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Van de voorzitter

Net als  vorig jaar  nog maar één Kiebitz per
jaar. Sommigen vinden dat wellicht jammer.
Aan de andere kant zijn modernere media
zo’n gemeengoed geworden dat het onzin is
allerlei verslagen en partijen nog op papier
uit te brengen: inmiddels zijn die allang
verschenen op het internet. Ja, er wordt me
tegenwoordig wat afgesurfd, geningd,
getwitterd, gefaceboekt, etc etc. Vorig jaar
vertelde  ik  dat  onze  website  msv-vsm.nl
wellicht het aantal van 10 duizend in één
jaar  zou  halen.  En  dat  is  (nipt)  gelukt:
10,002! Voor het huidige jaar zitten we
inmiddels  al  op  zo’n  6500,  dus  een  ruime
vooruitgang dit jaar ligt in de lijn der
verwachting. Met de vakantie op komst
(altijd traditioneel een rustige periode) moet
12,000 zeker haalbaar zijn.

Alle beslissingen zijn dit jaar al enkele
weken geleden gevallen. In feite waren 2
van de 3 gereserveerde avonden voor de
kampioenschaps tweekampen voldioende.
Zie het artikeltje van Hans Ouwersloot in
deze Kiebitz, dat ik overigens zonder zijn
medeweten gekopieerd heb. Ik denk dat ik
namens  iedereen  spreek  als  ik  zeg  dat  wij
de wekelijkse schrijfsels van Hans erg
waarderen.

En  weer  was  afgelopen  jaar  een  rustig
schaakjaar.  Geen  promoties  (het  1e lukte
het  weer  net  niet  om  nu  eindelijk  eens  de
KNSB-competitie onveilig te gaan maken;
blijven proberen!) en geen degradaties. Het
ENCI Limburg Open vierde haar eerste
lustrum en is inmiddels een gevestigd
toernooi geworden. Veel schakers weten het
toernooi dan ook te vinden: dit jaar voor het
eerst over de 300 deelnemers, een record.

Helaas is ons dit jaar een erelid ontvallen:
Els  Everaers,  oud-voorzitster  (één  van  de
eersten in Nederland) is op 98-jarige leeftijd
overleden.

Naast ouderen en oudere jongeren hebben
we gelukkig ook aanstormende jeugd.
Kinderen als Joris Geene en Tim Yue hebben
al een hele naam opgebouwd. Maar deze
aanstormende jeugd is meteen ook onze
grootste zorg. Topschaak en breedteschaak
hebben soms tegenstrijdige belangen. En
een  eeuwig  probleem is  genoeg  mankracht
te vinden voor de jeugdavond. Eén
belangrijke verandering zal op de ALV door
het bestuur worden voorgesteld:
verschuiving van de jeugdavond naar de
dinsdag, voorafgaand aan de senioren. Met
2 grote voordelen: de integratie tussen
jeugd en ouderen, en (hopelijk) meer
helpende handjes. Dus ja, als het kan,
draag je steentje bij. Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst!

De hoofdmoot van deze Kiebitz bestaat
weer  uit  de  oproep  en  stukken  voor  de
Algemene Ledenvergadering van MSV-VSM,
dit  jaar  op  28  juni.  Daarmee  wordt  het
seizoen formeel afgesloten. Maar zoals
gebruikelijk gaat de week erna weer de
zoveelste editie van ons zomerschaak
toernooi van start.

Ik dank iedereen voor de inzet over het
afgelopen jaar en ik wil iedereen alvast een
fijne (schaak)zomer toewensen.

      Jos Uiterwijk
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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 website:
http://www.msv-vsm.nl/

Interne competitie, cyclus 1, eindstand, na 17 ronden

Pos Naam                 Cat Prt  Score   W   R   V Bye AMB  BRtg   TPR   Rtg  S

  1 Jasper Zilverberg    A    15   13.0  10   4   1   0   2  2004  2057  2026  1

  2 Maarten-J. Oosterman A    16   13.0  12   1   3   0   1  1955  2052  2015 -2

  3 Dirk van de Scheur   A    16   12.5  10   4   2   0   1  1936  2040  2004 -2

  4 Hans Hoornstra       A    16   10.5   9   2   5   0   1  1926  1807  1869 -2

  5 Mark Ramaer          B    16   10.0   8   3   5   0   1  1646  1864  1775  0

  6 Reinier Overtoom     B    15    9.5   6   5   4   0   2  1775  1903  1853  1

  7 Hans Ouwersloot      A    13    9.0   7   2   4   0   3  1957  1920  1945 -1

  8 Peter Schotman       B    15    8.5   5   5   5   0   2  1750  1712  1727  1

  9 Jos Uiterwijk        C    12    8.0   6   2   4   0   5  1558  1611  1586  0

 10 Philippe Ramaekers   B    16    8.0   6   3   7   0   1  1670  1585  1618 -2

 11 Janaart Giesberts    D    13    8.0   6   0   7   1   3  1303  1491  1393  1

 12 Henk Boer            B    11    7.5   6   1   4   0   4  1691  1805  1739 -1

 13 Ray Kuryliw          A    11    7.5   6   1   4   0   5  2050  1725  1938 -3

 14 Cris Borsten         C    13    7.5   6   1   6   0   2  1441  1618  1528 -1

 15 Igor Erin            B    12    7.0   4   4   4   0   3  1754  1772  1765  0

 16 Joost de Bruin       C    10    6.5   5   1   4   0   4  1559  1754  1635  0

 17 Walter Beugels       B    11    6.5   5   1   5   0   4  1732  1562  1664 -1

 18 Mick Godding         C     9    6.5   5   1   3   0   7  1433  1550  1481  1

 19 Henk Klein           C    12    6.5   4   3   5   0   2  1494  1528  1508  0

 20 Hunter Mah           B     7    6.0   5   0   2   0   7  1750  1819  1772 -1

 21 Jeroen van Ginneken  B    10    6.0   5   0   5   0   5  1688  1583  1648  0

 22 Jo Rikers            D    15    6.0   3   4   8   0   2  1289  1359  1316  1

 23 Tom Katoen           D    13    6.0   5   0   8   0   3  1350  1336  1340  1

 24 Maarten van Laatum   A     7    5.5   4   1   2   0   7  1913  1696  1866 -1

 25 Tim Yue              B     7    5.5   4   1   2   0   7  1692  1657  1685  1

 26 Jo van de Kragt      C    11    5.5   4   1   6   0   3  1528  1491  1511  1

 27 Mark Gidding         C     9    5.5   3   1   5   1   5  1419  1479  1436 -1

 28 Patrick Geene        D    12    5.5   3   1   8   1   4  1365  1311  1337  0

 29 Johan Rouschop       C    11    5.0   2   4   5   0   5  1453  1511  1470  1

 30 Asef Ghafuri         C    10    5.0   2   2   6   1   3  1588  1435  1525  0

 31 Wiel Maertzdorf      D    11    5.0   4   0   7   0   6  1340  1346  1339  1

 32 Dien Knuit           D    15    5.0   4   0  11   1   0  1131  1222  1170  1

 33 Jean Pluis           C     7    4.5   3   1   3   0   7  1476  1486  1478  1

 34 Raad Alatar          C    12    4.5   3   1   8   0   5  1562  1439  1498  0

 35 Sylvan Allenbach     C     5    4.0   3   0   2   0   9  1650  1457  1616  1

 36 Maarten Corsten      D     6    4.0   3   0   3   0   8  1235  1451  1285  2

 37 Harry Nietsch        D     6    4.0   2   0   4   1   8  1368  1322  1354  0

 38 Caissa Klug          C     3    3.0   2   0   1   0  11  1600  1640  1606 -1
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 39 Joris Geene          D     3    2.5   0   1   2   1  11  1304  1249  1301  1

 40 Joop Dekens          B     1    2.0   1   0   0   0  13  1662  1689  1666 -1

 41 Andre Koehorst       C     2    2.0   1   0   1   0  12  1557  1604  1560  2

 42 Constance Hemker     D     4    2.0   1   0   3   0  10  1252  1271  1251  0

 43 Harm Bosman          C     1    1.5   0   1   0   0  13  1700  1525  1693 -1

 44 Erik Boer            D     2    1.5   0   1   1   0  12  1181  1158  1178  0

 45 Paul Bokern          C     1    1.0   0   0   1   0  13  1518  1313  1508  1

 46 Jaron Wolf           D     1    1.0   0   0   1   0  13  1177  1176  1176  1

 47 Toine den Teuling    D     1    1.0   0   0   1   0  13  1400  1157  1389  1

 48 Alexander Gierholz   D     3    1.0   0   0   3   0  11  1500  1087  1444 -1

 49 Flip Simons          D     2    1.0   0   0   2   0  12  1300   962  1269  0

Jasper Zilverberg was daarmee de kampioen van de eerste cyclus. Proficiat!

