaaktoernooi.

Prima resultaat D-team MSV-VSM in NK!

Jo Hermans

Zaterdag 6 december was in Amersfoort  de
derde speeldag met de ronden 7 – 9 van het
NK voor D-teams. De Limburgse kampioen,
een  viertal  van   MSV-VSM,   trad  aan  met
Tim Yue, Roy Maessen, Hidde Dijkstra en
Emel Beciri. Het uitgangspunt uit de vorige

twee speeldagen was 3 wedstrijden
gewonnen en 3 verloren. Daar is een pracht
resultaat boven op gezet: twee keer winst
en één gelijk  spel.  Dat  gaf  uit  de 9 ronden
11 wedstrijdpunten en een gedeelde 4-de
tot 6-de plaats. Het team haalde 19.5
bordpunt. Dat was 2 minder dan VAS uit
Amsterdam  en  1  minder  dan  Op  Eigen
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Wieken uit Leiden. Voor de prijsuitreiking
betekende dat een beker voor de 6-de
plaats.  Kortom  een  pracht  prestatie  in  een
sterk veld van 23 teams uit heel Nederland.

De individuele resultaten uit het hele
toernooi, dat gespeeld werd met een tempo
van 1 uur p.p.p.p., waren als volgt:

Tim Yue 5.5 uit 9
Roy Maessen 4    uit 8
Hidde Dijkstra 5    uit 9
Emel Beciri 3.5 uit 7

Tom Katoen 1.5 uit 3

Vooral  de  laatste  speeldag  is  succesvol
geweest,  met  de  spectaculaire  rol  voor
Emel.  Hij  wist  alle  drie  de  partijen  te
winnen. In twee partijen voerde hij in een
behoorlijke slechte positie een
matcombinatie uit! Met name in de
voorlaatste ronde tegen het sterke Zukertort
1  uit  Amstelveen  was  dat  zeer  gunstig.
Daardoor  werd  de  2  –  1  achterstand
omgezet in een gelijk spel!

NK rapid clubteams

Hans Ouwersloot

6 december 2008, Almelo

Terwijl Sinterklaas en de Zwarte Pieten zich
op deze zaterdagochtend nog eens
omdraaien gaat mijn wekker om kwart voor
zeven  af.  Snel  spring  ik  uit  bed,  zet  koffie
ontbijt  en  ben  om  iets  over  half  8  op  het
station om Jasper op te halen. Samen reizen
we  naar  Almelo  om  ons  bij  Sander  en
Maarten te voegen. Doel: (1) deelnemen
aan  het  NK  Rapid  voor  clubteams;  (2)  het
kampioenschap in de B-groep halen; (3) een
potje spelen tegen HSG 1 met Nederlands
kampioen Jan Smeets, Daniel Stellwagen,
Erwin l’Ami en Loek van Wely. Uiteindelijk is
maar één doel volledig bereikt.

Kwart voor 8. Ik loop maar eens naar de
voorzijde van het station, want aan de
achterzijde  is  Jasper  nog  niet  op  komen
dagen.  Maar  ook  aan  die  andere  kant  is
Jasper niet. Ik verfoei mezelf dat ik geen
telefoonnummers heb meegenomen, en als
hij  er  10  minuten  later  nog  niet  is  race  ik
naar  huis  om  dan  toch  in  ieder  geval  te
kunnen bellen. Ik reken: 2,5 uur rijden, het
toernooi begint om half 11 maar dat zal wel
iets later worden, met goed doorrijden is de
eerste ronde te halen.

Vijf over 8 heb ik telefoonnummers
gevonden.  Jasper’s  nummer  blijkt  niet  te
kloppen, Maarten neemt niet op (zijn
telefoon blijkt uit te staan) en van Sander
blijk  ik  ook  al  een  verkeerd  nummer  te

hebben. Gelukkig woont Jasper redelijk in
de buurt, maar op dat adres aangekomen
staan zijn naam niet op de naambordjes.
Eén  keer  waag  ik  het  de  woede  van
studenten  op  de  hals  te  halen  door  een
willekeurige bel in te drukken, maar
niemand verwaardigt zich open te doen.
Dan maar terug naar het  station,  misschien
heeft Jasper zich een uur vergist? Maar ook
daar blijkt hij nog niet aangekomen te zijn,
niet aan de voorzijde, noch aan de
achterzijde.  Om  kwart  voor  9  hak  ik  de
knoop door: ik vertrek naar Almelo, zonder
Jasper, zonder te weten of Sander en
Maarten wel zin hebben om met zijn drieen
te spelen, en maar hopend dat ik de tweede
ronde haal.

Rond  10  uur  ben  ik  bij  Arnhem  (ja,  ik  heb
iets te hard gereden) als de telefoon gaat:
Jasper.
“Ik heb me verslapen, ik stap nu op de
trein.”
“Bel in ieder geval Sander en Maarten even
dat ik eraan kom.”
‘Verslapen???’  Denk  ik.  ‘Drie  uur’,  denk  ik?
‘Nu nog met de trein naar Almelo’, denk ik.
Meer  denk  ik  niet,  want  ik  heb  mijn
aandacht bij het verkeer nodig.

Om 11 uur precies storm ik de speelzaal
binnen, nadat ik beneden werd opgewacht
door één van de organisatoren. Dat vond ik
buitengewoon vriendelijk en attent, maar
later  bleek  het  ontvangst  niet  op  mij  te
wachten,  maar  op  Loek  van  Wely  die  zich
ook verslapen bleek te hebben (sterallures
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Jasper?). Ik blijk de eerste partij nog te
kunnen beginnen en te spelen, maar met
maar 5 minuten bedenktijd tegen een 2300
speler is dat een kansloze missie.

Wel kunnen we nu nog enigszins fatsoenlijk
aantreden, en met zijn drieën geven we 4
ronden  lang  het  best  van  onszelf  waardoor
we onderin de middenmoot blijven hangen.
Als  we  vanaf  ronde  5  in  volle  bezetting
kunnen aantreden geven we gas en met
twee overwinningen en een gelijk spel
sluiten  we  het  toernooi  af.  We  eindigen  op
de 14e plaats  in  een  veld  van  29,  maar
behalen  wel  het  kampioenschap  in  de  B-
groep. Met dank aan het Zwitsers gambiet!

Tegen HSG hebben we niet gespeeld en ook
niet tegen andere hoofdklassers. Alleen in
de eerste ronde speelde Sander tegen een
bekende tegenstander (Manuel Bosboom)
en  was  daar  zo  van  onder  de  indruk  dat
nooit een echte partij ontstond: halverwege
gaf hij pardoes zijn Dame kado. Daarnaast
speelden we tegen HMC Calder 2 met
Jasper Broekmeulen op het eerste bord,
waarbij ikzelf het genoegen mocht smaken
een 2200 speler in een verzengende aanval
van  het  bord  te  spelen.  Verder  was  de

wedstrijd  in  ronde  6  tegen  het  Arnhemse
ASV memorabel. Hierbij leverde Jasper nog
een gedenkwaardige bijdrage aan de dag
door na een dubbel pionoffer zijn
tegenstander in een aanval van het bord te
vegen. Die kon dat niet waarderen en stond
op  ontploffen.  Gelukkig  trok  niemand  aan
het lontje, hoewel er zich gelegenheden
genoeg voor waren.

De dagen sloten we af bij de plaatselijke
Chinees waar Hermand Finkers
waarschijnlijk inspiratie voor zijn beroemde
Almelo  grap  heeft  opgedaan  (“In  Almelo  is
altijd wat te doen, het stoplicht is rood, dan
oranje en groen” of zoiets). Hier werd
uiteraard uitgebreid nagesproken, en niet
alleen over Jaspers bijdragen aan de dag –
en dat betrof niet alleen zijn 2,5 uit 3 op het
tweede bord, of is het toch 2,5 uit 7. Ook de
andere scores werden geanalyseerd: Sander
1,5 uit 7, Hans en Maarten allebei 5 uit 7.
Grote  vraag  daarbij  was:  hoe  moeten  we
het prijzengeld eigenlijk verdelen?

Voor de complete uitslage en een
sfeerverslag zie
http://www.almeloschaakt.nl/

Standen competities

Hieronder  volgen  de  standen  van  de  competities  van  MSV-VSM.  Meer  info,  en  updates  zijn  zoals
gewoonlijk te vinden op de interne en externe competitie pagina’s van onze senioren en junioren
websites via http://www.msv-vsm.nl

Interne competitie, cyclus 1, eindstand, na 15 ronden

Pos Name                Cat  Gms  Score   W   D   L Bye AWM  IRtg   TPR   Rtg
=============================================================================
  1 Dirk van de Scheur   A    15   13.0  12   2   1   0   0  1971  2142  2030
-----------------------------------------------------------------------------
  2 Jasper Zilverberg    A    14   11.5  11   0   3   0   1  1974  2002  1979
-----------------------------------------------------------------------------
  3 Walter Beugels       A    14    9.5   7   4   3   0   1  1788  1861  1818
-----------------------------------------------------------------------------
  4 Hans Ouwersloot      A    13    9.0   7   2   4   0   2  1932  1884  1902
-----------------------------------------------------------------------------
  5 John Pettersson      B    10    8.5   7   1   2   0   4  1625  1910  1728
  6 Maarten van Laatum   A    12    8.5   7   1   4   0   2  1906  1861  1880
-----------------------------------------------------------------------------
  7 Sander Wissink       A    10    8.0   6   2   2   0   3  1950  1930  1937
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  8 Mark Ramaer          A    14    8.0   7   1   6   0   1  1761  1691  1712
-----------------------------------------------------------------------------
  9 Jo van de Kragt      B    10    7.5   6   1   3   0   3  1568  1788  1641
 10 Tim Yue              B    15    7.5   7   1   7   0   0  1586  1712  1637
 11 Igor Erin            A    12    7.5   5   3   4   0   3  1725  1689  1697
 12 Asef Ghafuri         B    15    7.5   6   3   6   0   0  1639  1608  1609
 13 Jos Uiterwijk        B    13    7.5   5   3   5   0   2  1597  1585  1578
 14 Raad Alatar          B    15    7.5   6   3   6   0   0  1556  1513  1519
-----------------------------------------------------------------------------
 15 Jose Garcia          A     9    7.0   5   2   2   0   0  1800  1734  1773
 16 Henk Boer            A    12    7.0   5   2   5   0   2  1796  1646  1714
 17 Johan Rouschop       B    11    7.0   6   0   5   0   3  1645  1643  1635
 18 Cris Borsten         D    15    7.0   5   4   6   0   0  1314  1451  1367
-----------------------------------------------------------------------------
 19 Peter Bokern         C    11    6.5   5   1   5   0   3  1396  1485  1420
-----------------------------------------------------------------------------
 20 Reinier Overtoom     A    11    6.0   4   2   5   0   2  1721  1676  1687
 21 Jean Pluis           B    10    6.0   5   0   5   0   4  1589  1675  1610
 22 Andre Koehorst       B    12    6.0   5   0   7   0   2  1560  1629  1574
 23 Alexander Chan       D    11    6.0   4   2   5   0   3  1189  1415  1265
-----------------------------------------------------------------------------
 24 Guido Heuts          C     9    5.5   4   1   4   0   6  1354  1501  1389
 25 Wiel Maertzdorf      C    11    5.5   3   3   5   0   4  1503  1460  1468
 26 Jo Rikers            C    14    5.5   3   4   7   0   1  1350  1299  1298
-----------------------------------------------------------------------------
 27 Jimmy Patty          C     9    5.0   4   0   5   0   6  1391  1329  1354
-----------------------------------------------------------------------------
 28 Paul Bokern          D    11    4.5   3   1   7   0   3  1287  1394  1311
 29 Janaart Giesberts    D    11    4.5   3   1   7   0   4  1263  1275  1251
 30 Dien Knuit           D    14    4.5   3   1  10   1   0  1189  1171  1163
-----------------------------------------------------------------------------
 31 Job Geerdes          C     7    4.0   3   0   4   0   6  1430  1721  1494
 32 Henk Klein           B     4    4.0   3   0   1   0  10  1577  1649  1586
 33 Jo Hermans           C     5    4.0   3   0   2   0  10  1526  1606  1538
 34 Sjef Moerdijk        C     4    4.0   2   0   2   1  10  1427  1472  1430
 35 Harry Nietsch        D     6    4.0   2   2   2   0   7  1276  1365  1291
 36 Aljosha Leyten       D     6    4.0   3   0   3   0   7  1270  1324  1274
-----------------------------------------------------------------------------
 37 Constance Hemker     C    10    3.5   0   3   7   1   4  1363  1124  1268
 38 Philippe Ramaekers   D    13    3.5   2   0  11   1   1  1169  1118  1141
-----------------------------------------------------------------------------
 39 Guus de Boer         A     4    3.0   2   0   2   0  11  1776  1695  1759
 40 Petr Augustin        D     4    3.0   2   0   2   0   9  1350  1536  1373
-----------------------------------------------------------------------------
 41 Hans Hoornstra       A     1    2.0   1   0   0   0   1  1850  2152  1863
 42 Maarten-J. Oosterman A     1    2.0   1   0   0   0  12  2014  2043  2015
 43 John Franssen        A     1    2.0   1   0   0   0  12  1711  1743  1714
 44 Fred. d.l. Fonteijne D     3    2.0   1   0   2   0  10  1337  1293  1328
 45 Ronny van Hootegem   C     2    2.0   0   0   2   1  10  1469  1147  1437
-----------------------------------------------------------------------------
 46 Andre Klein          B     1    1.0   0   0   1   0  12  1579  1394  1569
 47 Charles Smeets       D     1    1.0   0   0   1   0  12  1200  1226  1197
 48 Jef Jacobs           D     2    1.0   0   0   2   0  11  1278  1222  1266
 49 Khalil Cherif        A     1    1.0   0   0   1   0  12  1100  1126  1097
 50 Bastian Spoormans    D     1    1.0   0   0   1   0  11  1100  1068  1095
=============================================================================