Interne competitie, cyclus 2, eindstand, na 17 ronden

Pos Naam                 Cat Prt  Score   W   R   V Bye AMB  BRtg   TPR   Rtg  S

  1 Hans Ouwersloot      A    14   13.0  11   1   2   0   1   2  1945  2090  2015  0

  2 Maarten-J. Oosterman A    15   13.0  11   2   2   0   1   1  2015  2038  2030 -1

  3 Henk Boer            B    15   10.0   6   6   3   0   0   2  1739  1780  1768 -1

  4 Philippe Ramaekers   B    12    9.0   7   2   3   0   0   4  1618  1955  1772  0

  5 Hans Hoornstra       A    12    8.5   5   4   3   0   1   3  1869  1836  1858  0

  6 Jeroen van Ginneken  B    10    8.0   5   4   1   0   0   5  1648  1888  1743  0

  7 Reinier Overtoom     B    13    8.0   6   2   5   0   0   3  1853  1785  1820  1

  8 Jasper Zilverberg    A    14    8.0   5   3   6   0   1   2  2026  1762  1887  0

  9 Peter Schotman       B    13    8.0   5   4   4   0   0   4  1727  1759  1747  1

 10 Ray Kuryliw          A    12    8.0   5   3   4   0   1   4  1938  1730  1850 -2

 11 Igor Erin            B    14    8.0   4   5   5   0   1   2  1765  1716  1744  2

 12 Joost de Bruin       C    12    8.0   5   4   3   0   0   3  1635  1708  1670  0

 13 Mark Ramaer          B    16    8.0   6   3   7   0   0   1  1775  1683  1719  0

 14 Mark Gidding         C    11    8.0   4   2   5   2   0   4  1436  1447  1437  1

 15 Dirk van de Scheur   A    12    7.5   5   3   4   0   0   2  2004  1772  1905  0

 16 Asef Ghafuri         C    14    7.5   5   2   7   0   1   2  1525  1650  1584  0

 17 Joris Geene          D    11    7.5   6   1   4   0   0   6  1301  1559  1407 -1

 18 Jos Uiterwijk        C    17    7.0   5   4   8   0   0   0  1586  1563  1564 -1

 19 Cris Borsten         C    14    7.0   6   0   8   0   0   3  1528  1499  1508  0

 20 Maarten van Laatum   A     6    6.0   5   0   1   0   0   8  1866  2049  1905  0

 21 Mick Godding         C     6    6.0   5   0   1   0   0   8  1481  1661  1519  0

 22 Johan Rouschop       C     9    6.0   4   2   3   0   0   6  1470  1511  1487 -1

 23 Patrick Geene        D    15    6.0   4   3   8   0   0   1  1337  1445  1384 -1

 24 Raad Alatar          C    13    6.0   4   2   7   0   0   3  1498  1419  1451 -1

 25 Wiel Maertzdorf      D    13    6.0   5   1   7   0   0   1  1339  1415  1373  1

 26 Jo Rikers            D    15    6.0   2   6   7   0   0   2  1316  1293  1296  1

 27 Andre Koehorst       C     4    5.5   4   0   0   0   1  10  1560  1626  1580  0

 28 Janaart Giesberts    D    15    5.5   4   2   9   0   0   1  1393  1284  1324 -1

 29 Dien Knuit           D    16    5.5   4   1  11   1   0   0  1170  1214  1191  0

 30 Hunter Mah           B     5    4.5   3   1   1   0   0   9  1772  1872  1794 -1

 31 Tim Yue              B     6    4.5   3   1   2   0   0   9  1685  1561  1659  2

 32 Harry Nietsch        D    11    4.5   3   1   7   0   0   5  1354  1210  1285 -1
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 33 Wally Baker          D     5    4.0   3   0   2   0   0  12  1300  1370  1314  1

 34 Constance Hemker     D     4    3.0   2   0   2   0   0  10  1251  1378  1271  0

 35 Tom Katoen           D     6    3.0   2   0   4   0   0   8  1340  1359  1339  2

 36 Henk Klein           C     4    3.0   2   0   2   0   0  11  1508  1331  1480  0

 37 Alessio Toniolatti   D     7    3.0   2   0   5   0   0   9  1300  1169  1260  1

 38 Caspar Ebben         A     1    2.0   1   0   0   0   0  13  1850  1852  1852  1

 39 Joop Dekens          B     1    2.0   1   0   0   0   0  13  1666  1669  1669 -1

 40 Jaron Wolf           D    11    1.5   0   1  10   0   0   5  1300  1024  1175 -1

 41 Jo van de Kragt      C     1    1.0   0   0   1   0   0  13  1511  1509  1509 -1

 42 Cees Dijkman         D     1    1.0   0   0   1   0   0  13  1300   947  1284  1

Hans Ouwersloot was daarmee de kampioen van de tweede cyclus. Proficiat!

Kampioenen!!!

Dinsdag 7 juni werden alle matches beslist.
Die om het clubkampioenschap duurde het
langst. Jasper moest de 1-0 achterstand
tegen mij wegpoetsen. Hij kwam een
eind,  maar moest  aan het  eind toch buigen
voor de karakteristieke trucs die ik
optimaal benutte. Daarmee was de partij
kenmerkend voor onze tweekamp. Jasper
die wat meer van het spelletje begrijpt,
maar buigt voor het tactische element
dat  ik  –  mag  ik  het  een  keertje  zeggen  –
optimaal weet uit te buiten.

Onze kersverse clubkampioen!

In de B-groep greep Henk Boer de titel.
Mark Ramaer kreeg in deze tweede
partij  geen  vat  op  het  spel  van  Henk  en
moest in remise berusten.

De ontknoping in de C-groep was het meest
spectaculair. Jos Uiterwijk ging vol op de
aanval tegen Joost de Bruin die koel leek te
counteren,  maar  zijn  koning  toch  wel  erg
op  de  tocht  liet  staan.  Tot  overmaat  van
ramp verleidde hij Jos tot een correct
stukoffer dat Jos een winnende stelling
opleverde.  Joost  bood  maar  remise  aan,
wat Jos tot verbazing van de omstanders
aannam!  Helaas  voor  hem,  gelukkig  voor
Joost had onze voorzitter de matvoering
niet  onderkend.  Jos  blijft  daarom  na  een
goed seizoen met lege handen achter.
Niettemin is  de overwinning voor Joost  een
mooie bekroning van een opmerkelijk
seizoen, wat zich ook uitte in enkele
opzienbarende resultaten in toernooien
(remise tegen Anne Haast in Chapelle la
Grande).

De strijd  in  de D-groep was al  beslist,  Joris
Geene  mocht  zich  daar  na  1  partij
al kampioen noemen, na afmelding van
Janaart Giesberts.

Ook werd nog de reprise van de bekerfinale
gespeeld. In een partij waarin
beide  matadoren  zich  op  bekend  terrein
bevonden had Maarten-Jan Oosterman een
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voordeeltje op de damevleugel, en leek Dirk
van  de  Scheur  sterker  te  staan  op  de
koningsvleugel. Veel meer heb ik er niet van
gezien, laat staan begrepen, maar
na de tijdscontrole had Maarten-Jan een
gewonnen eindspel weten te bereiken.

Al  met  al  blijken  de  hoofdprijzen  na  een
boeiend seizoen bij slechts twee
personen terecht te zijn gekomen: Maarten-

Jan rapid en de KO beker, zelf schreef
ik het snelschaakkampioenschap en het
algemene clubkampioenschap op mijn
naam.

Waar blijft de jeugd...

Hans Ouwersloot

In Memoriam: Els Everaers

Op 28 april is op 98-jarige leeftijd overleden
Els Everaers. Zij is één van de ereleden van
onze vereniging. Ze heeft vele jaren
geschaakt bij MSV en gedurende lange tijd
was zij ook voorzitster van deze vereniging.
Zoals te lezen in de schaakrubriek van
Frank Clevers van 12 januari 2000 (zie het
archief van de LiSB) was zij vanwege haar
vele verdiensten voor de vereniging door
MSV ook genomineerd als MSV'er van de
afgelopen eeuw.

De meeste mensen van onze vereniging
kenden haar niet meer. Van Ad van Os,
vroeger ook lid van MSV, ontving ik de
volgende informatie (en bijgaande foto), Els
Everaers is in 1957 lid geworden van MSV.
Ze werd meteen secretaresse van het
bestuur, en na 1 jaar voorzitster. Dit heeft ze
tot 1977 gedaan, toen ze met pensioen
ging, en verhuisde naar haar geboortestad
Weert. Bij haar afscheid is ze voor haar
verdiensten voor de vereniging benoemd tot
erelid van MSV.

Ook in Weert heeft ze zich op allerlei
gebieden verdienstelijk gemaakt, waarvoor
ze zelfs de Koninklijke Onderscheiding van
“Ridder in de Orde van Oranje Nassau”
heeft  ontvangen.

Volgens Ad van Os, die haar goed kende
omdat hij zelf ook jarenlang bestuurslid van
MSV was, was Els Everaers een kordate,
vriendelijke en geëmancipeerde vrouw, en
bovenal een voortreffelijke voorzitster, wat
zeker in die jaren bijzonder was in de
schaakwereld.

Wij voelen mee met haar nabestaanden en
vrienden.
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Uitnodiging 12e ALV
dinsdag 28 juni 2011

Uitnodiging voor de twaalfde algemene
ledenvergadering (ALV) van MSV-VSM, te

houden in de Romein op 28 juni 2011,
aanvang 20.00 uur precies.

 Agenda
1. Openingswoord voorzitter.

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Goedkeuring notulen van de elfde ALV.
(*)

5. Goedkeuring jaarverslagen 2010/2011
van de secretaris (*), penningmeester
(*) (inclusief verslag en decharge
kascommissie), interne competitieleider
(*), externe competitieleider (*) en
jeugdleider (*).

6. Begroting (*) en contributievoorstel
van de penningmeester (inclusief
benoeming nieuwe kascommissie).

7. Interne competitie seizoen 2011/2012,
inclusief voorstel nieuwe
competitieopzet (*) en mogelijke
aanpassing speeltempo’s.

8. Externe competitie seizoen 2011/2012.

9. Jeugdzaken 2011/2012, inclusief
verhuizing van de jeugdavond naar de
dinsdag.

10. Bestuursverkiezing + aftreedschema
bestuur.

"Zittende" bestuursleden zijn Jos
Uiterwijk (vz), Hans Ouwersloot, Wiel
Maertzdorf, Jo Rikers, André Koehorst
en Patrick Geene. Aftredend is alleen
Jos Uiterwijk. Jo Rikers is laatst gekozen
in 2009, de overigen in 2010, allen voor
3 jaar. Uiterwijk is herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen vóór of tijdens
de vergadering gesteld worden.

11. Prijsuitreiking seizoen 2010/2011.

12. Rondvraag en sluiting.

(*) Bij deze agendapunten behorende
stukken  staan  op  de  website  en  volgen
hieronder in deze Kiebitz.

Notulen 11e ALV
ter vaststelling

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter),
mevrouw Beaumont (moeder van Thierry
Beamont, tot agendapunt 10), Henk Boer,
Cris  Borsten,  Joost  de  Bruin,  Fred
Engelhard, Patrick Geene, Janaart Giesberts,
Jo Hermans, Hans Hoornstra, heer Kleijnen
(jeugdtrainer), André Koehorst, Tjoe Liong
Kwee, Maarten van Laatum, Wiel

Maertzdorf, mevrouw Moenen (moeder van
Mick Godding, tot agendapunt 10), Harry
Nietsch, Hans Ouwersloot, Reinier
Overtoom, Philippe Ramaekers, Mark
Ramaer, Jo Rikers, Dien Slangen-Knuit, Tim
Yue (tot agendapunt 10) en Jasper
Zilverberg.
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1. Openingswoord voorzitter

Om 20.10 uur opent voorzitter Jos Uiterwijk
de vergadering. De aanwezigen worden
welkom geheten, speciaal begroet worden
de moeders van Thierry Beaumont en Mick
Godding alsmede de jeugdtrainer de heer
Kleijnen. De aanwezigen worden verzocht
de presentielijst te willen tekenen.

Wij hebben een rustig schaakjaar achter de
boeg, zonder schokkende gebeurtenissen.
In de externe competitie was noch een
promotie te vieren, noch een degradatie te
betreuren. Wel was de ontknoping van de
interne competitie van een thrillerachtige
allure, maar daarover meer in het vervolg
van deze vergadering! Drie weken geleden
werd het 90-jarig jubileum gevierd met een
simultaan seance van Friso Nijboer, die
mede door een hapje en een drankje
uitgroeide tot een gezellige happening.

Op dit moment mogen wij spreken van een
vereniging die gekenmerkt wordt door
stabiele niveaus met betrekking tot het
aantal  leden  en  de  prestaties  van  dezen  in
een  omgeving  waar  sprake  is  van  een
langzame afkalving hiervan.

Al de relevante stukken voor deze
vergadering zijn opgenomen in de
verstrekte exemplaren van ons
verenigingsblad de Kiebitz.

2. Vaststelling agenda

Er blijkt bij de aanwezigen geen behoefte te
zijn aan wijziging van of toevoeging aan de
agendapunten.

3. Ingekomen stukken en
mededelingen

De voorzitter deelt mee dat in de pauze of
na afloop van de vergadering voor de
belangstellenden exemplaren van Schakend
Limburg op de bestuurstafel ter beschikking
liggen.

Verder  zegt  Jos  Uiterwijk  dat  van  Joop
Dekens een bericht van verhindering is
ontvangen.

Secretaris  Jo  Rikers  zegt  dat  buiten  een
bericht van verhindering door Asef Ghafuri
er voor deze vergadering geen stukken zijn
binnengekomen.

4. Goedkeuring notulen van de tiende
ALV

Jos Uiterwijk zegt dat deze niet in de Kiebitz
zijn opgenomen (zou eigenlijk wel gekund
hebben), maar waren ter inzage in het
clublokaal aanwezig en zijn eerder op de
website geplaatst.

Op vraag van de voorzitter of er tekstueel of
“naar aanleiding van” op-  of aanmerkingen
zijn  komt  geen  reactie  uit  de  zaal.  De
notulen  zijn  derhalve  vastgesteld  en  de
secretaris wordt bedankt.

5. Goedkeuring jaarverslagen
(inclusief dat van de kascommissie)

Jaarverslag secretaris.
Op vraag van de voorzitter  of  de secretaris
hier  nog  iets  over  wil  zeggen  wordt  door
deze ontkennend gereageerd. Ook worden
uit  de  zaal  geen  op-  of  aanmerkingen
gemaakt. Het jaarverslag secretaris is
derhalve vastgesteld en de voorzitter zegt
dank aan de secretaris.

Jaarverslag penningmeester, inclusief
verslag kascommissie.
De  voorzitter  geeft  het  woord  aan
penningmeester Wiel Maertzdorf. Deze zegt
dat  de  financiële  status  als  zijnde  gezond
gekwalificeerd kan worden. Het deficit van
vorig jaar is omgebogen naar een ongeveer
“quitte” dit jaar!

Het totaal van de begroting voor 2010 is
aanzienlijk kleiner dan dat van 2009. Dit
wordt veroorzaakt door het wegvallen van
subsidies van provincie en gemeente,
alsmede het wegvallen van sponsoring door
bedrijven en stichtingen. Met een gezond
beleid echter kunnen wij ook het komend
seizoen de financiën gezond houden.

De kascommissie, bestaande uit Harry
Nietsch en Jasper Zilverberg, wordt verzocht
verslag uit te brengen.
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Harry Nietsch zegt dat op een middagje de
grote lijnen van de boekhouding
gecontroleerd en in orde werden bevonden.

Na deze controle heeft Harry nog eens
kritisch naar de contributie inkomsten van
senioren en junioren gekeken en is tot de
conclusie gekomen dat slechts 31 senioren
en  12  junioren  betaald  hebben.  Op  zijn
vraag  zegt  de  secretaris  dat  momenteel  59
senioren (onderverdeeld in diverse
categorieën)  en  31  junioren  (waarvan
sommigen met gezinskorting) lid zijn.

De penningmeester zegt dat door het niet
samenvallen van het schaakseizoen (van
september tot september) met het boekjaar
(van januari tot januari) een
onoverzichtelijke toestand ontstaat: de
rekeningen voor het boekjaar 2009 gaan
eerst eind september 2009 de deur uit:
momenteel hebben nog een 7-tal leden niet
betaald.

Alvorens  met  dit  punt  door  te  gaan  wordt
door de voorzitter vastgesteld dat de
kascommissie haar goedkeuring aan de
boekhouding heeft verleend. Op zijn
voorstel verleent de vergadering decharge
aan de kascommissie. De voorzitter zegt
dank aan de kascommissie.

Verdergaand met het fenomeen van de
achterstallige contributie worden met  als
participanten Joost de Bruin, jeugdleider Jo
Hermans, Hans Hoornstra, Tjoe Liong Kwee,
penningmeester Wiel Maertzdorf, Harry
Nietsch, Reinier Overtoom, intern
wedstrijdleider Hans Ouwersloot, Maarten
van Laatum, voorzitter Jos Uiterwijk en
Jasper Zilverberg diverse opmerkingen
gemaakt, waarvan onderstaand een
resumé.

De achterstallige contributie is structureel,
maar wordt vrijwel altijd compleet betaald.