Dirk van de Scheur is daarmee de kampioen van de eerste cyclus. Proficiat! De categorie-
kampioenen van de eerste cyclus zijn: A) Dirk van de Scheur; B) John Pettersson; C) Peter Bokern;
en D) Chris Borsten.
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Interne competitie, cyclus 2, eindstand, na 15 ronden

Pos Naam                 Cat Prt  Score   W   R   V Bye AMB  BRtg   TPR   Rtg
=============================================================================
  1 Hans Hoornstra       A    15   10.5  10   1   4   0   0  1863  1948  1921
  2 Hans Ouwersloot      A    15   10.5   8   5   2   0   0  1902  1931  1931
-----------------------------------------------------------------------------
  3 Maarten-J. Oosterman A    15   10.0   7   6   2   0   0  2015  1909  1972
-----------------------------------------------------------------------------
  4 Jasper Zilverberg    A    10    9.5   7   3   0   0   5  1979  2090  2012
  5 Dirk van de Scheur   A    15    9.5   8   3   4   0   0  2030  1928  1984
-----------------------------------------------------------------------------
  6 Reinier Overtoom     A    13    8.5   4   7   2   0   2  1687  1806  1755
-----------------------------------------------------------------------------
  7 Sander Wissink       A    13    8.0   5   4   4   0   2  1937  1787  1873
  8 Igor Erin            A    14    8.0   5   5   4   0   1  1697  1676  1695
  9 Jos Uiterwijk        B    14    8.0   7   1   6   0   1  1578  1566  1577
-----------------------------------------------------------------------------
 10 Tim Yue              B    13    7.5   4   4   5   1   1  1637  1579  1613
 11 Paul Bokern          D    12    7.5   6   0   6   0   2  1311  1538  1411
 12 Asef Ghafuri         B    13    7.5   5   2   6   1   0  1609  1478  1546
-----------------------------------------------------------------------------
 13 Walter Beugels       A    12    7.0   5   2   5   0   3  1818  1716  1777
 14 Mark Ramaer          A    15    7.0   6   2   7   0   0  1712  1711  1714
 15 Johan Rouschop       B     8    7.0   5   2   1   0   5  1635  1617  1638
 16 Raad Alatar          B    15    7.0   7   0   8   0   0  1519  1515  1517
-----------------------------------------------------------------------------
 17 John Franssen        A    10    6.5   5   1   4   0   2  1714  1648  1696
 18 Philippe Ramakers    D    13    6.5   5   2   6   0   0  1141  1491  1283
 19 Guido Heuts          C    13    6.5   4   2   7   1   1  1389  1420  1402
 20 Jean Pluis           B    15    6.5   4   5   6   0   0  1610  1366  1476
-----------------------------------------------------------------------------
 21 Maarten van Laatum   A     8    6.0   5   0   3   0   4  1880  1754  1851
 22 Cris Borsten         D     9    6.0   3   4   2   0   5  1367  1510  1422
 23 Alexander Chan       D     8    6.0   3   2   3   1   5  1265  1471  1325
 24 Harry Nietsch        D    10    6.0   4   0   6   1   4  1291  1437  1342
-----------------------------------------------------------------------------
 25 Janaart Giesberts    D    14    5.5   3   4   7   0   1  1251  1262  1256
-----------------------------------------------------------------------------
 26 Andre Koehorst       B     7    5.0   4   0   3   0   7  1574  1578  1578
 27 Jimmy Patty          C     6    5.0   4   0   2   0   6  1354  1572  1409
-----------------------------------------------------------------------------
 28 Peter Bokern         C     9    4.5   3   1   5   0   4  1420  1463  1434
 29 Wiel Maertzdorf      C     9    4.5   3   1   5   0   6  1468  1334  1419
 30 Constance Hemker     C    12    4.5   2   3   7   0   2  1268  1262  1262
 31 Jo Rikers            C    14    4.5   0   9   5   0   0  1298  1247  1266
-----------------------------------------------------------------------------
 32 Henk Boer            A     9    4.0   2   2   5   0   3  1714  1510  1650
-----------------------------------------------------------------------------
 33 Sjef Moerdijk        C     2    3.0   2   0   0   0  10  1430  1710  1457
 34 Patrick Geene        D     3    3.0   2   0   1   0   3  1350  1457  1365
 35 Jo Hermans           C     7    3.0   0   2   5   1   4  1538  1278  1478
 36 Dien Knuit           D    13    3.0   1   1  11   1   1  1163  1010  1117
-----------------------------------------------------------------------------
 37 Henk Klein           B     2    2.5   1   1   0   0  10  1586  1429  1576
 38 Jef Jacobs           D     7    2.5   1   1   5   0   8  1278  1066  1221
-----------------------------------------------------------------------------
 39 Gilbert Vrancken     A     1    2.0   1   0   0   0   1  2080  2074  2082
 40 Henning Friese       A     1    2.0   1   0   0   0  11  2053  2046  2054
 41 Maxim Hollands       B     1    2.0   1   0   0   0   8  1700  1820  1707
 42 Fred. d.l. Fonteijne D     1    2.0   1   0   0   0  12  1328  1460  1335
 43 Guus de Boer         A     2    2.0   1   0   1   0  10  1759  1410  1735
=============================================================================
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Hans Hoornstra is daarmee de kampioen van de tweede cyclus. Proficiat! De categorie-kampioenen
van de tweede cyclus zijn: A) Hans Hoornstra; B) Jos Uiterwijk; C) Guido Heuts; en D) Paul Bokern.

Op 9 en 16 juni (reserve 23 juni) zullen er finalematches gespeeld worden tussen Dirk van de
Scheur en Hans Hoornstra (cat. A en clubkampioenschap), tussen Jo van de Kragt (vervanger voor
de geen lid meer zijnde John Pettersson) en Jos Uiterwijk (cat. B), tussen Peter Bokern en Guido
Heuts (cat. C) en tussen Cris Borsten en Paul Bokern (cat. D).

Rapid, snelschaak en KO-beker winnaars

Rapid
De rapid competitie werd gespeeld over 4 speeldagen van ieder 3 ronden. De eindstand:

Pos Name                 Gms  Score   W   D   L Bye AWM  IRtg   TPR   Rtg
=========================================================================
  1 Sander Wissink        12   10,5  10   1   1   0   0  1955  2078  1984
-------------------------------------------------------------------------
  2 Hans Ouwersloot        9    7,0   5   4   0   0   3  1914  1954  1922
-------------------------------------------------------------------------
  3 Reinier Overtoom       9    6,5   5   3   1   0   3  1719  1907  1781
  4 Mark Ramaer           12    6,5   6   1   5   0   0  1732  1768  1743
-------------------------------------------------------------------------
  5 Jasper Zilverberg      9    5,5   4   3   2   0   3  1978  1815  1919
  6 Hans Hoornstra         8    5,5   4   1   3   1   0  1800  1713  1769
  7 Asef Ghafuri          12    5,5   5   1   6   0   0  1601  1589  1581
-------------------------------------------------------------------------
  8 Raad Alatar           10    5,0   5   0   5   0   2  1497  1655  1544
  9 Igor Erin             12    5,0   4   2   6   0   0  1698  1628  1654
-------------------------------------------------------------------------
 10 Maarten van Laatum     5    4,0   4   0   1   0   7  1916  1854  1903
 11 Jos Uiterwijk          4    4,0   3   0   1   1   7  1573  1711  1592
 12 Guido Heuts           12    4,0   3   2   7   0   0  1383  1439  1389
-------------------------------------------------------------------------
 13 John Franssen          6    3,5   3   1   2   0   6  1714  1617  1693
 14 Jo Rikers             11    3,5   1   5   5   0   1  1333  1497  1377
 15 Cris Borsten           9    3,5   3   1   5   0   3  1326  1448  1354
-------------------------------------------------------------------------
 16 Guus de Boer           3    3,0   3   0   0   0   9  1782  1891  1798
-------------------------------------------------------------------------
 17 Henk Boer              3    2,5   2   1   0   0   9  1758  1737  1752
 18 Paul Bokern            5    2,5   2   1   2   0   7  1314  1639  1368
 19 Wiel Maertzdorf        4    2,5   0   3   1   1   7  1504  1506  1497
 20 Philippe Ramaekers    11    2,5   1   1   9   1   0  1187  1164  1178
-------------------------------------------------------------------------
 21 Jasper Broekmeulen     2    2,0   2   0   0   0   3  1400  1843  1437
 22 Jose Garcia            3    2,0   2   0   1   0   9  1811  1801  1810
 23 Gilbert Vrancken       3    2,0   2   0   1   0   3  2000  1765  1970
 24 Andre Koehorst         3    2,0   2   0   1   0   9  1603  1633  1605
 25 Henk Klein             3    2,0   2   0   1   0   9  1567  1591  1569
 26 Joris Broekmeulen      2    2,0   2   0   0   0   3  1400  1589  1417
 27 Johan Rouschop         4    2,0   2   0   2   0   8  1633  1568  1619
 28 Jimmy Patty            6    2,0   2   0   4   0   6  1330  1509  1361
 29 Jo Hermans             4    2,0   1   0   3   1   6  1524  1323  1488
-------------------------------------------------------------------------
 30 Peter Bokern           2    1,5   1   1   0   0  10  1407  1963  1447
 31 Sjef Moerdijk          3    1,5   1   1   1   0   9  1400  1502  1408
-------------------------------------------------------------------------
 32 Job Geerdes            1    1,0   0   0   1   1  10  1502  1524  1500
 33 Erik Pot               2    1,0   1   0   1   0   3  1400  1497  1405
-------------------------------------------------------------------------
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 34 Walter Beugels         3    0,5   0   1   2   0   9  1783  1200  1716
-------------------------------------------------------------------------
 35 Aljosha Leyten         1    0,0   0   0   1   0  11  1266  1289  1265
 36 Alexander Chan         1    0,0   0   0   1   0  11  1217  1238  1214
 37 Ronny van Hootegem     2    0,0   0   0   2   0  10  1438  1233  1415
 38 Janaart Giesberts      3    0,0   0   0   3   0   9  1273  1148  1252
 39 Dien Knuit             5    0,0   0   0   5   0   5  1170  1139  1151
 40 Tim Yue                1    0,0   0   0   1   0  11  1621  1042  1595
=========================================================================

En hiermee heeft Sander Wissink overtuigend het rapidkampioenschap 2008-2009 gewonnen.
Proficiat!

Snelschaak
Het snelschaakkampioenschap kende een
nieuwe opzet met eerst 9 ronden Zwitsers
op weerstand, waarna de 8 hoogst
geeindigden een finalepoule spelen. De
finalepoule schreef Maarten met de mooie
score van 5 uit 7 op zijn naam, gevolgd door
oud-kampioen Sander Wissink, de qua
rating sterkst speler van de club Henning
Friese, en Jasper Zilverberg. Proficiat aan
Maarten van Laatum!

KO beker
De uitslagen van de KO partijen gelden
tevens voor de interne competitie.
Reglementaire uitslagen (R) zijn gebaseerd
op het aantal malen dat de spelers aanwezig
zijn geweest: wie het meest aanwezig is
geweest gaat door naar de volgende ronde.

Uitslagen voorronde
Augustin      - Erin          0-1
Franssen      - Spoormans     1–0 (R)
Peter Bokern  - Nietsch       1-0
Zilverberg    - Giesberts     1-0
Moerdijk      - De Boer       1-0 (R)
Henk Klein    - Ramaekers     1-0
Andre Klein   - Van de Kragt  0-1 (R)
Smeets        - Overtoom      0-1 (R)
Rouschop      - Geerdes       0-1
Beugels       - Jacobs        1-0 (R)
Alatar        - Patty         1-0
Boer          - Ghafuri       1-0
Leyten        - Chan          0-1
Knuit         - Uiterwijk     0-1
Borsten       - Maertzdorf    0-1

De overige 17 spelers hebben de eerste
ronde  vrij  zodat  er  in  de  tweede  ronde  32
spelers over zijn.

Uitslagen 1e ronde
Erin          - Van de Scheur 1-0
Boer          - Franssen      1-0 (R)
Geerdes       - Pettersson    0-1
Uiterwijk     - Van de Kragt  0-1
Wissink       - Chan          0-1
Rikers        - Van Hootegem  1-0 (R)
Peter Bokern  - Hemker        1-0
Heuts         - Ramaer        0-1
Hermans       - Moerdijk      0-1
Alater        - Yue           ½-½
                Yue wnss
D.l. Fonteijne- Oosterman     0-1
Pluis         - Henk Klein    0-1
Koehorst      - Overtoom      1-0
Zilverberg    - Ouwersloot    0-1
Paul Bokern   - Van Laatum    0-1
Beugels       - Maertzdorf    1-0

Uitslagen 2e ronde
Ramaer        - Van de Kragt  1-0 (R)
Henk Klein    - Peter Bokern  0-1 (R)
Boer          - Rikers        1-0
Moerdijk      - Ouwersloot    0-1 (R)
Petterson     - Van Laatum    0-1 (R)
Koehorst      - Yue           1-0
Erin          - Chan          ½-½
                Erin wnss
Oosterman     - Beugels       1-0

Uitslagen kwartfinale (3e ronde)
Koehorst     - Oosterman     0-1
Erin          - Boer          ½-½
                Boer wnss
Ouwersloot    - Peter Bokern  1-0
Van Laatum    - Ramaer        1 0

Uitslagen halve finale (4e ronde)
Oosterman     - Ouwersloot    ½-½
                Ouwersloot wnss
Boer          - Van Laatum    0-1

Uitslag finale (5e ronde)
Van Laatum    - Ouwersloot    0-1

En daarmee heeft Hans Ouwersloot de KO-
beker gewonnen. Proficiat!
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Eindstanden MSV-VSM in de externe competitie

In de externe competitie was er blijdschap
en teleurstellingen. Net als vorig jaar wist
het eerste team in de promotie-klasse (net)
niet te promoveren, dus zullen we de
plannen  voor  deelname  aan  de  KNSB-
competitie weer een jaartje in de ijskast
moeten zetten. Het 2e team,  dat  na
degradatie 2 jaar geleden, en toen een
revanche vorig jaar door overtuigend te

promoveren naar de 1e klasse, ging door
met het jo-jo effect, en degradeerde weer.
Het 3e team eindigde in de middenmoot van
de  2e klasse  A.  Het  4e en  5e team
handhaafden zich in resp. klassen 3A en 3C.