Er  is  geen  enkel  bezwaar  om  bij  de
kascontrole meer in detail te treden,
desgewenst is het ten alle tijde mogelijk om
op afspraak uitleg te verkrijgen! Er is sprake
van een eenvoudige boekhouding, het
opvoeren van een post achterstallige
contributie voert tot een ingewikkelder

systeem. Wel zou buiten de officiële balans
om nog een nota bene gemaakt kunnen
worden betreffende de achterstallige
contributie.

Verder wordt nog opgemerkt dat de
anonieme sponsor beslist zijn geld niet
terug hoeft te krijgen!

Er worden vervolgens geen zaken meer aan
de orde gesteld: op voorstel van de
voorzitter wordt het jaarverslag van de
penningmeester goedgekeurd. De
penningmeester wordt door de voorzitter
bedankt voor zijn werk.

Jaarverslag interne competitieleider.
Op vraag van de voorzitter zegt interne
competitieleider Hans Ouwersloot dat hij
nog een aanvulling op zijn jaarverslag heeft.
In de B-groep behaalde Tim Yue een meer
dan verdienstelijke eerste plaats voor Mark
Ramaer. En na een zinderende strijd met
Jasper Zilverberg wist Maarten van Laatum
het  clubkampioenschap  voor  zich  op  te
eisen. Bij de prijs uitreiking wil de interne
competitieleider  op het  een en ander graag
terugkomen!

Enkele snedige opmerkingen van Reinier
Overtoom en Maarten van Laatum
betreffende de gebezigde taalstijl weet Hans
Ouwersloot vaardig te riposteren: deze
leiden namelijk niet tot wijzigingen in het
jaarverslag.

Op voorstel van de voorzitter wordt het
jaarverslag inclusief de genoemde
aanvullingen goedgekeurd. De interne
competitieleider wordt door de voorzitter
dank gezegd.

Jaarverslag externe competitieleider.
De voorzitter geeft het woord aan extern
competitieleider André Koehorst. Deze zegt
dat  het  verheugend  is  dat  wij  met
uitzondering van de avondcompetitie aan
alle overige door de LiSB georganiseerde
competities hebben deelgenomen.

Nog wordt door Hans Ouwersloot
opgemerkt dat op het open Noord-Brabants
snelschaakkampioenschap het team
Maarten van Laatum, Jasper Zilverberg, hij
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zelf en Reinier Overtoom de beste
Limburgse prestatie leverde!

Op voorstel van de voorzitter wordt het
jaarverslag inclusief de genoemde
aanvullingen goedgekeurd, waarna door  de
voorzitter  dank  wordt  uitgesproken  aan  de
externe competitieleider.

Jaarverslag jeugdleider.
De  voorzitter  geeft  het  woord  aan
jeugdleider Jo Hermans. Deze zegt dat de
jeugdafdeling te maken heeft gehad met up
en downs en verwijst hiervoor naar het
jaarverslag, waaraan hij verder geen
toevoegingen heeft. Door de vergadering
worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.

Op voorstel van de voorzitter wordt het
jaarverslag ongewijzigd goedgekeurd.

Aan Jo Hermans wordt door de voorzitter
dank uitgesproken.

6. Begroting en contributievoorstel van
de penningmester, alsmede de
benoeming van de nieuwe kas-
commissie.

De  voorzitter  geeft  het  woord  aan
penningmeester Wiel Maertzdorf. Deze zegt
dat de begroting voorzichtig is opgesteld.
De contributie inkomsten zijn laag
ingeschat, dit gelet op de algemene tendens
van ledenvermindering bij de
schaakverenigingen in Limburg, ofschoon
wij hiervan voorlopig gespaard lijken te
worden. Bij de junioren is zelfs rekening
gehouden met aanwas. Hoewel er geen
subsidies zijn opgevoerd zullen voor goed
omschreven projecten deze wel worden
aangevraagd. In hoeverre de geraamde
inkomsten van Schoolschaak/Mik worden
gerealiseerd moet afgewacht worden.

Jo Hermans zegt dat er op dit moment geen
enkele toezegging voorligt voor het geven
van schaaktraining op lagere scholen! Ware
het niet beter de post schoolschaak te laten
wegvallen? De penningmeester zegt dat bij
het niet doorgaan van het schoolschaak ook
de uitgaven hiervoor komen te vervallen.

Hans Hoornstra merkt  op dat  het  nog altijd
de bedoeling is een stichting op te richten
voor  het  geven  van  schoolschaak  waarbij
gebruik wordt gemaakt van materialen van
en eventueel  betaalde krachten uit de club
voor de training. De club doet dit enerzijds
uit ideële overwegingen, maar plukt
anderzijds  de  vruchten  in  de  vorm  van
nieuwe jeugdleden, doch genereert geen
inkomsten voor de clubkas.

Er worden verder geen op- of aanmerkingen
meer  gemaakt.  Op  voorstel  van  de
voorzitter gaat de vergadering akkoord met
zowel  de  begroting  als  het
contributievoorstel (blijft hetzelfde als vorig
seizoen!).

De voorzitter zegt dank aan Wiel Maertzdorf
voor zijn werk.

Rest nog de benoeming van een nieuwe
kascommissie. Omdat het voor de
continuïteit van de commissie wenselijk is
een  lid  uit  de  oude  commissie  te
herbenoemen  en  omdat  Harry  Nietsch  al
voor het tweede jaar zitting heeft gehad
wordt door de vergadering in de nieuwe
kascommissie herbenoemd Joost Zilverberg
en nieuw benoemd Reinier Overtoom.

7. Interne competitie seizoen
2010/2011

De voorzitter geeft het woord aan intern
wedstrijdleider Hans Ouwersloot. Hans heeft
de intentie de komende interne competitie
grotendeels op de dezelfde leest te schoeien
als die van het afgelopen seizoen. Een
uitzondering hierop vormt de rapid
competitie. In plaats van een Fisher tempo:
15 minuten + 5 seconden voor elke zet,
stelt hij 20 minuten vast per persoon per
partij voor. De reden hiervoor is dat naar
zijn idee de toevoeging per zet alleen zin
heeft bij snelschaak, hetgeen overigens ook
het  standpunt  van  de  LiSB  is.  Na  een
opmerking  van  Cris  Borsten  dat  extern  een
tempo van 30 minuten wordt gepraktiseerd
zegt de interne wedstrijdleider dat 20
minuten vast eerder werd gehanteerd en
samenhangt met het aantal geplande
ronden.
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De interne competitieleider deelt hierna mee
dat  gezien  de  geringe  opkomst  op  de
clubavond na het ENCI-toernooi vrij schaken
wordt gepland.

Hans  Hoornstra  mist  decorum  bij  de
tweekampen voor de uiteindelijke
kampioenen in de diverse groepen, het vrije
schaken geeft toch een ietwat rommelige
sfeer.

Het duo Joost de Bruin en Jasper Zilverberg
houdt een pleidooi voor vierkampen: van
iedere groep in elke cyclus spelen de 2
hoogst geplaatsten! Dit systeem kent wel
wat haken en ogen: zo kan een als nummer
2 geëindigde in één van de cycli  kampioen
worden.  In  de  discussie  die  hierop  volgt,
waaraan deelgenomen door meerdere
leden, wordt de mogelijk geopperd om de
kampioenswedstrijden gewoon te laten
doorgaan,  extra  matches  voor  de  3e plaats
in te lassen of voor de liefhebbers daarnaast
vierkampen te organiseren. Ook zou
decorum gecreëerd kunnen worden door de
kampioenswedstrijden live van commentaar
te voorzien, eventueel in een andere locatie.
Hans  Ouwersloot  zegt  toe  dat  hij  zich  over
de aangedragen alternatieven zal beraden.

Voor wat betreft de rapid competitie wordt
besloten het voorstel van de interne
wedstrijdleider (20 min. ppp) in stemming
te brengen.

Bij  hand  opsteken  blijkt  dat  13  aanwezigen
voor, 4 tegen en 8 blanco stemmen,
waardoor het voorstel is aangenomen

Voorzitter Jos kondigt hierna een kleine
pauze  aan,  waarvan  ons  aanwezig  erelid
Fred Engelhard gebruik wil maken een
rondje  aan  te  bieden.  Proost  aan  Fred
Engelhard dus!

8. Externe competitie seizoen
2010/2011

André Koehorst, aan wie door de voorzitter
het woord wordt gegeven, zegt dat de opzet
van het vorige seizoen wordt aangehouden.
Gelukkig zijn genoeg spelers bereid hun
auto in te zetten voor de uitwedstrijden. Het
totaal plaatje ziet er dan als volgt uit: 4

teams in de regulaire competitie, 2 teams in
de rapid competitie en 2 teams in de KO
competitie. Evenals dit het vorige seizoen
gebeurde zal ook nu weer geïnventariseerd
worden of er belangstelling voor de
avondcompetitie bestaat.

Wegens plaatsgebrek in ons speellokaal zal
het komend seizoen het verzoek worden
ingediend om niet alle teams gezamenlijk de
thuiswedstrijden te laten spelen.