Hieronder staan de eindstanden
van  de  klassen  waarin  onze  teams
uitkwamen. Voor persoonlijke prestaties, zie
onze website.

  Promotieklasse            Mp Bp    1  2  3  4  5  6  7  8
1.Brunssum 1                13 39    x  5  4  4½ 6½ 6½ 6½ 6
2.MSV-VSM 1                 11 35    3  x  4  4½ 6½ 6  6½ 4½
3.Venlo 2                   9  30    4  4  x  4½ 3  5  5½ 4
4.Voerendaal 3              8  32½   3½ 3½ 3½ x  6  6  5½ 4½
5.Leudal 1                  6  23    1½ 1½ 5  2  x  4½ 2  6½
6.Heerlense SV 1            4  21    1½ 2  3  2  3½ x  4½ 4½
7.GESS 1                    3  21½   1½ 1½ 2½ 2½ 6  3½ x  4
8.Kerkrade 1                2  22    2  3½ 4  3½ 1½ 3½ 4  x

  Klasse 1A                 Mp Bp    1  2  3  4  5  6  7  8
1.De Juiste -Z- 1           14 42    x  5  4½ 7  6  6½ 7  6
2.Hoensbroek Max Euwe       12 36½   3  x  5½ 6½ 5  5  5½ 6
3.Geleen 2                  8  29    3½ 2½ x  4  4½ 4½ 4  6
4.Schaesberg 2              6  24    1  1½ 4  x  5½ 4  4½ 3½
5.Eijsden                   5  26½   2  3  3½ 2½ x  6½ 4  5
6.Brunssum 2                5  22    1½ 3  3½ 4  1½ x  4  4½
7.MSV-VSM 2                 4  23½   1  2½ 4  3½ 4  3  x  5½
8.GESS 2                    2  19½   2  2  2  4½ 3  3½ 2½ x
MSV-VSM 2 degradeert.

  Klasse 2A                 Mp Bp    1  2  3  4  5  6  7  8
1.Heerlense SV 2            10 23½   x  3  3  4½ 4½ 4½ 4  .
2.Voerendaal 4              9  22½   3  x  5  3½ 2½ 4  4½ .
3.De Postertoren 1          7  19½   3  1  x  2½ 4  4½ 4½ .
4.MSV-VSM 3                 7  18½   1½ 2½ 3½ x  3½ 3  4½ .
5.'t Stokpaardje            4  15½   1½ 3½ 2  2½ x  1½ 4½ .
6.Geleen 3                  3  14    1½ 2  1½ 3  4½ x  1½ .
7.Sjaak Mat                 2  12½   2  1½ 1½ 1½ 1½ 4½ x  .
8.Vrij                      0   0    .  .  .  .  .  .  .  x

  Klasse 3A                 Mp Bp    1  1  2  2  3  3  4  4
1.DJC Stein 5               10 16½   x  x  2  2½ 2  3  3½ 3½
2.Voerendaal 5              6  11    2  1½ x  x  2  2½ 2½ 0½
3.Schaesberg 3              4  11    2  1  2  1½ x  x  1½ 3
4.MSV-VSM 4                 4   9½   0½ 0½ 1½ 3½ 2½ 1  x  x
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  Klasse 3C                 Mp Bp    1  1  2  2  3  3  4  4
1.DJC Stein 4               10 15½   x  x  2½ 0  3  4  3½ 2½
2.MSV-VSM 5                 8  13    1½ 4  x  x  2½ 0  2  3
3.RSC ’t Pionneke 4         4  11½   1  0  1½ 4  x  x  1  4
4.De Postertoren 2          2   7    0½ 1½ 1  1  3  0  x  x

Teamverslagen 4e team

Jo Rikers

Aan een oproep om toch vooral
wedstrijdverslagen  in  te  leveren  van  de
externe competitie gaf alleen Jo Rikers
gehoor. Als captain van zijn team leverde hij
trouw, na elke wedstrijd, een kort verslag
in. Hier zijn ze allemaal. [JU]

Vierde afgedroogd door
Jeugdteam DJC

Cris Borsten redt de eer!

In een vlot tempo werden achtereenvolgens
Dien Slangen-Knuit (Bord 3), Jo Rikers (Bord
4)  en  Jef  Jacobs  (Bord  2)  van  de  mat
geveegd.

Cris Borsten (Bord 1) voorkwam
een algehele met de staart afdruiping door
op  advies  van  teamleider  Jo  Rikers  in  een
gelijke stelling en bij de stand 0-3 remise
aan  te  bieden,  hetgeen  door  zijn
tegenstander werd geaccepteerd.

Eindstand dus: MSV-VSM 4 – DJC Stein 5:
0,5 - 3,5.

Al  met  al  een  slechte  start  in  de  eerste
ronde van de derde klasse A van de LiSB,
maar er komt nog een return tegen onze
jeugdige tegenstanders!

Vierde team verbetert score
met 25% in tweede ronde 3e

klasse A

Na de desastreuze nederlaag in de eerste
ronde (0,5-3,5) een betere score in de
tweede  ronde:  VSV  5  tegen   MSV-VSM  4

2,5 – 1,5. Nog niet om over naar huis te
schrijven, maar à la! Wij houden de moed er
in.

Het wedstrijdverloop: opening: geen
bijzonderheden, middenspel: Dien Slangen-
Knuit verliest stuk, Cris Borsten wint stuk, Jo
Rikers  wint  pion,  Jef  Jacobs  staat  beter,
eindspel: Cris wint, Jo speelt remise, Jef
verslikt zich in zijn aanval en Dien verliest.

Het zoet der overwinning of het gelijkspel
werd dus nog niet gesmaakt.

Op naar de volgende ronde!

Vierde proeft eindelijk smaak
der overwinning!

Ook  na  de  4e ronde ontving ik, inmiddels
vanzelfsprekend, een kort verslagje van Jo.
De naam van het verslag gaf al aan dat het
4e team hun eerste overwinning had
geboekt (2,5 – 1,5 tegen Schaesberg 2).
Helaas bleek het bestand verder onleesbaar
(door de euforie?), zodat ik jullie Jo’s
ontboezemingen over de eerste overwinning
moet onthouden. [JU]

Cris Borsten andermaal redder
der eer van het vierde!

Bezield met de beste voornemens om het
maar  eens  met  een  cliché  te  noemen  toog
ons illuster viertal in de noen van 7 februari
2009 over de wegen van ons goede
Limburgse  land  om  revanche  te  halen  op
het jeugdteam van Stein waar wij thuis met
maar liefst 0,5-3,5 van hadden verloren.
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Gedurende deze rit werd aan peptalking
gedaan: de immer opgewekte en positieve
Jef  Jacobs  zag  zelfs  een  komend
kampioenschap naken: dan hoefden alleen
maar alle nog komende wedstrijden
gewonnen te worden!

Helaas deed de ontnuchtering zich al  vroeg
in de middag voor: spelend tegen de
veteranen-kampioen van Limburg aan bord
1  en  weer  drie  andere  junioren  als  die  van
de eerste ronde (DJC heeft er nog al wat!)
kregen  wij  om  het  maar  eerlijk  te  zeggen
geen poot aan de grond!

Jef Jacobs aan bord 4 stond beter maar liet
zich met één zet  mat zetten,  Dien Slangen-
Knuit  aan bord 3 kon het  haar dame tegen
toren,  paard  en  loper  niet  bolwerken,  Jo
Rikers aan bord 2 liet onder druk zijn paard
instaan (nadat hij van te voren natuurlijk
wel remise had aangeboden dat echter
terecht werd geweigerd) en gaf toen direct
op  en  Cris  Borsten  op  bord  1  wist  na  een
blunderpartij van twee zijden uiteindelijk
nog remise te houden. Wederom verlies dus
met 3,5-0,5.

Vierde kan geen potten breken
in voorlaatste ronde LiSB-

competitie

Een korte karakteristiek van het treffen
tegen Schaesberg 3.

Uitslag: 1-3 verloren.

Verloop:
Jo Rikers aan bord 2 wint  (?)  paard voor 2
pionnen en kwaliteit, komt door onnodig
tempoverlies onder druk en geeft dan maar
zijn toren weg voor een pion. Finito.

Dien Slangen-Knuit aan bord 3 verliest
een pion en wordt langzaam van het bord
gedrukt. Ook een nul.

Cris  Borsten  aan  bord  1  verliest  een
pion, wint deze weer terug, verliest de
kwaliteit en kan het daarna niet redden.
Verliest de partij.

Jef  Jacobs  aan  bord  4  wint  een  licht
stuk, veriest het stuk weer en krijgt daarna
een  handvol  pionnen  voor  een  toren,  blijft
koelbloedig en wint afgetekend!

Bijzonderheden:
Dien speelde een goede partij, Jo bood geen
remise aan, Jef hervond zijn vorm en
behaalde zijn eerste punt en Cris verloor zijn
eerste partij in het team.

Eind goed, al goed

Vierde wint laatste wedstrijd in 3e

klasse A

Met dezelfde bezetting als in alle
voorgaande ronden (uniek in onze
clubhistorie?)  trad  het  vierde  aan  voor  de
laatste ronde van het huidige seizoen in de
sporthal te Roermond.

Daar werd ons verteld dat
tegenstander Voerendaal 5 slechts twee
mensen op de been kon brengen. Na
onderling overleg werd besloten dat Cris
Borsten en Jo Rikers zouden spelen,
hetgeen natuurlijk niet zo leuk was voor Jef
Jacobs en Dien Slangen-Knuit die hierdoor
gedwongen vrijaf kregen!

Na 1,5 uur spelen stond Cris  aan bord
3 twee vrijpionnen voor, waarvan een op de
voorlaatste rij. Door een onnauwkeurigheid
kon Cris hieruit slechts een kwaliteit
voorsprong slepen. Dat was echter
voldoende om de partij verder bekwaam tot
winst te voeren.

Hierna  bood  Jo  aan  bord  4  in  een
paard en zeven pionnen eindspel remise aan
dat direct door zijn tegenstander werd
geaccepteerd. Einduitslag dus 3,5-1.5 in ons
voordeel. Het stemde tot voldoening dat ons
spelend tweetal sec ook een overwinning
boekte.

Minder tot tevredenheid stemt het
eindresultaat van het team: vier punten uit
zes  wedstrijden,  waardoor  zelfs  de
(minimale) Rikers norm (50%) niet is
gehaald!

Volgend seizoen beter dus!
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Oproep tiende ALV
dinsdag 30 juni 2009

Op dinsdag 30 juni om 20.00 uur wordt
alweer onze 10e ALV gehouden. De agenda
is als volgt:

1. Openingswoord voorzitter.
2. Vaststelling agenda.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Goedkeuring notulen van de negende

ALV. (*)
5. Goedkeuring jaarverslagen 2008/2009

van de secretaris, penningmeester,
interne competitieleider, externe
competitieleider en jeugdleider. (*)

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

7. Interne competitie seizoen 2009/2010.
8. Externe competitie seizoen 2009/2010.
9. Jeugdzaken.

10. Huisvesting.
11. Kaderinventarisatie.
12. Bestuursverkiezing + aftreedschema

bestuur.
"Zittende" bestuursleden zijn Jos
Uiterwijk  (vz),  Jo  Hermans,  Wiel
Maertzdorf, Jo Rikers, André Koehorst
en Hans Ouwersloot. Aftredend zijn Jos
Uiterwijk en Jo Rikers. Uiterwijk en
Rikers stellen zich beide herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen vóór of
tijdens de vergadering gesteld worden.

13. Prijsuitreiking seizoen 2008/2009.
14. Rondvraag en sluiting.

(*) Bij deze agendapunten behorende
stukken zijn hieronder opgenomen.

Notulen negende ALV

Jo Rikers

Algemene Ledenvergadering MSV-VSM
1 juli 2008, De Romein - Maastricht

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Henk
Boer,  Joop  Dekens  (vanaf  agendapunt  11),
Igor Erin, John Franssen, Janaart Giesberts,

Jo Hermans, André Koehorst, Dien Knuit,
Maarten  van  Laatum,  Wiel  Maertzdorf,  Sjef
Moerdijk, Harry Nietsch, Hans Ouwersloot,
Rob  Ouwersloot,  Mark  Ramaer,  Jo  Rikers,
Dirk van de Scheur en Sander Wissink.

1. Openingswoord voorzitter
Te 20.05 uur opent Jos Uiterwijk de
vergadering. Hij heet de aanwezigen
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welkom en deelt mee dat Dien Knuit hem
verzocht  heeft  enige  woorden  tot  Dirk  van
de Scheur te mogen richten. De vergadering
heeft geen bezwaar.

Dien  zegt  dat  zij  leuk  schaakles  heeft
gehad van een bijzondere heer en zij biedt
mede namens Janaart Giesberts een
cadeautje aan de enigszins verbouwereerde
Dirk van de Scheur aan. De voorzitter zegt
dank aan Dien voor haar geste.

Dan vervolgt Jos Uiterwijk zijn
openingswoord. Hij stelt vast dat de meeste
aanwezigen  een  Kiebitz  met  de
vergaderstukken voor  zich  hebben  liggen  en
dat  de  presentielijst  rond  gaat.  Het  is  zijn
intentie de vergadering kort te houden, hij
bevindt zich enigszins in een stress situatie
omdat hij morgen vroeg met vakantie
vertrekt!

Wij hebben een goed seizoen achter de
rug, de voorzitter wil een paar zaken
noemen.  Als  totaal  vormen  wij  ruim  de
grootste vereniging van Limburg met rond
50 à 55 senioren (waarvan 30 à 35 actief in
de competitie) en een bloeiende
jeugdafdeling,  waardoor  thans  een  record
totaal aantal leden van 110  is bereikt!

In de externe competitie werd het
eerste net niet kampioen, wij werden op
bordpunten verslagen. Hadden wij maar van
Kerkrade gewonnen in plaats van gelijk te
spelen…  Het tweede team presteerde
uitmuntend door met overmacht kampioen
te worden en promoveert weer naar de 1e

klasse. Het derde team kon zich helaas  niet
onttrekken aan degradatie uit de 2e klasse.

Een hoogtepunt vormde ongetwijfeld
de organisatie van het Open Limburgs
Kampioenschap met 400 deelnemers dat
gedragen werd door een aantal van onze
leden.

Na Dirk van de Scheur nog eens extra
bedankt te hebben voor diens
schaaktraining dankt Jos Uiterwijk in het
algemeen de leden die eraan hebben
bijgedragen de vereniging bloeiend te
houden en dat zijn wij dus allemaal!

2. Vaststelling agenda

De vergadering gaat akkoord met de
agenda.

3. Ingekomen stukken en
mededelingen

Secretaris Jo Rikers zegt dat er voor deze
vergadering een afmelding van Joop Dekens
is ontvangen. Mogelijk dat Joop wat later
nog komt.

Overigens zijn geen stukken ontvangen
en worden geen mededelingen gedaan.

4. Goedkeuring notulen van de 7e en
8e algemene ledenvergadering

Op voorstel van de voorzitter worden de
notulen eerst tekstueel bezien.

Op  vraag  van  Jo  Rikers  wordt  gesteld
dat de afkorting i.i.g. onder agendapunt 4
van  de  8e  ALV  staat  voor  in  ieder  geval.
John Franssen merkt op dat hij de zin waar
i.i.g. in voorkomt i.i.g. niet mooi vindt!

Op  vraag  van  Jo  Rikers  wordt  gesteld
dat commitment onder agendapunt 10 van
de  8e ALV  staat  voor  toewijding,
betrokkenheid.

Er worden verder geen opmerkingen
over de tekst van de 7e en 8e  ALV gemaakt,
waardoor deze zijn vastgesteld.

De  voorzitter  zegt  dank  aan  externe
wedstrijdleider Sjef Moerdijk voor de
samenstelling van de notulen van de 7e ALV
en  aan  hemzelf  voor  de  notulen  van  de  8e

ALV!
Hierna  vraagt  Jos  Uiterwijk  of  nog

iemand iets ten berde wil brengen naar
aanleiding van de notulen.

Interne wedstrijdleider Hans
Ouwersloot zegt dat met betrekking tot het
benaderen van studenten in het afgelopen
seizoen de gevoerde actie tijdens de Inkom
slechts geleid heeft tot 1,5 lid!

Aansluiting bij de Sportraad is niet
mogelijk omdat deze zich uisluitend bezig
houdt met verenigingen voor alléén
studenten. Een opmerking van John
Franssen  om   een  avond  voor  alleen
studenten in te richten vindt gezien het
geringe respons op de Inkom weinig genade
in  de  ogen  van  Hans  Ouwersloot.  Wél  zal
Hans  Ouwersloot  op  advies  van  André
Koehorst zich informeren over een
circulerende lijst met verenigingen waar
studenten welkom zijn.
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5. Goedkeuring jaarverslagen 2007/
2008 van de secretaris, penning-
meester, interne  competitieleider,
externe competitieleider en jeugd-
leider

Jaarverslag secretaris.
Dit wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De
voorzitter zegt dank aan Jo Rikers.

Jaarverslag penningmeester.
Penningmeester Wiel Maertzdorf deelt mee
dat de kascommissie  bestaande uit Janaart
Giesberts en Jef Jacobs de boeken
gecontroleerd heeft. Janaart deelt mee dat
alles in orde is bevonden.

Jo Rikers zegt dat in de tabel Overzicht
€  500  is  opgevoerd  onder  abonnement  in
plaats van onder sponsor. Jos Uiterwijk zegt
dat hij deze fout bij het inrichten van de
tabel in de Kiebitz gemaakt heeft.

Er worden verder geen opmerkingen
gemaakt: waarmee het verslag van de
penningmeester met de bovengenoemde
wijziging is vastgesteld. De voorzitter zegt
dank aan Wiel Maertzdorf.

Jaarverslag interne competitieleider.
Interne wedstrijdleider Hans Ouwersloot
deelt  mee  dat  aan  zijn  verslag  de
finalematch tussen Sander Wissink en Dirk
van de Scheur toegevoegd kan worden.
Sander Wissink wist de titanenstrijd in zijn
voordeel te beslissen en mag zich daardoor
clubkampioen 2007/2008 noemen. Proficiat!

Eveneens toegevoegd kan worden het
hoofdstuk integratie jeugd in de
seniorencompetitie. Een achttal junioren
doet onregelmatig mee, Tim Yue en Peter
Bokern spelen geregeld. De integratie
verloopt  beter  en soepeler  dan Hans vooraf
had gedacht! De interne competitieleider
zegt  dank  aan  de  senioren  voor  hun
medewerking in deze.

Verder zegt Hans Ouwersloot dat hij en
met hem het gehele bestuur de
inspanningen van Dirk van de Scheur op het
gebied van de schaaktraining zeer
waardeert. Hij meent zelfs dat deze al
goede resultaten heeft opgeleverd! Dit
moge  een  aansporing  zijn  om  in  grotere
getale  de  training  van  Dirk  bij  te  wonen.
Hans  maakt  de  dank  concreet  door  het

onder hartelijk applaus aanbieden van een
klein cadeau aan Dirk.

Er worden verder geen opmerkingen
gemaakt waarmee het verslag met de
bovengenoemde aanvullingen is vastgesteld.
De  voorzitter  zegt  dank  aan  Hans
Ouwersloot.

Jaarverslag externe wedstrijdleider.
Externe wedstrijdleider Sjef Moerdijk heeft
geen toevoegingen te melden. Namens de
teamleiders  maakt Maarten van Laatum
een compliment aan Sjef over de wijze
waarop  de  communicatie  met  de
teamleiders heeft plaatsgevonden.

Er worden verder geen opmerkingen
gemaakt waarmee het verslag is
vastgesteld. De voorzitter zegt dank aan
Sjef Moerdijk.

Jaarverslag jeugdleider.
Jeugdleider Jo Hermans zegt dat het
hoogtepunt van het uitgebreid jaarverslag
van  de  Pionnenstörm  ongetwijfeld  wordt
gevormd  door  het  eigen  Grand  Prix  DSM
toernooi dat samen met GESS werd
georganiseerd.

Ook  van  groot  belang  is  de  deelname
van de jeugd aan toernooien met langere
speelduur in aanwezigheid van vele trainers
waarmee  na  afloop  de  partijen  worden
$besproken.

Veel energie is geïnvesteerd in het
schoolschaak. Wij hopen hiervan in de
nabije toekomst de vruchten te mogen
plukken.

Heel wat steun wordt ondervonden van
de oudercommissie die in goede vorm
verkeert!

Hierna  vraagt  de  voorzitter  of  er  nog
opmerkingen  zijn?  En  jawel,  daar  is  Jo
Rikers die met stemverheffing poneert dat
het toch echt Pionnestörm moet zijn en niet
Pionnenstörm! Jo Hermans is kennelijk
hierop voorbereid: hij heeft zich
geïnformeerd hierover en het blijkt dat
beide schrijfwijzen goede zijn! Jo Rikers
mokt nog even na: hij zou de informant van
Jo Hermans wel eens willen weten.

Meer serieus verzoekt Jo Rikers aan Jo
Hermans om in de toekomst bij het voor de
eerste keer noemen van een persoon zowel
diens voor- als achternaam te gebruiken, dit
gelet op toekomstige geschiedschrijvers.
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Er worden verder geen opmerkingen
gemaakt waarmee het verslag ongewijzigd
is goedgekeurd. De voorzitter zegt dank aan
Jo Hermans.

6. Begroting en contributievoorstel
van de penningmeester

Penningmeester Wiel Maertzdorf stelt dat
het totaal van inkomsten en uitgaven het
komend  seizoen  veel  hoger  is  dan  die  van
het  afgelopen  seizoen.  Dit  komt  door  de
schaakles op basisscholen (€4.500) en een
grote subsidie (€1675) van de gemeente die
gelabeld is aan het project topschaak voor
jeugdigen. Henk Boer  (79 jaar jong)
informeert belangstellend of er een
leeftijdsgrens voor het project geldt!
Jammer  voor  Henk;  de  leeftijdsgrens  is  18
jaar.

De  voorzitter  vraagt  of  er  nog  meer
opmerkingen over de begroting zijn? Dat
blijkt  niet  het  geval,  waardoor  deze  is
goedgekeurd.

De voorzitter brengt vervolgens het
contributievoorstel van de penningmeester
(handhaving  op  het  huidige  niveau)  ter
sprake. John Franssen vraagt of er nog een
som aan achterstallige contributie geïnd
moet  worden.  Wiel  Maertzdorf  zegt  dat  dit
niet het geval is, de gestelde sancties op
niet betaling hebben geholpen!

Er worden verder geen opmerkingen
gemaakt over het contributievoorstel,
waardoor dit is goedgekeurd.

De voorzitter zegt dank aan Wiel
Maertzdorf voor zijn inspanningen.

In de nieuwe kascommissie neemt
Janaart Giesberts wederom plaats, Janaart
vraagt  aan  Jef  Jacobs  of  deze  ook  weer
zitting hierin wil nemen.

7. Interne competitie seizoen
2008/2009

Hans Ouwersloot  zegt  hij  in  zijn  jaarverslag
het voorstel heeft gedaan om het
snelschaakkampioenschap op één avond te
spelen in plaats van twee. De redenen
hiervoor zijn de relatief geringe
belangstelling en het creëren van wat meer
ruimte voor de reguliere competitie.

Een tweede voorstel in zijn jaarverslag
is het kampioenschap in de groepen A t/m D
door middel van een tweekamp te beslissen.

Hierdoor  wordt  aan  het  slot  van  de  interne
competitie wat meer cachet gegeven.

Gelukkig is Dirk van de Scheur bereid
gevonden zijn schaakinstructie voort te
zetten  met  de  restrictie  dat  als  de
belangstelling niet groter wordt de training
einde september wordt stopgezet.

Het snelschaakkampioenschap.
Harry Nietsch vraagt hoeveel personen
hieraan hebben deelgenomen. Hans
Ouwersloot zegt dat dit er 25 en 18 waren,
terwijl de rapid- avonden zich qua aantal
deelnemers op hetzelfde niveau bevonden
als bij de normale competitie.

Sander Wissink  is voor handhaving
van twee avonden.  Sander merkt  op dat  er
op normale avonden ook wel eens een lage
score qua opkomst wordt bereikt. De
interne competitieleider zegt dat er op een
reguliere competitieavond nimmer een
opkomst van 25 spelers is geweest. Ook een
steunbetuiging van Maarten van Laatum
voor 2 avonden kan Hans Ouwersloot nier
verwurmen zijn voorstel  in  te trekken!  Wél
zal  Hans  in  overweging  nemen  om  op
voorstel  van  Sander  aparte  ratings  voor
snelschaak en rapid in te voeren.

De  voorzitter  brengt  het  voorstel  in
stemming; wie is er voor één avond
snelschaak?  Er  zijn  11  leden  voor,  3  tegen
en 3 onthoudingen. Het voorstel is hiermede
aangenomen. Secretaris Jo Rikers panikeert:
het totaal aantal stemmen strookt niet met
het totaal van de presentielijst!  Nadat Harry
Nietsch ook getekend heeft is dat euvel
verholpen. Hans Ouwersloot zegt dat hij het
snelschaakkampioenschap tussen de eerste
en tweede cyclus zal plannen.

De tweekamp ter bepaling van de
kampioen  in  de  groepen  A  t/m  D.  De
voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Er  zijn  16  leden  voor,  0  tegen  en  2
onthoudingen. Het voorstel is daarmee
aangenomen.

John  Franssen  is  van  mening  dat  ook
de mensen die op een tweede plaats
eindigen of periodekampioen worden een
prijsje moeten krijgen! Hans Ouwersloot
zegt dat wij eerder uit
bezuinigingsoverwegingen hebben besloten
van het uitreiken hiervan af te zien. John
zegt dat een medaille volstaat en dat dit om
een relatief geringe uitgave gaat.
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Dirk  van  de  Scheur  pleit  voor  een
medaille voor de winnaars van de
wisselbekers van de rapid- en
snelschaakcompetitie.

De voorzitter brengt eerst een voorstel
in stemming om de wisselbekerwinnaars van
het KO-toernooi, de rapidcompetitie en de
snelschaakcompetitie een blijvend
aandenken te geven.  Er  zijn  14 leden voor,
1 tegen en 3 onthoudingen.  Het voorstel  is
daarmee aangenomen.

Op  een  opmerking  van  Jo  Rikers   dat
er ook een wisselprijs voor de mooiste partij
bestaat  en  of  de  winnaar  hiervan  ook  een
blijvend aandenken krijgt wordt niet nader
ingegaan. Sander Wissink vraagt of de
wisselbeker ooit blijvend wordt uitgereikt,
b.v. na deze een bepaald aantal malen
gewonnen te hebben. Hierop wordt door de
voorzitter ontkennend geantwoord.