Dat  is  wel  jammer,  want  er  gaat  een  stuk
gezelligheid verloren en hij zelf kan dan niet
aan de uitwedstrijden van zijn team
deelnemen. Het is niet mogelijk tegen een
geldelijke vergoeding in de Romein meer
zaalruimte te verkrijgen wordt op vraag van
Tjoe Liong Kwee gesteld.

Maarten van Laatum zegt namens de
spelers van het eerste team dank aan André
Koehorst en Jasper Zilverberg voor hun
inzet met betrekking tot het coachen van
het eerste team. De voorzitter stelt de
woorden van Maarten van Laatum zeer op
prijs, waarbij André Koehorst zich graag
aansluit.

9. Jeugdzaken

Het woord wordt door de voorzitter aan Jo
Hermans gegeven.  Jo Hermans zegt  dat  hij
om twee redenen met zijn activiteiten als
jeugdleider wil stoppen. Enerzijds werd de
druk  op  het  thuisfront  door  de  menige
tijdrovende activiteiten te groot, anderzijds
nam  zijn  onvrede  met  de  gang  van  zaken
binnen de jeugdafdeling te veel toe.

De voorzitter respecteert het besluit van Jo
Hermans, maar betreurt dit in grote mate.

In het vervolg van deze vergadering komt
de  voorzitter  nog  terug  op  het  vertrek  van
Jo Hermans als bestuurslid.

Hans  Hoornstra  zegt  dat  de  jeugd  weer  in
aantal  aan  het  toenemen  is,  mede  als
gevolg van een gehouden simultaan. De
spreker  vervolgt  met  de  opmerking  dat  de
laatste tijd door ziekte van een trainer heel
veel werk door Patrick Geene is verzet en
dat na het vertrek van Jo Hermans, Patrick
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Geene en hijzelf de kar willen trekken bij de
jeugdafdeling.

Hans  Hoornstra  zou  graag  zien  dat  de  bar
op woensdag open zou gaan! Het halen en
retourneren van de sleutel van de Romein
zou daardoor tot het verleden behoren en
meer van belang,  dit  zou de ouders van de
jeugd stimuleren langer op de clubavond te
blijven en daardoor motivatie voor
medewerking opwekken.

De  voorzitter  zegt  dat  dit  ongetwijfeld
financiële consequenties zal hebben en zal
dit met de uitbater van de Romein
bespreken. Het samengaan van
achtereenvolgens jeugd- en
seniorencompetitie op één avond zou
wellicht de kosten kunnen beperken.

Het uitwerken van dit eerder geopperde
idee (meer betrokkenheid van de senioren
in het algemeen, tegen het gegeven dat
medewerking van bepaalde senioren aan de
jeugdafdeling en het spelen van een partij
in de interne competitie te veel van het
goede is) lijkt zeker de moeite waard. De
jeugdavond vindt van 18.15 tot 20.00 uur
plaats.

Mevrouw Moenen, de moeder van Mick
Godding  zegt  dat  zij  zorgen  heeft  over  de
jeugdafdeling  nu  Jo  Hermans  weg  gaat.
Verder merkt zij op dat haar zoon twee keer
vergeefs  voor  training  is  opgekomen.  Zij  is
wel geporteerd voor het samengaan van de
junioren- en seniorenavond.

Hans Hoornstra erkent dat er problemen
met  de  training  zijn  gerezen,  maar  vraagt
om nuancering en begrip voor de ontstane
situatie. Hans Hoornstra vervolgt met te
stellen  dat  de  vereniging  volop  achter  de
jeugdafdeling moet staan en de wil er moet
zijn deze te dragen. De jeugdafdeling staat
of valt met het aantal trainers, hiervan
hangt de omvang af. Voor continuering van
de huidige omvang is opening van de bar en
senioren die training willen geven
essentieel! Er is vooral behoefte aan trainers
voor  stap  1  en  2,  de  leeftijd  van  de
cursisten  varieert  hier  van  4  (!)  tot  10  jaar
en de stof is door elke senior te behappen.

Jo Rikers stelt voor om senioren die hier
voor voelen een vergoeding te geven. Dit
zou dan echter tot een contributieverhoging
voor de junioren leiden.

Jasper  Zilverberg  meent  dat  bij  inzet  van
b.v.  3  vrijwilligers  per  groep  de  animo  om
training te geven verhoogd wordt.

Hans  Ouwersloot  zegt  dat  als  het  echt
onmogelijk blijkt voldoende trainers te
vinden wij noodgedwongen de ambities
minder hoog dienen te stellen.

Voorzitter Jos Uiterwijk legt de verklaring af
dat hoofdmoot van het beleid voor het
komende seizoen de opzet van een goed
draaiende jeugdafdeling zal zijn! Een beroep
op de ouders zal hier zeker een onderdeel
van moeten zijn.

De voorzitter stelt hierna een meer
vreugdevolle jeugdzaak aan de orde:
namelijk de prijsuitreiking aan junior Tim
Yue, die op tijd naar huis moet!

Hans  Ouwersloot  schetst  de  wijze  waarop
Tim Yue zeer verdiend als eerste junior
sinds  de  fusie  MSV-VSM  in  de  senior-
competitie een eerste prijs wist weg te
slepen. Hulde! Bij de prijsuitreiking valt aan
Tim een warm applaus uit de zaal ten deel.
Gewapend met zijn beker verlaat Tim hierna
de vergadering. Ook mevrouw Beaumont en
mevrouw Moenen verlaten na de
afhandeling van het agendapunt jeugdzaken
de vergadering.

10. Huisvesting

De  voorzitter  zegt  dat  de  zaalhuur  van  ons
speellokaal ten opzichte van andere locaties
stukken goedkoper is. Het is echter
gebleken dat de ruimte te klein is voor het
gezamenlijk spelen van de externe
competitie. Jos Uiterwijk roept de
aanwezigen op om goede suggesties
onverwijld aan het bestuur door te geven!

Jo Hermans zegt dat de gemeente van plan
is om vijf goed geoutilleerde sportzalen in te
richten.  Het  moet  toch  mogelijk  zijn  om  in
een  hiervan  een  zaal  voor  denksport  te
realiseren?
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Jasper Zilverberg geeft het bestuur in
overweging contact te zoeken met andere
denksportverenigingen. De voorzitter deelt
mee dat reeds contact met een bridge
vereniging is gelegd en hij deze zaak aan de
wethouder van sportzaken zal voorleggen.

Reinier Overtoom vraagt of de eerder
gebruikte zaal niet gebruikt kan worden. De
voorzitter zegt dat zelfs de beheerder van
de Romein geen bemoeinissen meer heeft
met deze afgesloten zaal. Met betrekking tot
eventuele vermindering van zaalhuur zegt
de penningmeester dat er nooit een recht
op het gebruik van de eerdere zaal heeft
bestaan.

11. Kaderinventarisatie

De voorzitter roept de mensen die daar lust
toe gevoelen en die daar tijd voor hebben
op hun medewerking te willen verlenen op
de twee meest nijpende punten, namelijk de
jeugdtraining en de materiaalverzorging.

Jos Uiterwijk spreekt de hoop uit dat er het
komend seizoen meer inzet zal zijn van de
leden.

12. Bestuursverkiezing

Voorzitter Jos Uiterwijk deelt mee dat hij
reglementair (jaarlijks) moet aftreden en er
vier bestuursleden reglementair
(driejaarlijks) moeten aftreden, te weten
Wiel Maertzdorf, Hans Ouwersloot, André
Koehorst en Jo Hermans. Zoals reeds
bekend  wenst  Jo  Hermans  zich  niet  als
bestuurslid herkiesbaar te stellen.

Jos  Uiterwijk  bedankt  Jo  Hermans  heel  erg
voor zijn werk gedurende drie jaren in het
bestuur en al die jaren dat hij samen met
Joop Dekens zijn beste krachten aan een
groeiende jeugdafdeling heeft gegeven die
tot grote bloei is gekomen. Jo Hermans
heeft zich ontzettend veel werk en
inspanning getroost. Zijn speciale zorg gold
de   perfecte  organisatie  van  de  door  MSV-
VSM georganiseerde jeugdtoernooien en het
samen met GESS georganiseerde DSM
jeugdtoernooi. Ook vanuit Italië waar Jo
Hermans een aantal maanden per jaar

verblijft bleef hij intensief betrokken bij alle
bestuur- en jeugdzaken, waarbij e-mail een
onmisbaar medium bleek!

De voorzitter spreekt nogmaals dank uit en
zegt dat Jo Hermans een passend geschenk
tegoed  heeft  en  ook  nog  eens  door  de
jeugdafdeling in het zonnetje zal worden
gezet!