Vervolgens brengt de voorzitter een
voorstel in stemming om voor het
periodekampioenschap of  een 2e plaats  een
blijvend aandenken te geven. Er zijn 8 leden
voor, 9 tegen en 1  onthouding. Het voorstel
is daarmee verworpen.

Spitsvondig als altijd merkt John
Franssen op dat het voorstel niet met een
meerderheid is afgewezen!  Jos Uiterwijk
kan  de  opmerking  wel  waarderen,  maar
stelt vast dat het voorstel wel degelijk
statutair is afgewezen!

John Franssen merkt op dat hij op de
eindbijeenkomst met prijsuitreiking van de
jeugd is geweest, die een bijzonder
vriendschappelijk en feestelijk cachet had.

Hij  vraagt  zich  af  of  er  geen
mogelijkheid is om de senioren aan de BBQ
te laten aanschuiven! Een opmerking uit de
zaal  (Maarten van Laatum?):  goed voor het
commitment!

John Franssen vraagt expliciet naar de
mening van de bestuursleden over dit idee!
De voorzitter neemt hierop stelling: het
voorstel verdient alle aandacht en het
bestuur  gaat  na  op  welke  wijze  voor  de
senioren een feestelijke bijeenkomst kan
worden   georganiseerd!

8. Externe competitie seizoen
2008/2009

Jos  Uiterwjk  zegt  dat  hij  verder  in  de
vergadering terug komt op het afscheid van

onze externe wedstrijdleider Sjef Moerdijk.
De voorzitter geeft het woord aan Sjef.

Sjef  Moerdijk  zegt  dat  hij  in  zijn
jaarverslag heeft aangegeven dat door aan
zijn werk gerelateerd tijdsgebrek hij voor de
komende 4 jaar geen bestuurswerkzaam-
heden kan verrichten, die hij overigens altijd
met veel plezier heeft gedaan!

Het  komende  seizoen  zullen  wij  naar
thans de verwachting is met één team in de
promotieklasse,  één  in  de  eerste  en  drie  in
de derde klasse uitkomen.

André Koehorst vraagt hoeveel teams
in de derde klasse ingeschreven mogen
worden. De voorzitter zegt dat het aantal
teams in de derde (laagste) klasse
onbeperkt is.

Mark Ramaer merkt op dat het tweede
team  in  de  eerste  klasse  8  in  plaats  van  6
spelers   moet  opstellen.  Dat  is  correct  zegt
de voorzitter, maar omdat het derde team in
de derde klasse (van 6 naar 4 spelers) gaat
uitkomen blijft het netto aantal nodige
spelers hetzelfde.

9. Jeugdzaken

De voorzitter geeft het woord aan
jeugdleider Jo Hermans.

Jo  Hermans  zegt  dat  het  aantal
junioren gedurende het afgelopen seizoen
tussen 45 en 55 geschommeld heeft. In
totaal waren 9 trainers op 6 verschillende
niveaus doende! Er werd deelgenomen aan
tal van kampioenschappen, er was sprake
van een enorme ontwikkeling op het gebied
van  het  schoolschaak,  er  moest  de  nodige
arbeid verzet worden met betrekking tot
administratie en materiaalbeheer.

Omdat veel  werk op de schouders van
Joop Dekens neerkwam is besloten tot een
nieuwe taakverdeling bij de jeugdafdeling.
Jo Hermans schetst de nieuwe opbouw.
• Algeheel jeugdleider wordt de zeer

actieve ouder Patrick Geene.
• Topschaak   voor  de  junioren  in  de

stappen  boven  4  door  Joop  Dekens,
gedeeltelijk met hulp van ingehuurde
trainers.

• Op woensdag de interne competitie en
schaakles  voor  de  junioren  in  de
stappen  1  t/m  4  door  Jo  Hermans  en
Patrick Geene.
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• Schoolschaak en buitenschoolse
opvang door Patrick Geene.

• Organisatie, materiaal, subsidie,
rapportage, bestuurslid als jeugdleider
door Jo Hermans.

• Inschakeling van meer ouders door
Patrick Geene.

Op vraag van Jo Rikers zegt Jo Hermans dat
hij als bestuurslid het aanspreekpunt  voor
de jeugdafdeling blijft. Patrick Geene is
geen lid van de club, maar het ligt in de
rede  dat  hij  dat  wel  zal  worden,  aldus  Jo
Hermans.

Hans Ouwersloot vraagt of bekend is of
Patrick Geene zich beschikbaar blijft stellen
als  diens  zoon  zou  stoppen?  Jo  Hermans
zegt dat dit een punt van bespreking vormt.

Henk  Boer  wijst  er  op  dat  Patrick
Geene zich aan de in het bestuur gehouden
beslissingen moet houden, omdat anders
het gevaar van afdrijven aanwezig is. Jo
Hermans zegt dat hij als bestuurslid er voor
verantwoordelijk is dat genomen besluiten
naar de letter en de geest uitgevoerd
worden.

John Franssen vraagt of een niet-lid
aan het hoofd kan staan van de
jeugdafdeling. De voorzitter zegt dat onze
statuten en voor zover hem bekend ook de
statuten van de LiSB dit niet in de weg
staan.

10. Huisvesting

De voorzitter zegt dat  door de brand
onduidelijk is geworden over welke
ruimte(n) wij nu wel en niet kunnen
beschikken. De momentele situatie is als
volgt.  Noemen  wij  vanaf  de  hoofdingang
gezien de zalen 1 t/m 3.
• Nog altijd is onduidelijk wat met zaal 3

gebeurt. Waarschijnlijk wordt dit een
jeugdhonk met afzonderlijke ingang en
eigen beheer. Mag voorlopig door ons
gebruikt worden.

• Nog altijd is onduidelijk wat met zaal 1
gebeurt. Voorlopig is dit rookruimte en
mag mede door ons gebruikt worden

• Zaal 2 is exclusief voor ons bestemd en
wordt van vast nieuw meubilair
voorzien.

Dirk  van  de  Scheur  is  bevreesd  voor
geluidsoverlast uit zaal 3!  Dit zal de tijd
moeten leren  zegt Jos Uiterwijk.

Volgens  Harry  Nietsch  is  zaal  2
maximaal geschikt voor 17 partijen, hetgeen
in principe voldoende is voor de interne
competitie. Overigens betwijfelt Rob
Ouwersloot of dit aantal haalbaar is. Jo
Rikers  zegt  dat  er  ook  wel  mensen  zijn  die
geen last hebben van een beetje muziek en
die mogelijk in de zaal van het café willen
spelen. Maarten van Laatum vindt het zelfs
niet vreemd om in een Disco te schaken!

Mark  Ramaer  vraagt  hoe  wij  de
wedstrijden voor de externe competitie
gaan spelen.  Sjef  Moerdijk  zegt  dat  wij  niet
meer gezamenlijk met alle teams thuis en
uit kunnen spelen.

Jos Uiterwijk is ervan overtuigd dat het
spelen  in  zaal  2  zal  lukken,  mede  gelet  op
de uitwijkmogelijkheden ten tijde van
topdrukte bij de interne competitie. Het
zoeken naar een alternatief lokaal is
mogelijk, maar zal een peperdure
aangelegenheid blijken.

Jo Hermans zegt dat de brandlucht
nagenoeg uit de prijzenkast, die in zijn
garage staat, is getrokken!  De voorzitter
neemt contact op met de heer Heller over
de plaatsing van deze kast en de
materiaalkasten.

Mark Ramaer vraagt of er iets van de
huur af kan, wij gaan er immers hoe dan
ook in ruimte  op achteruit!  Wiel Maertzdorf
zegt  dat  wij  in  feite  zo  weinig  aan  huur
betalen dat een verzoek tot verlaging niet
opportuun is.

Jo Hermans zegt  dat  er  voor de jeugd
3  ruimtes  nodig  zijn.  Hieraan  wordt
voorlopig nog voldaan.

Henk Boer vraagt of wij nog gekend
worden  in  de  aanschaf  van  de  tafels.  Jos
Uiterwijk neemt dit nog met de heer Heller
op.

Op het voorstel van de voorzitter gaat
de vergadering akkoord met continuering
van de Romein als speellokaal met de
bovenomschreven accommodatie.

11. Kaderinventarisatie

De voorzitter zegt dat dit agendapunt
traditiegetrouw is opgevoerd, zonder veel
hoop op succes!
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Een oud zeer is het gemis aan een
hoofdredacteur voor de Kiebitz. En wat
blijkt? Zowel Maarten van Laatum als André
Koehorst zijn bereid aan een regelmatige
uitgave  mee  te  werken.  Samen  met  Jos
Uiterwijk is er in een vloek en een zucht een
volwaardige redactie tot stand gebracht!

Vol goede hoop vervolgt de voorzitter
met de vaststelling dat er ook behoefte aan
een materiaalcommissaris is omdat Sjaak
Spruit is verhuisd. Dien Knuit wil haar werk
als materiaalcommissaris continueren, zij
vraagt staande de vergadering aan Janaart
Giesberts of deze mede zorg wil dragen voor
het materiaal. Een onthutste Janaart houdt
dit in beraad. Harry Nietsch vraagt  naar de
taak van de materiaalcommissaris.

De voozitter zegt dat de
materiaalcommissaris in algemene zin zorg
draagt voor het  in  goede staat  houden van
al het spelmateriaal.

Gedurende de behandeling van dit
agendapunt komt Joop Dekens binnen.

12. Bestuursverkiezing

De voorzitter zegt dat de “zittende
bestuursleden” er zitten en dat hij  zich zelf
als voorzitter (die ieder jaar opnieuw
gekozen moet worden)  herkiesbaar stelt.

Van de overige bestuursleden is de
zittingstermijn (3 jaren) nog niet verstreken
maar stelt Sjef Moerdijk zich niet meer
beschikbaar wegens werkomstandigheden.
Hij  wil  om die  reden  de  komende  jaren  uit
het bestuur terugtreden.

Het bestuur stelt André Koehorst voor
als nieuw bestuurslid. De voorzitter zegt dat
André  gaarne  in  het  bestuur  zitting  wil
nemen  en  ook  met  enthousiasme  de  taak
van Sjef Moerdijk als extern wedstrijdleider
wil overnemen.

Jos  Uiterwijk  vraagt  of  er
tegenkandidaten zijn? Dat is niet het geval
en het voorstel om tot stemming voor de
voorzitter over te gaan wordt overstemd
door applaus uit de zaal. Conclusie: de
voorzitter is bij acclamatie benoemd!

Dezelfde  gang  van  zaken  doet  zich
voor bij de benoeming van André Koehorst
tot nieuw bestuurslid! Het bestuur voor het
seizoen 2008/2009 is hierdoor als volgt
samengesteld: voorzitter Jos Uiterwijk,
bestuursleden Jo Hermans, André Koehorst,

Wiel  Maertzdorf,  Hans  Ouwersloot  en  Jo
Rikers.

Jos Uiterwijk spreekt vervolgens een
kort  woord  van  dankbaarheid  uit  aan  Sjef
Moerdijk die vanaf 1989 eerst bij MSV en
daarna bij MSV-VSM tot nu toe met veel
verve bestuursfuncties heeft vervuld!
Daarbij  was  Sjef  altijd  te  porren  voor
activiteiten die geen direct verband hadden
met  zijn  bestuursfunctie  zoals  daar  zijn  de
schaaknacht, het open Maastrichts
Kampioenschap en diverse acteerprestaties!
Voor dat alles heel hartelijk dank!  Een
stoffelijk blijk van waardering houdt Sjef
nog te goed.

Hierna wordt André Koehorst door de
voorzitter een hartelijk welkom toegeroepen
als nieuw bestuurslid.

13. Prijsuitreiking seizoen 2007/2008

De voorzitter geeft het woord aan Hans
Ouwersloot voor de uitreiking van de
prijzen.

Op zijn eigen onnavolgbare staccato en
geestige wijze, doorspekt met opmerkingen
over niet met prijzen gehonoreerde 2e

plaatsen vooral van hem zelf, kwijt Hans
zich van zijn taak.

Reguliere interne competitie.
Categorie D
Leek  Rob  Ouwersloot  in  het  begin
onbedreigd af te stevenen op het
kampioenschap, moest hij zich, op het einde
geplaagd door examenperikelen, toch
schrap  zetten!   Maar  het  is   gelukt!   Rob
ontvangt onder applaus de beker uit de
handen van zijn vader!
Categorie C
Raad  Alatar  na  een  spannende  race
kampioen. Raad is niet aanwezig, zijn beker
wordt in bewaring gehouden.
Categorie B
Diederik Gerritsen kampioen, vooral door
zijn uitstekende resultaten in de eerste
cyclus. Diederik is niet aanwezig, zijn beker
wordt in bewaring gehouden.
Categorie A
Dirk van de scheur, won de eerste cyclus en
haalde voldoende punten in de tweede
om  zich  kampioen  van  de  A-  groep  te
mogen noemen. Applaus voor Dirk!



24

Hans verzoekt aan Sjef Moerdijk de prijs
voor de beste externe prestatie te willen
uitreiken. Sjef Moerdijk memoreert een
fantastische externe competitie met vrijwel
100% bezette borden, fanatiek spel en
goede resultaten. De prijs voor het beste
resultaat  komt toe aan Igor Erin,  die in het
2e team maar  liefst  6  uit  6  scoorde!  Onder
applaus ontvangt Igor zijn beker.

Dan  vervolgt  Hans  Ouwersloot  met  de
uitreiking van de 4 wisselbekers.

KO-toernooi.
Ondanks  een  chaotisch  toernooi  met
reglementaire uitslagen wegens niet
gespeelde partijen een waardig winnaar in
de persoon van Henning Friese als eerste
buitenlander, gecorrigeerd na protest uit de
zaal  tot  eerste  Duitse  student!  Henning  is
niet aanwezig, zijn wisselbeker wordt in
bewaring gehouden.