Jos  Uiterwijk  vraagt  vervolgens  of  er
mensen  in  de  zaal  zijn  die  zich  zelf  of
anderen kandidaat willen stellen als
voorzitter. Dit blijkt niet het geval ,waarna
het  door  applaus  duidelijk  wordt  dat  Jos
Uiterwijk  ook  het  komende  seizoen  de
voorzittershamer mag hanteren.

Op herhaalde vragen van de herbenoemde
voorzitter blijkt dat niemand in de zaal
tegenkandidaten voor Wiel Maertzdorf, Hans
Ouwersloot en  André Koehorst wil stellen
en  deze  steeds  onder  applaus  dus  ook  bij
acclamatie herbenoemd worden.

Jos Uiterwijk zegt vervolgens dat wegens
het wegvallen van Jo Hermans het bestuur
Patrick Geene bereid heeft gevonden als
beoogd jeugdleider in het bestuur plaats te
nemen. Ook voor deze kandidatuur werpen
zich  geen  mensen  uit  de  zaal  op:  onder
applaus wordt Patrick Geene tot nieuw
bestuurslid gekozen.

Het  nieuw  bestuur  wordt  naast  de
genoemden gecompleteerd door “zittend”
bestuurslid Jo Rikers.

13. Prijsuitreiking seizoen 2009/2010

De voorzitter geeft het woord aan intern
wedstrijdleider Hans Ouwersloot. Wijzend
op de enorme hoeveelheid bekers en
bekertjes uitgestald op de prijzentafel
achter  zich  zegt  Hans  Ouwersloot  dat  de
meeste hiervan thans uitgereikt kunnen
worden, voor de prijswinnaars die niet
aanwezig zijn worden deze in bewaring
gehouden.

Steeds na speels commentaar over het
verloop van de competities door Hans
Ouwersloot of indien wenselijk Jos Uiterwijk,
worden de kampioenen genoemd die allen
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verder beloond worden met applaus uit de
zaal en indien aanwezig hun prijs
overhandigd krijgen.

Het snelschaken werd op een avond
afgewikkeld en gewonnen door Gilbert
Vrancken. Tweede en derde werden resp.
Hans Hoornstra en Maarten van Laatum.

Hierna  vraagt  Hans  Ouwersloot  aan  de
voorzitter de prijsuitreiking voort te zetten.
De reden hiervoor wordt spoedig duidelijk:
Jos  Uiterwijk  zegt  dat  Hans  zelf  winnaar  is
geworden van de rapid competitie! Tweede
en derde werden resp. Mark Ramaer en Tim
Yue.

Ook het KO- bekertoernooi werd door onze
interne wedstrijdleider zelf gewonnen,
tweede werd Jasper Zilverberg en gedeeld
derde/vierde Dirk van de Scheur en Maarten
van Laatum.

De  koek  is  dan   op  voor  Hans  Ouwersloot,
die het woord terug krijgt van de voorzitter,
deze dankt voor de assistentie en dan maar
meteen  aan  André  Koehorst  vraagt  de
prijsuitreiking voort te zetten!

De reden hiervoor is dat André als voorzitter
van de commissie die de winnaar van de Jo
Rikers trofee bepaalt (schoonheidsprijs voor
gespeelde partij) deze beker zal uitreiken.

André zegt dat in de jury verder Maarten
van Laatum en Jacob Perrenet zitting
hadden en er 5 inzendingen ter beoordeling
werden voorgelegd. De partijen van Dien
Slangen- Knuit, Reinier Overtoom, Hans
Hoornstra, Philippe Ramaekers en Jasper
Zilverberg werden op originaliteit, opbouw
van de partij en tactische verantwoording
(gerelateerd aan het niveau) beoordeeld.

Een greep uit de jurybeoordeling: Dien
scoort  zeer  hoog  qua  tactiek  met  een
waanzinnige combinatie, Reinier krijgt het
beste punt voor de opbouw van zijn partij,
Hans krijgt hoge cijfers op alle fronten,
Philippe wordt geroemd voor zijn combinatie
en krijgt daarvoor als enige een 9 en Jasper
tenslotte levert de beste prestatie voor de
originaliteit hetgeen naast goede cijfers voor

opbouw en tactiek uiteindelijk de doorslag
geeft.

Jasper ontvangt uit de handen van André de
Jo Rikers trofee!

Dan vervolgt de externe competitieleider
met de uitreiking van de prijs voor het beste
resultaat in de externe competitie. De
prestatie die Igor Erin het vorige seizoen
leverde  met  6  uit  6  zal  in  de  toekomst
moeilijk te overtreffen zijn: thans speelde
Hans Hoornstra het beste met 5,5 uit 7.
Proficiat!

Nadat André nog heeft opgemerkt dat het
zeker de moeite waard is te vermelden dat
Jacob Perrenet de schoonheidsprijs van het
ENCI-toernooi heeft gewonnen, gaat Hans
Ouwersloot weer verder met de
prijsuitreiking.

De D-groep werd gewonnen door Philippe
Ramaekers gevolgd door Mick Godding en
Patrick Geene, de C-groep werd gewonnen
door Asef Ghafuri, gevolgd door Jos
Uiterwijk en Raad Alatar, de B-groep werd
gewonnen door Tim Yue, gevolgd door Mark
Ramaer  en  Igor  Erin  en  de  A-groep  werd
gewonnen door Maarten van Laatum,
gevolgd door Jasper Zilverberg en Hans
Ouwersloot.

Waar eerder in deze notulen sprake was van
speels commentaar op de gehouden
competities bereikt het verslag van Hans
Ouwersloot over de tweekamp tussen
Maarten van Laatum en Jasper Zilverberg
voor het clubkampioenschap een retorisch
hoogtepunt.

Naar voren kwam dat Maarten van Laatum
een waardig clubkampioen is! Maarten
ontvangt  uit  de  handen  van  Hans  de  Fred
Engelhard trofee. Maarten doet nog verslag
van een aardige ontmoeting in de trein met
een mobiele telefoon schaker die heel
verbaasd bleek toen hij deze vertelde dat hij
ook een beetje kon schaken!

14. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag willen Dien Slangen-Knuit
en Janaart Giesberts gebruik maken.
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Dien zegt dank aan Hans Hoornstra voor de
goede site die hij heeft opgezet en aan
Hans Ouwersloot voor diens wekelijkse
verslagen van de interne competitie. De
beide heren waarderen de lof van Dien.

Vervolgens  geeft  Dien  een  opsomming  van
het aanwezige schaakmateriaal en deelt
mee dat de schaakbibliotheek bijna is
ingericht.  Naar  voren  komt  dat  er  voor  het
lenen van de boeken nog een systeem moet
worden  opgezet.  Dien  zegt  dat  zij  hiervoor
een voorstel zal indienen.

Hans  Ouwersloot  is  blij  met  de  reactie  van
Dien op de site, waarbij hij zich gaarne
aansluit. Verder vraagt hij of het de
bedoeling  is  of  het  nieuwe  materiaal  (door
stichting geschonken zegt Wiel Maertzdorf)
ook voor de interne competitie te gebruiken.
André Koehorst pleit ervoor dit materiaal
alleen voor de externe competitie te
gebruiken. Hierover wordt geen beslissing
genomen.

Janaart Giesberts vraagt of de training door
Dirk van de Scheur in het komende seizoen
doorgaat. Hans Ouwersloot zegt dat dit niet
bekend is, Dirk van de Scheur doet het
komende seizoen in ieder geval mee aan de
interne competitie.

De voorzitter vindt het niet opportuun op dit
moment  in  te  gaan  op  een  opmerking  van
Dien Slangen-Knuit betreffende de naam
van  onze  vereniging  en  de  bloei  van  de
aparte verenigingen MSV en VSM vlak voor
de fusie. De vergadering is het hiermee
eens.

Voorzitter  Jos  Uiterwijk  sluit  dan  de
vergadering te 22.37 uur na iedereen
opgeroepen te hebben aan ons
zomertoernooi mee te doen dat de volgende
week van start gaat.

Maastricht, 26 juli 2010,
Jos Uiterwijk en Jo Rikers

Jaarverslag secretaris
seizoen 2010/2011

Zoals gebruikelijk wil steller dezes ook deze
keer zijn geachte medebestuurders zijnde
de in- en externe wedstrijdleider, de
jeugdleider en de penningmeester het gras
niet voor de voeten wegmaaien, doch alleen
een  samenvatting  geven  van  zaken  op
administratief en algemeen gebied.

Allereerst staan wij stil bij het overlijden van
ons  erelid  mevrouw  Els  Everaers.  Zij
bereikte de zeer hoge leeftijd van 98 jaar en
al een hele tijd geleden naar haar
geboorteplaats Weert teruggekeerd. Zij was
jaren lang voorzitster van MSV en betrokken
bij allerhande andere verenigingen.
Waardering hiervoor en de wijze waarop zij
haar arbeidzaam leven heeft uitgeoefend
ontving  zij  door  haar  benoeming  tot  Ridder
in de orde van Oranje Nassau. Op de eerste
clubavond  in  mei  2011  werd  zij  op  verzoek
van onze voorzitter door de aanwezigen,
waarvan slechts weinigen haar persoonlijk

gekend  hebben,  met  een  ogenbik  van
bezinning herdacht.

Gelukkig om minder ernstige oorzaken
verlieten helaas nog eens 5 senioren onze
vereniging. Uitsteedse verhuizing en toch
ook gebrek aan motivatie vormden de
hoofdredenen hiervoor. Omdat slechts 2
nieuwe volwassenen als lid welkom geheten
konden  worden  daalde  met  1  juni  als
peildatum  het  aantal  senioren  van  53  in
2010 tot 49 in 2011. Een ontwikkeling die
zorg baart, een verlies met 7,5% is niet mis!
Wel  ligt  het  in  de  lijn  der  verwachting  dat
wij binnenkort een drietal nieuwe
volwassenen als lid mogen inschrijven.

Het aantal junioren bleef constant en
bedroeg 38. Hier compenseerde het aantal
nieuwelingen dus het aantal vertrekkers!
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Gelet op het een en het ander kan
geconcludeerd worden dat het totale
ledenbestand ten opzichte van het vorige
seizoen gedaald is van 91 tot 87 (4,4%).

Een herhaalde oproep aan alle leden om
hun schakende bekenden op sleeptouw naar
ons clublokaal te nemen kan misschien
helpen het totaal ledental op te krikken!

Het bestuur kwam het afgelopen seizoen 4
maal in vergadering bijeen.
Wellicht  als  voornaamste  punt  kwam  de
organisatie van de jeugdavond aan de orde.
Mede met de resultaten van een gehouden
enquête  onder  senior  leden  en  ouders  van
junioren zal op korte termijn voor de naaste
toekomst  een  structuurplan  voor  de  jeugd
het licht zien.

Verder kwamen met betrekking tot het
gezond houden van de financiën in de
toekomst de te nemen maatregelen aan de
orde. Mede in verband hiermee werd
gedelibereerd over de viering van ons 100-
jarig bestaan in juli 2020!

Ook werd vastgesteld dat er behoefte is aan
objectieve criteria voor de samenstelling van

de senioren wedstrijdteams. Hier wordt aan
gewerkt.

De organisatie van de zo vlekkeloos
verlopen jeugdkampioenschappen van
Limburg te Houthem kwam voor het
grootste deel op het conto van onze
jeugdleiding te staan!

Het open zomerkampioenschap werd
gelukkig weer goed bezocht en verliep zoals
gewoonlijk in een zeer geanimeerde sfeer.

Ofschoon niet officieel georganiseerd door
MSV-VSM, maar eigenlijk wel gedragen
door enkele hardwerkende leden van onze
vereniging, mag vastgesteld worden dat
zowel het gehouden DSM- als ENCI toernooi
een schoonheidsprijs verdienden.

En  zo  is  dan  weer  een  seizoen  toegevoegd
aan de rijke historie van onze
schaakvereniging. Laten wij met inzet van
onze beste krachten gaan wij voor een
verdere bestendige bloei.

Jo Rikers
secretaris

Financieel jaarverslag
seizoen 2010/2011

Onze club staat er in financieel opzicht
minder florissant voor dan gewenst.

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is
behoorlijk  ingeboet  op  de  reserves,  en  we
zullen ons moeten beraden hoe de tering
naar de nering te zetten. Hierbij moeten we
er rekening mee houden dat de bronnen die
ons de afgelopen jaren nog van steun
hebben voorzien (b.v. de gemeente
Maastricht, de provincie Limburg, diverse
Stichtingen)  inmiddels  ook  dreigen  op  te
drogen.

Bij  het  opstellen  van  de  begroting  is  al
uitgegaan van een voorzichtige raming.
Omdat  er  nog  enige  reserve  is,   is  het
advies van het bestuur toch om de
contributie (nog) niet te verhogen, mede
ook gezien het feit dat onze club in Limburg
al behoort tot de categorie van "hoge
contributie heffers".

Dus, het voorstel is om de contributie voor
het  komend  seizoen  vast  te  stellen  op  €95
voor de senioren en op €70 voor de junioren
en een paar senioren met een speciale
regeling.
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Financiële balans dd 31-12-2010

SNS-rekening  Kasgeld
01-01-2010         € 6.902               €  234

31-12-2010         € 5.249   €  403

Negatief saldo: € 1.484

credit:     werkboeken       €     270
     nog  te  innen  contributie    €  2.095

debet:     reserve  DSM-toernooi     €     679
     besteld  materiaal      €     318
     retourbetaling  MIK     €     859

Samengevat: het negatieve saldo en de credit/debet-posten resulteren in een
tekort van €  975

Inkomsten 2010- 2011
senioren   junioren

contributie           3468     1289
werkboeken                          90
notatieboekjes                24
MIK                     859
LiSB jeugd cat. E                         20
gemeente Maastricht schoolproject            1000
DSM  toernooi               2000
Sittard-Geleen  toernooi                   400
LiSB   t.b.v.  PJKL               1000

          3492       6658

Totaal   10.150

Uitgaven 2010-2011
            senioren    junioren

huur  Romein              900       300
LiSB  contributie         2333       760
competities                      210          215
DSM-toernooi                         3165
bestuurskosten            225
Kiebitz                     91
materiaal              518
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werkboeken                  206
raindrop  Chess                     25
F. Nijboer(+cons)                     571
prijzen                        181      133
lessen  school                    800
jeugd  (lesen+diploma's)                 403
steun T.S. voor Europees JK                        250
restitutie contrib.                     45
website  PJKL                  182
fotoprints  schoolkamp.              118

5074    6557
Totaal   11.631

Begroting 2011-2012

Inkomsten          Uitgaven
contributies          huur  Romein     1200
   senioren     3300     LiSB  contrib.     3100
    junioren     1400     competities         240
werkboeken                 60    Kiebitz            100
DSM       7000     prijzen              300
Sittard/Geleen         500    bestuurskosten       200
Maastricht        ????     DSM-toernooi     7500
Stichting  E.S      ????     reiskosten        ????
diversen         150    opleiding jeugd       100
            diversen          200
            materiaal          P.M.
totaal     12.410              12.940

Dit betekent een verder interen op onze reserves van € 530

Wiel Maertzdorf
penningmeester

Jaarverslag interne competitie
seizoen 2010/2011

Op 7 juni waren alle beslissingen gevallen!
Geen van de finalematches om het
clubkampioenschap vereiste een beslissende
verlenging.

De  strijd  om  het  clubkampioenschap  werd
een prooi voor Hans Ouwersloot. Jasper
Zilverberg werd overtuigend verslagen,
waardoor Jasper voor het tweede seizoen op

rij naast de prijzen greep. De B-groep werd
gewonnen door veteraan Henk Boer die – al
ruim  boven  de  80!  –  nog  steeds  een  zeer
sterke en gevaarlijke speler is. Het was geen
toeval dat juist Henk één van de twee
spelers was die de nieuwe clubkampioen in
de  tweede  cyclus  wist  te  verslaan.  In  de
finale versloeg hij Mark Ramaer. Groep C
was voor Joost de Bruin. Joost versloeg Jos
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Uiterwijk in de eerste partij eenvoudig, maar
kwam in de tweede partij goed weg.
Niettemin is het een bewijs voor de sterke
progressie die hij doormaakt. In de D-groep
was  het  ten  slotte  Joris  Geene  die  de  prijs
greep. De in de eerste cyclus verrassend
sterk voor de dag komende Janaart
Giesberts verloor de eerste partij van de
finale en moest de tweede laten schieten.
Daarmee is Joris definitief doorgebroken bij
de senioren.

Het KO beker toernooi kende een mooi
spannend verloop zoals een bekertoernooi
hoort  te  zijn.  Favorieten  die  vroeg
uitgeschakeld worden, verrassende halve
finalisten en een finale tussen twee toppers.
De finalepartij eindigde onbeslist waarna
Dirk van de Scheur en Maarten-Jan
Oosterman besloten de regels te
herinterpreteren: in plaats van te vluggeren
om  de  winst  speelden  ze  een  week  later
opnieuw. Die partij werd gewonnen door

Maarten-Jan die daarmee zijn twee prijs dit
seizoen opeiste. Eerder had hij namelijk al
het Rapidkampioenschap op zijn naam
weten te schrijven. Onbedreigd en met een
riante voorsprong. Ook hierin was Dirk de
runner up, de derde plek was voor Jasper
Zilveberg. Het snelschaken werd – eindelijk
– een overwinning voor Hans Ouwersloot
die de rust  kon opbrengen niet  alle  energie
in de voorronde te steken, en daardoor
overtuigend  kon  toeslaan  in  de  finale.  De
tweede plaats was voor Hans Hoornstra, net
voor oud-snelschaakkampioen Reinier
Overtoom.