Snelschaakkampioenschap.
Een buitengewoon spannend verloop met
Sander  Wissink, die uiteindelijk over de
meest stalen zenuwen bleek te beschikken,
als winnaar van de wisselbeker. Applaus
voor Sander.

Rapidkampioenschap.
Werd gewonnen door Dirk van de Scheur.
Deze krijgt wel applaus maar geen
wisselbeker omdat deze nog in het bezit is
van Jasper Zilverberg, die momenteel
uitstedig is. Dirk houdt de beker te goed!

Jo Rikers beker.
Zoals bekend werd deze voor het eerst
toegekend aan de naamgever. Een jury,
bestaande uit Jo Rikers, Maarten-Jan
Oosterman en Hans zelf, heeft de 4
ingezonden partijen beoordeeld. Criteria:
leuk, interessant, aardig, ratingverschil.
• Winstpartij van Igor Erin tegen Mark

Ramaer. Interessante combinatie in het
middenspel. maar de stand hierna is
onduidelijk.

• Winstpartij van Mark Ramaer tegen
Ralph Engelen van Kerkrade. Sterk
gespeelde spectaculaire offerpartij,
doch de tegenstander deed zich min of
meer zelf de das om.

• Winstpartij van Dien Knuit tegen Jef
Jacobs. Sterke partij die bekoorde door
daadkracht, waarin de hand van  Dirk
van de Scheur als trainer duidelijk
herkenbaar is. Activiteit en aanval
loont!  De  tegenstand  van  Jef  Jacobs
liet  te  wensen  over.  Toch  een  goede
partij, maar net niet genoeg voor de
prijs.

• Winstpartij van Rob Ouwersloot tegen
André  Klein.  Een  partij  die  over  het
geheel genomen op een behoorlijk
niveau  stond  met  goed  spel  van  de
tegenstander. Rob vertoonde
daadkracht  en  de  wil  om  te  winnen
hetgeen in een scherpe partij door een
dubbel offer werd bereikt. Maarten-
Jan Oosterman roemde in zijn
beoordeling de drang om iets te
bereiken  en  merkte  op  dat  risico
nemen beloond wordt!

Rob krijgt de wisselbeker en wordt met
applaus beloond. Hans Ouwersloot belooft
dat de partij wordt gepubliceerd in de
Kiebitz en de website.

Clubkampioenschap.
Sander Wissink de clubkampioen! Hij krijgt
onder groot applaus de Fred Engelhard
wissel- trofee en een blijvende herinnering.
Sander heeft een fantastisch seizoen achter
de rug. De eerste cyclus was hij geweldig in
vorm,  de  tweede  wat  minder  maar  in  de
finalematch tegen Dirk van de Scheur bleek
hij  toch  over  de  langste  adem  te
beschikken.

14.  Rondvraag en sluiting

Op  vraag  van  de  voorzitter  willen  Jo
Hermans, Jos zelf en Dien Knuit gebruik
maken van de rondvraag.
• Dien Knuit vraagt of nog materiaal uit

de  jeugdkast  over  moet  komen.  Joop
Dekens  zegt  dat  er  op  korte  termijn
een inventarisatie van de jeugdkast zal
uitgevoerd  worden  waarna  er
eventueel een verschuiving van
materiaal kan plaatsvinden.

• Jo  Hermans  suggereert  de  partij  van
Rob Ouwersloot naar Fred Clevers te
sturen voor plaatsing in het Li.S.B.-
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blad en website. Hans Ouwersloot
neemt hier goede nota van.

• Jos Uiterwijk deelt mee dat volgende
week  dinsdag  de  start  van  het  Open
Maastrichts kampioenschap plaatsvindt
dat op 8 achtereenvolgende dinsdagen
zal verspeeld worden. Deelname is vrij
voor iedereen, het speeltempo is voor
iedereen 1,75+0,15 uur. Daarna begint

in september weer de reguliere interne
competitie.

Er zijn dan geen zaken meer aan de orde en
te 21.50 uur besluit de voorzitter onder
dank aan de aanwezigen voor de aandacht
de vergadering.

Maastricht, 10 juli 2008
Jo Rikers

RUST AAN HET SCHAAKFRONT

Jaarverslag secretaris
seizoen 2008/2009

Jo Rikers

Waar  in  het  verleden  vaak  stormachtige
ontwikkelingen te memoreren waren staat
het achter ons liggende seizoen in het teken
van de stabiliteit. Stabiliteit voor MSV-VSM
in de betekenis van bestendig, duurzaam.

Hoe  is  het  te  verklaren  dat  in  een  tijd  van
teruggang van het verenigingsleven wij op
bloeiende senioren en junioren activiteiten
kunnen terugzien? Hoe is het te verklaren
dat gegeven de speelmogelijkheden via
internet er mensen zijn die het
schaakcontact in de directe confrontatie met
hun medemensen zoeken? Is het de sfeer
die bepalend is? De volstrekt uitgesproken
sterke persoonlijkheid die al onze leden
bezitten? Het gedrag achter het bord: de
zwierige handbeweging waarmee een stuk
verplaatst wordt, al dan niet gevolgd door
een goedkeurend klopje op de kop? Of de
harde gedecideerde klap waarmee het
wordt neergezet? De seconden-lange
twijfeling waarbij het stuk in de lucht hangt?
De notatie met potloodstompjes van 2 cm
lengte? De stentorstem van de
competitieleider die de indeling bekend
maakt? De koelbloedigen onder ons die in
opperste tijdnood de klok geen blik waardig
keuren?  Het  remise-aanbod  dat  vaak  vroeg
in de avond de gewijde stilte doorbreekt? Al
deze en andere kleine dingetjes? Wie zal het
zeggen? Feit is dat wij ervan houden!

Na deze filosofische afdwaling terug naar de
beginstelling: stabiliteit en bloeiende
activiteiten! Ten bewijze hiervan verwijs ik
graag naar de jaarverslagen van mijn
geachte bestuurscollega’s, te weten
jeugdleider, penningmeester, externe
wedstrijdleider en interne wedstrijdleider,
alsmede de hiernavolgende bijdrage
betreffende de administratie.

Het ledenbestand per 1 juni 2009 bedroeg
52 senioren en 38 junioren, tegen 55
senioren en 55 junioren per 1 juni 2008.
Gedurende het afgelopen seizoen verlieten
ons  11  senioren  (1  wegens  overlijden,  4
wegens uitstedige verhuizing, 1 wegens
gezondheid, 2 wegens gebrek aan motivatie
en 3 wegens contributieachterstand),
waartegen 8 nieuwe aanmeldingen stonden.
Bij de junioren vertrokken 23 leden en ging
1 lid  over naar de senioren,  hier  stonden 7
nieuwe aanmeldingen tegenover. Voor de
achtergrond van het ledenverloop bij de
junioren verwijs ik gaarne naar het verslag
van de jeugdleider. Voor wat de senioren
betreft zij opgemerkt dat de achteruitgang
met 3 leden te betreuren valt. Een gunstige
ontwikkeling is echter dat het aantal nieuwe
leden steeg van 6 in het vorige seizoen tot 8
in het onderhavige seizoen.

Er vonden volgens planning 4
bestuursvergaderingen plaats. Uit de
onderwerpen die aan de orde kwamen de
navolgende bloemlezing.
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Standpunt-bepalingen naar derden inzake:
• De onderhandelingen met de uitbater

van de Romein betreffende de
speelmogelijkheden en de nieuwe
huur.

• De opstelling op de ledenvergadering
van de LiSB met betrekking tot de
perikelen  tussen  het  bestuur  en  de
jeugdcommissie van de LiSB, alsmede
de voorgestelde   reglements-
wijzigingen aangaande de competitie
en het juniorenschaak.

Personalia
• Als een grote schok kwam einde mei

het bericht dat John Franssen was
komen te overlijden. Zijn inzet voor het
jeugdschaak en de externe
wedstrijdteams zullen wij node missen.
Dat en zijn speciale humor zal tot in
lengte van dagen aan hem doen
herinneren.

• Joop Dekens moest helaas wegens
gezondheidsredenen al zijn activiteiten
op het gebied van het jeugdschaak
stopzetten. Vanaf deze plaats wensen
wij Joop van harte een spoedige
algehele beterschap toe.

• Als een aangename verrassing kwam
de benoeming van onze vice-voorzitter
Hans Ouwersloot tot voorzitter van de
organisatiecommissie van het open
kampioenschap van Limburg.

• Tot slot maken wij graag gewag van de
benoeming van onze jeugdleider Jo
Hermans  tot nieuw bestuurslid van de
LiSB.

Diversen
• Besloten werd ons verenigingsorgaan

de Kiebitz, mede gelet op onze
uitstekende website, nog maar één
keer per jaar te laten verschijnen.

• Uitgebreid kwam de samenstelling en
het aantal teams voor de LiSB-
competities aan de orde.

• De voorgestelde nieuwe opzet van het
grote jeugdtoernooi in samenwerking
met GESS vormde ook een onderwerp
van gedachtenwisseling.

• En uiteraard werd de nodige aandacht
besteed aan de voorbereiding van de
komende interne algemene jaarverga-
dering!

Rest mij nog als laatste item het uitstekend
verlopen Zomertoernooi en de Schaaknacht,
die door ons zelf werden georganiseerd,
alsmede het grandioze open kampioenschap
van  Limburg,  dat  mede  met  grote  inbreng
van onze leden werd georganiseerd, te
memoreren.

Mij  dunkt  dat  er  voorwaar  genoeg  reden  is
om met tevredenheid op het seizoen terug
te zien en de hoop uit  te spreken dat  er  in
de  naaste  toekomst  sprake  mag  zijn  van
een bestendiging en mogelijk zelfs van een
nog grotere bloei van ons eigen MSV-VSM.

Maastricht, 5 juni 2009
Jo Rikers

Jaarverslag penningmeester
seizoen 2008/2009

Wiel Maertzdorf

Het financieel verslag is niet iets om
tevreden over te zijn. Weliswaar zijn we nog
niet in de rode cijfers beland, maar het jaar
is afgesloten met een fors negatief saldo.

Zoals uit het overzicht blijkt zijn
een aantal onvoorziene posten hier
verantwoordelijk  voor:  de  inkomsten  uit  de
contributies zijn sterk teruggelopen, we
hebben éénmalig een bedrag gesponsord
om het Limburgs Kampioenschap van de

grond te tillen, de sponsor van de afgelopen
jaren is  weggevallen,  de vervanging van de
door de brand verloren gegane
archiefkasten was duur, en er was een grote
verliespost  op  de  via  het  schoolschaak
verstrekte werkboeken.

Voor  het  komend  jaar  is  de
begroting dan ook voorzichtig opgesteld,
mede gezien het feit dat door het overlijden
van John Franssen en de ziekte van Joop
Dekens de activiteiten in het schoolschaak
moeten worden geminimaliseerd.
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Om de financiëen weer gezond te
maken en om in de komende jaren ons
materiaal weer te vernieuwen stelt het
bestuur voor om de contributie met een
bedrag van € 5.00 te verhogen. Dit betekent

voor de senioren een bedrag ad € 95.00, en
voor de junioren, alsmede voor enkele
speciaal daarvoor in aanmerking komende
senioren een bedrag ad € 70.00.

Financiële balans dd 31-12-2008

SNS-rekening Kasgeld

01-01-2008 5763.00 232.00

31-12-2008 4834.00 138.00 negatief saldo € 1023.00

credit: werkboeken 120.00
notatieboeken   72.00
schoolschaak 180.00
retour schade 172.00
3 tafels 150.00

debet: lessen topgroep               1045.00

Begroting

2008 begroot 2008 reëel 2009 begroot

Inkomsten
 contrib senioren 3800 3042 3325
 contrib junioren 2925 2247 2400
 schoolschaak 4500 2427 800
 subsid. Gemeente 1675 2575 875
 werkboeken 250 155 120
 ouderbijdrage 225 0 0
 diversen senioren 115 103 100
 diversen junioren P.M. 232 150

 saldo Grand Prix 145 P.M.
totaal 13490 10926 8545
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Uitgaven
 Huur Romein 940 940 1200
 LiSB incl comp. 3650 3407 3100
 schoolschaak 3600 2045 640
 Kiebitz 120 165 160
 Prijzen 475 341 350
 Bestuurskosten 400 281 300
 Reiskosten 400 408 500
 Materiaal+afschrijf 450 1141 300
 Jeugd divers 500 400 500
 topschaak 1500 550 850
 schaakkamp 250 178 0

schoolschaak 400 641 0
administratie jeugd 300 135 200
brand Romein 535 0
onvoorzien 200 277 300
bijdrage PKL 500 0

totaal 13485 11944 8400

Jaarverslag interne competities
seizoen 2008/2009

Hans Ouwersloot

Het seizoen stond dit  jaar  in  het  teken van
mensen  die  er  wel  en  niet  waren.  Om  te
beginnen  was  er  de  afwezigheid  van  John
Franssen in de eerste seizoenshelft. Al snel
kwam  het  bericht  van  Johns  ziekte  door.
Zijn  afwezigheid  liet  een  gat  op  de
clubavond vallen. Ook Maarten-Jan
Oosterman liet om – gelukkig – heel andere
redenen de eerste seizoenshelft schieten,
maar miste daardoor ook bijna de KO beker.
Enig creatief gepuzzel zorgde dat hij daar
wel aan mee kon doen. Wel aanwezig waren
José Garcia en John Petterson die de club
internationaal kleur gaven. John won zelfs
de B-groep in de eerste cyclus. Aan het eind
van de eerste cyclus liet ook Hans Hoornstra
zijn gezicht zien, en dat heeft de club
geweten.

In de tweede cyclus waren onze
buitenlanders weer verdwenen, maar liet
opeens John Franssen zijn gezicht weer

zien. Hij heeft nog 10 ronden gespeeld
alvorens zijn ziekte hem definitief velde. Een
gemis voor de club, en de interne competitie
in het bijzonder. Tegenover de terugkeer
van Hans Hoornstra en Maarten-Jan
Oosterman stond de afwezigheid van Jo van
de Kragt (2e in de B-groep in de eerste
cyclus)  en  Job  Geerdes.  Ook  Jasper
Zilverberg liet zich een paar weken niet zien,
naar verluid om een andere hobby voorrang
te  verlenen,  maar  hij  kwam  daar  snel  van
terug.  Maar niet  snel  genoeg want die paar
weken afwezigheid heeft hem vermoedelijk
de zege in de tweede cyclus gekost.

Natuurlijk waren er ook veel mensen
wel iedere week. Het voert te ver om alle
trouwe  leden  op  te  noemen,  maar  een  blik
op  de  ranglijsten  laat  zien  dat  Dirk  van  de
Scheur en Raad Alatar alle ronden gespeeld
hebben. Hulde!

Minder  trouw  was  de  opkomst  op  de
rapidavonden. Deelname aan deze vorm viel
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erg  tegen,  reden  om  met  voorstellen  te
komen de organisatie van dit
kampioenschap te veranderen. Dat was al
gebeurd voor het snelschaakkampioen-
schap. Een geringe deelname daaraan was
dus verwacht, maar viel juist weer mee. Het
KO  toernooi  werd  ontsierd  door  erg  veel
partijen die niet gespeeld werden. Ook hier
zal een kleine reglementswijziging
voorgesteld worden.

Op moment van schrijven moeten de
finalematches van het clubkampioenschap
en de diverse groepen nog gespeeld
worden. Hiervoor hebben zich geplaatst:
• Clubkampioenschap  en  Groep  A:  Dirk

van de Scheur en Hans Hoornstra.
• Groep B: Jo van de Kragt (omdat John

Petterson  geen  lid  meer  is)  en  Jos
Uiterwijk.

• Groep C: Peter Bokern en Guido Heuts.
• Groep D: Cris Borsten en Paul Bokern.

De eerste cyclus was niet erg spannend,
Dirk van de Scheur speelde furieus en had
geen echt gevaar te duchten. De tweede
cyclus daarentegen was ongemeend
spannend.  Hans  Hoornstra  had  drie  ronden
voor het einde een zeker lijkende
voorsprong van anderhalf punt, maar
verloor twee keer op rij, waardoor met
ingang van de laatste ronde drie spelers
gelijk  op  kop  stonden:  Hans  H.,  Hans
Ouwersloot en Maarten-Jan Oosterman. In
de  laatste  ronde  wist  geen  van  drieën  te
winnen, Maarten-Jan verloor zelfs en Hans
H. wist maar met de allergrootste moeite
een remise tegen Sander Wissink te
realiseren. Hans O. had zijn kansen te
grabbel gegooid door in geweldige stelling
te blunderen tegen Igor Erin en daarna te
snel remise aan te nemen. Hans H. werd zo
op  TPR  winnaar  van  de  tweede  cyclus.
Overigens mag de prestatie van Jasper
Zilverberg in deze cyclus niet onvermeld
blijven die met 8,5 uit 10 de veruit hoogste
TPR  van  2090  realiseerde.  Door  te  vaak
afwezig te zijn kon hij niet echt meedoen
aan de dans om de prijzen.

De  finale  van  de  KO  beker  moet  ook  nog
gespeeld worden. Het KO toernooi kende
verrassingen  zoals  het  hoort,  waarvan   er

twee strijden om het predikaat ‘grootste’.
Was  het  de  uitschakeling  van  Dirk  van  de
Scheur  door  Igor  Erin,  nota  bene  Dirks
enige nederlaag in de eerste seizoenshelft?
Of was het de nederlaag van regerend
clubkampioen Sander Wissink tegen
jeugdspeler Alexander Chan? In de finale
spelen Maarten van Laatum en Hans
Ouwersloot die hoogstpersoonlijk zowel
Jasper Zilverberg als Maarten-Jan
Oosterman uit het toernooi knikkerde, de
laatste in een zinderende halve finale.

Het rapidkampioenschap werd een
makkelijke prooi voor Sander Wissink. Ook
hier speelde afwezigheden een grote rol.
Slechts zes spelers waren alle ronden van
de partij. Sander kon zo met maar liefst 3,5
punt  voorsprong  (na  12  ronden)  het
kampioenschap opeisen. Het is niet
waarschijnlijk dat er met meer opkomst een
andere kampioen was gekomen, maar het
toernooi zou een stuk leuker zijn geweest.

Het snelschaken werd dit jaar op één avond
beslist.  Hier  viel  de opkomst niet  tegen: 26
spelers  speelden  de  9  voorronden  (en  dat
waren er achteraf gezien twee teveel)
waarna er drie finalepoules gemaakt konden
worden. De kampioensgroep was zo
spannend als hij hoorde te zijn. Terwijl hij er
al  niet  meer  op  gerekend  had  kwam
Maarten van Laatum na 7 ronden bovenaan
drijven, voor favorieten als Henning Friese,
Sander Wissink en Jasper Zilverberg.

In de Kerstvakantie werd nog een avond
besteed aan fantasieschaak, een hobby van
de wedstrijdleider die daarvoor niet ieders
handen op elkaar kreeg.

Al  met  al  een  seizoen  dat  als  geslaagd
aangemerkt kan worden. Met enige kleine
reglementswijzigingen zijn wat plooitjes
recht  te  strijken.  De  opkomst  is  goed  te
noemen, er zijn regelmatig belangstellende
nieuwe leden. De sfeer is ontspannen en er
heerst voldoende discipline om het de
wedstrijdleider niet al te lastig te maken.
Blijvende zorg is de speelruimte die erg krap
is.



30

Jaarverslag externe competities
seizoen 2007/2008

André Koehorst

In de externe competitie hebben we een
hectisch  seizoen  achter  de  rug.  Een
onervaren wedstrijdleider werd
geconfronteerd met opstellingsperikelen,
communicatieproblemen, reglementaire
perikelen, verlopen deadlines en
ruimtegebrek.

In de LISB-competitie was het doel om
zo veel mogelijk mensen mee te laten doen,
dat  kon  het  beste  door  vijf  teams  op  te
stellen. Na de eerste formatie van de teams,
bleek dat ons derde niet gedegradeerd was,
waardoor aan bij het derde twee
basisspelers extra moesten worden
opgesteld. Na aanmelding van de teams bij
de LISB vielen door ziekte,  werk op zondag
en reglementaire uitsluiting nog eens vier
spelers uit. Met veel schuiven en de
wonderbaarlijke verschijning van Jose
Garcia-Queveao konden bij de eerste
wedstrijd toch vijf complete teams aan de
start komen. In totaal hebben 42 leden
meegedaan aan de LISB-competitie. Vier
keer is een incompleet team gestart, telkens
doordat pas op zaterdagavond of zondag
bekend werd dat een speler niet mee kon
doen.

De competitie zelf was spannend. Het
eerste kon tot de zesde ronde kampioen
worden,  maar  verloor  toen  met  5-3  van
Brunssum,  dat  op  papier  gemiddeld  100
punten per speler sterker is. Het tweede
kwam  dit  seizoen  moeilijk  op  gang,
misschien omdat ze na de herverdeling van
spelers o.a. eerstebordspeler Walter Beugels
moesten missen. Toch werd de degradatie
pas een feit na het verlies in de laatste
ronde (5½  – 2½) tegen Hoensbroek. Het
vijfde heeft het boven verwachting goed
gedaan, na een gelijkspel in de eerste ronde
werden de volgende vier matches
gewonnen.  In  theorie  kon  het  team  in  de
laatste  ronde  kampioen  worden,  die  kans
kon na het eerste verlies van het seizoen (0-
4) jammer genoeg niet verzilverd worden.
Uiteindelijk geen kampioenen en één team
gedegradeerd.

In de Rapidcompetitie hebben we met twee
teams meegedaan. De opzet van Rapid was
nieuw, teams werden niet vooraf op sterkte
ingedeeld in klasses. Zo kon het voorkomen
dat  ons  tweede  op  twee  avonden  mocht
aantreden  tegen  het  eerste  van  DJC,
mannen  met  een  rating  tussen  de  2026  en
2222.  Hoewel  met  name  Igor  in  dit  soort
partijen  nog  wel  eens  een  puntje  wist  te
pikken,  was  het  tot  aan  de  finale  vooral
onder het motto “meedoen is belangrijker
dan winnen”. Omgekeerd mocht ons eerste,
dat eerder dit seizoen nog Nederlands
kampioen werd in de B-klasse van het rapid-
toernooi in Almelo, het opnemen tegen veel
zwakkere teams. In de finale mocht
iedereen wel spelen tegen teams van
vergelijkbare sterkte. Het eerste is, met een
man  minder,  tweede  geworden  in  groep  B,
het tweede is kamioen geworden in groep E.
Beide mooie prestaties.

Voorgaande jaren namen twee teams
deel aan het toernooi om de KO-beker. Door
een samenloop van omstandigheden is
inschrijving dit jaar niet gelukt. Hoewel was
aangekondigd dat MSV-VSM zou meedoen,
werd de deadline voor inschrijven geruisloos
gemist. Pogingen om twee teams geplaatst
te krijgen na afloop van de deadline zijn
door de LISB niet gehonoreerd, vooral
omdat er al een indeling was gemaakt. Onze
wedstrijdleider was niet de enige die deze
fout  heeft  gemaakt,  ook  andere  clubs
hebben door het missen van de deadline
niet meegedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot een zeer slap bezet KO-toernooi met
slechts drie teams in iedere klasse (vorig
jaar deden in totaal nog 11 teams mee).

Ook dit jaar zijn er weer een aantal leden
die zich met hun prestaties hebben
onderscheiden van de rest. Henning Friese
ging door de magische rating-grens van
2100,  Maarten van Laatum zag zijn rating
stijgen tot boven de 2000 en Frederik de la
Fonteijne maakte een sprong van 1389 naar
1544. De beste prestatie is dit jaar is echter
een grote verassing, nieuwkomer Phillipe
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Ramaekers  scoorde  in  de  LISB  3½  uit  4
(0.88) en scoorde daarmee zelfs  hoger dan
Maarten van Laatum, die 6 uit 7 (0.86)
behaalde.

Ondanks  alle  perikelen  denk  ik  dat  we
daarom terug kunnen kijken op een
geslaagd seizoen, terwijl er voor het
volgend seizoen kansen liggen om het nog
beter te doen.

Jaarverslag Pionnestörm
de jeugdafdeling van MSV-VSM

seizoen 2008-2009

Jo Hermans en Patrick Geene
Jeugdleiders MSV-VSM

1. Aantal jeugdleden en indeling in
Stappen.

Het seizoen 2007-8 sloot af met 55
jeugdleden. Een grote groep hiervan is niet
aan het seizoen 2008-9 begonnen. Dit
seizoen begonnen we met 36 leden. Deze
teruggang is vooral toe te schrijven aan het
fenomeen dat jeugd vaak 1 á 2 jaar kennis
met de betreffende sport maakt en dan
zegt: nee, dat is het toch niet voor mij. Dat
is eigen aan jeugd en ook goed. Daarnaast
hebben schoolschaakactiviteiten en
algemene werving, en daarmee nieuwe
aanwas, ernstig geleden onder mankracht
problemen, waarover later meer. Maar de
huidige groep heeft het hele seizoen een
stabiel verenigingsleven te zien gegeven,
met een goed clubbezoek, toernooibezoek
en enkele opmerkelijke uitschieters. We
sluiten het seizoen af met 35 leden. De
bezetting van de Stappen is daarbij alsvolgt:
Stap 1: 3;  Stap 2:  8;  Stap 3:  4;  Stap 4:
8;   Topgroep:   4;   dubbelleden:   5;
overigen:  3.

2. Taakverdelingen en aantal
trainers.

Aan  het  begin  van  het  seizoen  is  Patrick
Geene toegetreden tot de leiding van de
Pionnestörm en is als beoogde taakverdeling
afgesproken: Joop Dekens organisatie en
begeleiding Topgroep en Talentengroepen,
Jo Hermans en Patrick Geene het
clubgebeuren en Patrick Geene het
schoolschaken.

Verder waren bij het begin van het
seizoen de volgende trainers actief: Frederik
de la Fontaine ( Stap 1), Jef Jacobs en Piet
van der Linden (beiden Stap 2), Maarten
van Laatum (Stap 3), John Franssen (Stap
4), terwijl Sander Wissink partij analyses
deed op de dinsdagavond met de Topgroep.

Kort na het begin van het seizoen werd
John Franssen ernstig ziek en moest hij zijn
trainersactiviteiten stoppen. Zijn overlijden
kort geleden staat ons allen nog zeer bij en
was een grote schok. Wij missen hem zeer
en wij zullen hem ons blijven herinneren als
een  bevlogen  schaaktrainer.  Zijn  Stap  4
groep werd vervolgens getraind door Jo
Hermans. Tijdens diens afwezigheid in april
en mei, werd de training overgenomen door
Ruud Lemmers , een gediplomeerd
schaaktrainer van SV Voerendaal.

Ook in de loop van de eerste maanden
van het seizoen moest Joop Dekens wegens
een zeer belastende ziekte zijn activiteiten
voor de Topgroep en Talentengroepen
aanmerkelijk minderen en in een later
stadium alle jeugdschaak activiteiten
neerleggen. Zoals een ieder, die hem kent,
zal  begrijpen viel  hem dit  zeer  zwaar.  Maar
hopelijk draagt dit besluit wel bij aan het
langzame herstel. Na het terugtreden van
Joop werden de organisatorische
werkzaamheden vooral door Patrick
overgenomen.

Helaas moeten we ook nog melden dat
aan  het  eind  van  dit  seizoen  Frederik  de  la
Fonteijne, Piet van der Linden en Maarten
van Laatum stoppen met hun trainers
activiteiten.  Onze  dank  voor  hun  inzet  de
afgelopen jaren is groot, …. maar het gemis
is  er  niet  minder  om.  We  kunnen  gelukkig
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melden dat twee seniorleden, Philippe
Ramaekers en Hans Hoornstra, bereid zijn
trainingen te gaan geven. Maar dat is niet
voldoende om alle groepen te bemannen en
een dringend beroep op de seniorleden om
assistentie is zeer op zijn plaats.

3. Lessen en interne competitie.
Het clubgebeuren op de woensdagen in de
Romein  is  beperkt  tot  de  Stappen  1  t/m  4.
Van 18.00 tot 18.45 les voor 1 + 2, van
18.45 tot 19.45 competitie en van 19.45 tot
20.30 les voor 3 + 4. De competitie was
vóór Kerst gezamenlijk voor alle groepen,
met  2  partijen  per  avond  met  15  minuten
bedenktijd per persoon per partij. Omdat de
oudere kinderen een wat langere speeltijd
prefereerden, zijn na Kerst twee
competitiegroepen gemaakt: 1 + 2 samen
en 3 + 4, met in de laatste groep een
speeltijd van 30 minuten p.p.p.p.

De eindresultaten van deze interne
competitie worden op het afsluitfeest (1 juli)
bekend gemaakt en komen uiteraard op de
jeugdwebsite.

4. Kampioenschappen.

4a Voorronden PJKL
Op 2 november 2008 organiseerde onze
vereniging in de Romein de voorronden voor
de categorieën D t/m H voor  het PJKL voor
de twee regio’s Zuid-Oost en Zuid-West
samen.  Dit  is  en  blijft  binnen  de  LiSB  een
marginaal gebeuren. Van de 18 deelnemers
waren er 5 van buiten Maastricht, welgeteld
van 3 andere verenigingen uit heel Zuid
Limburg. Alleen in de D categorie speelde
kwalificatie  voor het  PJKL een rol.  Die werd
door  4  MSV-VSM-ers  behaald.  In  de  E/F
categorie speelde kwalificatie geen rol
omdat in heel Limburg het aantal
deelnemers  minder  was  dan  het  aantal
finale plaatsen en dus iedereen geplaatst
werd.

4b PJKL
Traditioneel was er in de kerstvakantie het
Persoonlijk Jeugdkampioenschap van
Limburg, het PJKL. Dit jaar vond het plaats
in Roermond. Onze deelnemers waren:
A t/m 20 jaar, geb in/na 1989
  Frederik
B t/m 16 jaar, geb in/na 1993

Solange
C t/m 14 jaar, geb in/na 1995

Peter, Paul, Tim, Mick, Tom, Emel
D t/m 12 jaar, geb in/na 1997

Milan, Diederick, Thierry
E t/m 10 jaar, geb in/na 1999

Joris, Levi
F t/m   9 jaar, geb in/na 2000

Dayo
G t/m   8 jaar, geb in/na 2001

-
H t/m   7 jaar, geb in/na 2002

Ilse

De  C  groep  was  van  veel  belang  voor
ons met diverse kanshebbers. Uiteindelijk
eindigden Tim Yue en Naomi de Ridder aan
kop,  beiden met 8 punten uit 9 partijen. Op
basis van hun onderlinge wedstrijd ging de
kampioenstitel echter naar Naomi en werd
Tim tweede. Niettemin een pracht prestatie
van Tim. Hij plaatste zich daarmee voor het
NK C

In de D categorie heeft Milan zichzelf
overtroffen met een mooie 5e plaats en 10½
punt uit 17 partijen. Diederick kon zijn
mooie resultaat van vorig jaar niet herhalen.
Met 10½ punt haalde hij een 7e plaats. Met
een wat meer ontspannen en rustiger
aantreden moet meer mogelijk zijn. Thiery
heeft  in  zijn  eerste  grote  toernooi  prima
gepresteerd. Met een 50% score haalde hij
een 9e plaats.

De hele E-H poule werd superieur
gewonnen door de F-speler Michal
Slomczewski (inmiddels dubbellid bij ons!)
met een 100 % score. Bij de E spelers liet
onze  Joris  op  de  eerste  dag  twee  kostbare
punten liggen, terwijl zijn grote concurrent
slechts 1 punt verspeelde. Maar vervolgens
bleven Jesper Huibers en Joris maar winnen.
Bij  hun  onderlinge  strijd  in  de  15e ronde
hadden beiden door dat  een remise hun 1e

en  2e plaatsen veilig stelde. Zo gezegd, zo
gedaan. Levi haalde met 10 punten een
mooie 5e plaats.

In  de  F  categorie  was  er  een  leuke  2e

plaats voor Dayo met 9 punten en daarmee
kwalificatie voor de Nationale Pupillendag in
Gouda. Ook voor hem was dit het eerste
“grote” toernooi. Bij de H categorie was het
spannend te volgen wie het beste meisje
zou zijn: onze Ilse haalde het net niet.
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4c. Jeugd club kampioenschappen
Op 18 januari  werd in Sittard voor de C,  D
en E viertallen clubkampioenschap gespeeld.
In  de  C  categorie  werd  MSV-VSM  tweede
(achter Leudal) met Tim, Paul, Alexander en
Peter. Ook bij de D werd een tweede plaats
behaald (achter Ultimo Vero) door
Diederick, Milan, Wouter en Thierry. Maar
beide teams kwalificeerden zich voor het NK
clubteams in het najaar 2009 in Amersfoort.

De beste prestatie werd behaald door
het  E  team  met  Michal,  Joris,  Liam  en
Adriaan. Zij behaalden het Limburgs
kampioenschap en daarmee de kwalificatie
voor het het NK club teams in Groningen.

4d. NK individueel C en E
Op het  NK C individueel  in  Venlo moest  (of
mocht) Tim nota bene 9 dagen aantreden
tegen de top van Nederland in die categorie.
Het was een zwaar maar wel leerzaam
toernooi  voor  hem.  Zijn  eindplaats  was
conform zijn rating en dus was er
tevredenheid.

Op het NK E individueel in Waalwijk
heeft Joris een degelijke prestatie neergezet
en  in  dit  sterke  veld  een  8-ste  plaats
behaald.

4e. NK clubteams.
In het najaar 2008 heeft het D
kampioensteam van 2007-8, bestaande uit
Tim, Roy Maessen, Hidde Dijkstra, (beiden
dubbelleden, komende van resp Ultimo Vero
en GESS),  Tom Katoen en Emel  Beciri  op 3
zaterdagen  op  het  NK  in  Amersfoort
gespeeld. Zij behaalden daar een eervolle
vijfde plaats (met beker!) en bereikten dat
Limburg  dit  jaar  met  twee  teams  mag
meedoen.

Ons E viertal heeft op 16 mei 2009 op
het NK in Groningen buitengewoon
gepresteerd. Het team, dat deze expeditie
ondernomen heeft, bestond uit Michal (ons
dubbellid van SV Voerendaal), Joris, Jesper
Huibers (ons dubbellid van SV Leudal),
André Metonidze (een nieuw lid van onze
club) en Adriaan. In een veld van ruim 40
teams  stonden  zij  bij  het  ingaan  van  de
laatste ronde één vol punt voor op de
achtervolgers. Helaas werd de laatste ronde
verloren,  maar  hun  derde  plaats  was  een
buitengewone prestatie.

4f. Open Nederlands Jeugdkampioenschap
(ONJK)
In het  totaal  zijn  we in augustus met maar
liefst  41  mensen  geweest  en  hebben  we
inmiddels een hechte samenwerking
opgebouwd met de Helmondse
schaakvereniging. Voor de ouderen in de
groep begon het toernooi op maandag. Voor
de jongeren op woensdag. De wedstrijden
duurden tot zondag. er werd geschaakt met
een bedenktijd van een uur. De
samenstelling van de groep was van dien
aard dat een aantal schakers kwam om een
ervaring rijker te worden, maar er waren
ook een aantal serieuze kanshebbers
tussen. Uiteindelijk zijn Tjark Vos en Ankit
Mahji (beiden Helmond) daadwerkelijk in de
prijzen gevallen. En alhoewel het schaken
wel  centraal  stond  is  er  vooral  veel  lol
gemaakt:  zo  zijn  we  naar  het  museum van
de techniek geweest, we hebben kano varen
gedaan, gezwommen en was er een heuse
speurtocht uitgezet. We verwachten ook
voor 2009 dat er weer veel schakers zullen
meedoen aan het kamp en uiteraard de
schaakwedstrijden.

5. Toernooien

5a. DSM jeugdschaak toernooi
Dit  toernooi  wordt  door  MSV-VSM  in
samenwerking met GESS georganiseerd en
werd afgelopen jaar (28 november 2008)
met  de  flinke  sponsoring  van  DSM
gehouden in het Fortuna stadion in Sittard.
Het behoort tot het jeugd GP circuit van de
LiSB. De deelname was groot, 220
deelnemers waarvan 25% uit Belgie en
Duitsland. Het is inmiddels uitgegroeid tot
een van de grootste jeugdtoernooien van
Nederland. De beide organiserende clubs
moesten  dan  ook  alle  zeilen  bijzetten  wat
betreft vrijwilligers en allerlei organisatorische
werkzaamheden.

5b. Jeugd GP’s
Overige  GP’s  vonden  plaats  in  Reuver,
Venlo,  Blerick (Stappen toernooi), en
Sittard  (als  invaller  voor  Roermond)  .  De
eindstanden komen binnenkort op de LiSB
en op de Pionnestörm websites.
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5c. Grote Bos
Dit  twee daags toernooi  in  Geldrop voor de
sterkere jeugdspelers laat lange partijen
spelen (1 uur p.p.p.p.) met analyses na
afloop.Van de behoorlijke groep MSV-VSM-
ers was een bijzondere prestatie te melden
van Joris. Hij won zijn leeftijdscategorie!

5d. Limburg Open
Dit inmiddels fameuze toernooi is een must
voor onze sterkere spelers. Dit jaar werd
een opvallende prestatie geleverd door Tim,
die een gedeelde tweede plaats haalde in de
C groep met een fenomenale toernooi
rating.

6. Schoolschaken.

6a. Provinciaal schoolschaakkampioenschap
in Roermond.
Dit is niet direct aan onze club gelieerd,
maar diverse teams werden “bevolkt” door
jeugdleden van onze club. Met name het
team  van  Porta  Mosana  deed  het  goed.  Zij
behaalden een kwalificatie voor het NK in
Nijmegen in de categorie Voortgezet
Onderwijs Onderbouw. Maar in de
kwartfinale zijn ze daar uitgeschakeld. Bij de
Basisscholen haalde een team van de
Maastrichtse Bernard Lievegoed school
goede resultaten.

6b. Maastrichts schoolschaakkampioenschap
Op  11  maart  vond  in  de  Sporthal  De  Heeg
het Maastrichts schoolschaakkampioenschap
voor Basisscholen plaats. Dit is en blijft een
prima  promotie  van  de  schaaksport  in  het
Maastrichtse. 14 viertallen deden deze keer
mee. Zowel in de hoogste klasse als in de
lagere werd een Montessori team eerste.
Ook voor de Bernard Lievegoed school
waren er prijzen.

7. Topgroep en Talentengroepen
Door Joop Dekens was voor dit seizoen een
uitgebreid programma ontworpen voor onze
Stap  5  groep  (Tim,  Alexander,  Paul  en
Peter, aangevuld met twee dubbelleden Roy

en Hidde). Trainers waren Arjan Smit uit
Helmond en Ton Montforts. Deze lessen en
trainingen waren veeleisend maar zeer
leerzaam voor de jongelui.

Daarnaast had Joop een speciaal
programma  opgezet  voor  de  wat  jongere
talenten. Hier waren de trainers Joop en
Ton Montforts. Later heeft Joop zijn
bezigheden moeten neerleggen en is Franck
Steenbekkers in zijn plaats gekomen. Ook
hier gold: veeleisend, wat niet iedereen kon
opbrengen, maar zeer leerzaam.

8. Organisatie jeugdafdeling.
De grote personele problemen van het
afgelopen seizoen hebben de nodige
weerslag gehad op het  functioneren van de
jeugdafdeling: de woensdag met al zijn
lessen en interne competitie, de extra
trainingsgroepen, het vele (zie boven)
bezoek aan toernooien en
kampioenschappen, bestuurlijke verplichtin-
gen binnen MSV-VSM, de LiSB en de KNSB.
Dit alles kon met veel kunst- en vliegwerk
draaiende gehouden worden.

Diverse zaken konden niet of minimaal
verzorgd worden, zoals werving nieuwe
leden, lesgeven op scholen, van de
jeugdwebsite  eens  iets  meer  maken  dan
alleen een mededelingen forum, met enige
regelmaat een nieuwsbrief naar de ouders.

De ouderparticipatie is nog steeds niet
wat het kan zijn in een jeugdvereniging. Met
dank memoreren wij overigens de bijdragen
van  diverse  ouders  bij  het  schaakkamp  in
Zutendaal  in  het  begin  van  het  seizoen,  bij
de organisatie van het afsluitfeest, het
voortreffelijke werk van Bert Zeegers bij het
bezoek aan jeugd GP’s en de hulp van
meerdere ouders bij het vervoer daarheen.

Afsluitend:  wij  kijken  terug  op  een  seizoen
met de nodige moeilijkheden, maar ook met
mooie en soms zelfs spectaculaire
successen. Hopelijk komt er teamuitbreiding
in het nieuwe seizoen en kan er weer aan
werving gedaan worden.
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