Al met al was het een relaxed seizoen,
zonder veel reuring, met een prettige sfeer
en veel leuke partijen. Wat wil een
wedstrijdleider nog meer?

Hans Ouwersloot
Interne Wedstrijdleider

Jaarverslag externe competitie
seizoen 2010/2011

We kunnen terugkijken op een spannend
jaar in de externe competities. We hebben
meegedaan in de LISB-competitie, de KO-
bekercompetitie en de rapidcompetitie.

• LISB Competitie. We hebben met
vier teams aan de LISB-competitie
meegedaan,  met  een  team  in  elk  van
de regionale klassen. Net als vorig jaar
deden het eerste en het derde team
het bijzonder goed, beide teams
hebben lang kans op promotie gehad.
Ook het vierde deed het goed, en werd
tweede in haar poule.  Uiteindelijk is
geen enkel team gepromoveerd of
gedegradeerd. De einduitslagen zijn
onderaan het verslag te vinden.

• Rapid Competitie. In de
rapidcompetitie hebben twee teams
meegedaan. Het eerste wist niet door
te dringen tot de finale, maar haalde
wel de eerste plaats in de groep B. Het

tweede had het moeilijk, maar werd in
de finale wel tweede in groep D.

• KO Competitie. In de KO hebben we
dit  jaar  met  slechts  een  team
meegedaan. Dat team werd in de
eerste ronde uitgeschakeld door DJC 1.

Het  seizoen  is  rustig  verlopen,  het  comfort
bij  thuiswedstrijden  was  groter  dan  vorig
jaar dankzij de inzet van de rookkamer als
tweede speelruimte. Ook werd genoten van
de nieuwe borden, stukken en klokken.

Het  valt  op  dat  het  steeds  moeilijker  wordt
om teams voor de externe competitie op de
been te krijgen. Dit jaar speelden we met
een team minder in de KO, voor de rapid en
de zondagcompetitie was het moeilijk om de
teams  gevuld  te  krijgen.  Er  lijkt  geen
eenvoudige oplossing om deze langzame
maar gestage terugloop te keren.

Individuele uitschieters waren er ook dit
seizoen weer. Hans Ouwersloot, Maarten-
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Jan Oosterman, Tim Yue, Joost de Bruin en
André Koehorst bleven ongeslagen, André
scoorde  5  uit  5  en  Joost  maakte  een  niet
eerder vertoonde ratingsprong van 243
punten (van 1520 naar 1763). Ook naar

beneden waren er uitschieters, waardoor de
rangorde  op  rating  er  anders  uit  ziet  dan
vorig jaar. Deze verschuiving zal het
komende seizoen mee worden gewogen bij
de teamindeling voor de bondscompetitie.

Uitslagen LISB Competitie

r7 Promotieklasse Ra Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Venlo 2 1889 10 34 4½  3 5½ 6½ 6½ 3 5

2. Voerendaal 3 1946 9 31½ 3½ 5 3½ 5½ 5 5 4

3. MSV-VSM 1 1944 9 31½ 5 3 5½ 3½ 5 5½ 4

4. DJC 2 1888 7 26 2½ 4½ 2½ 4½ 3½ 4 4½

5. Leudal 1 1819 6 24½ 1½ 2½ 4½ 3½ 5½ 4½ 2½

6. De Juiste -Z- 1 1828 6 24 1½  3 3 4½ 2½ 4½  5

7. Hoensbroek Max Euwe 1802 5 26 5 3 2½  4 3½ 3½ 4½

8. Schaesberg 1 1783 4 26½ 3 4 4 3½ 5½ 3 3½

r7 Klasse 1B Ra Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Heerlense SV 1 1805 13 36½ 4½ 4½ 6½ 4 6 6½ 4½

2. GESS 1 1748 11 34½ 3½ 5 4½ 6½ 5 6 4

3. Kerkrade 1783 7 32 3½  3 4 6 3½ 5½ 6½

4. MSV-VSM 2 1695 6 26½ 1½ 3½ 4 4 6 2 5½

5. Ultimo Vero 1481 6 25 4 1½  2 4 3½ 5½ 4½

6. De Juiste -Z- 2 1639 6 23 2 3 4½  2 4½ 4½ 2½

7. Voerendaal 4 1686 4 23½ 1½  2 2½  6 2½ 3½ 5½

8. Schaesberg 2 1616 3 23 3½  4 1½ 2½ 3½ 5½ 2½

r7 Klasse 2B Ra Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7  8

1. Geleen 2 1726 12 27½ 5 3½  5 4½ 5½ 4

2. MSV-VSM 3 1536 10 22½ 1 4 3½ 4 5 5

3. Heerlense SV 2 1542 7 19½ 2½  2 4 4 3 4  0

4. GESS 2 1523 4 16½ 1 2½  2 4½ 2½ 4

5. Eijsden 1594 4 16½ 1½  2 2 1½ 4½  5

6. Voerendaal 5 1466 3 11½ ½ 1 3 3½ 1½ 2

7. Sjaak Mat 1486 2 12 2 1 2 2 1 4

8. Vrij 0 0 0
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r7 Klasse 3A Ra Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Tegelse SV 2 1532 11 17½ 2½  2 3½  0 4 2½  3

2. MSV-VSM 4 1427 9 17 1½ 2½ 2 3 1 4 3

3. Leudal 3 1406 8 17½ 2 1½ 1½ 3½ 3 2 4

4. GESS 3 1292 8 13 ½ 2 2½ 1 2½  2 2½

5. Eerste Weerter SV (-2) 1547 7 17½ 4 1 ½ 3 2 3 4

6. GESS 4 1409 6 12½ 0 3 1 1½  2 2 3

7. Schaesberg 3 1210 5 11½ 1½ 0 2 2 1 2 3

8. DJC 4 952 0 5½ 1 1 0 1½  0 1 1

Uitslagen Rapid Competitie
Vereniging BP MP Totaal
Groep B
MSV-VSM 1 8 6 14
Brunssum 7,5 4 11,5
Leudal 4,5 1 5,5
Voerendaal 2 4 1 5
Groep D
Schaesberg 1 9 5 14
MSV-VSM 2 8 4 12
DJC 3 7 3 10
EWS* 0 0 0

André Koehorst, externe wedstrijdleider

Jaarverslag De Pionnestörm
De jeugdafdeling van MSV-VSM

seizoen 2010-2011

Beste Lezer, het schaakjaar 2010-1011 is
voor MSV-VSM succesvol verlopen.
Hieronder volgt een opsomming van hoe het
jaar eruit zag. De onderwerpen die de revue
zullen passeren zijn: trainingen, Grand Prix,
Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen
Limburg (PJKL), de Nederlandse
Kampioenschappen (individueel en teams)
en de internationale toernooien. Verder zal
het beleid aan de orde komen. De
jeugdafdeling  van MSV-VSM heeft 35
jeugdleden.

Trainingen
Dit jaar waren de trainingen ingedeeld
volgens de Stappenplanmethodiek. Stap 1
beginners en gevorderden, Stap 2, Stap 3,
Stap 4 en Stap 5 in combinatie met 6. Op
deze manier worden gedifferentieerde

lessen gegarandeerd. De trainers waren in
Stap  1:  Cris  Borsten,  Edwin  Schiepers  en
Wiel Maertzdorf. In Stap 2 was dit Philippe
Ramaekers,  in  3  en  4  Hans  Hoornstra  en  5
in combinatie met 6 Jasper Zilverberg en
Maarten van Laatum. En ofschoon dit flinke
aantal trainers anders doet vermoeden blijft
het grootste zorgenkind van de
jeugdafdeling de beschikbaarheid van
trainers.   Een  ander  punt  van  zorg  is  de
mate waarin de trainers geschoold zijn.

Grand Prix (van de LiSB)
In  de  H  categorie  had  MSV-VSM  liefst  4
spelers zitten die bij de eerste 5 zijn
geëindigd. Roman Vasilic werd 5e, Boris
Pieters werd 3e, Juriaan Remmen werd 2e en
dubbellid Siem van Dael won deze categorie.
In de G categorie was Githa Oltmans
succesvol. Zij was niet alleen het beste
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meisje,  maar  wed  ook  nog  eens  2e in de
overall categorie. In de F categorie deden
Stijn Borro en Ilse Geene het goed met
respectievelijk een 6e en  4e plaats.  In  de  E
categorie was MSV-VSM sterk
vertegenwoordigd: met 3 spelers bij de
beste  6.  Sid  Paulissen  werd  6e, Otis
Goossens werd 5e en Tomas Steenman won
deze categorie. In de D categorie werd
Vasily Pieters 11e,  Ischa  Hoornstra  8e en
Dayo Escandari 7e. In de C categorie hadden
we weliswaar een van de sterkste spelers,
maar die deed aan te weinig toernooien
mee om in het  generaal  klassement een rol
van betekenis te spelen. In de B categorie
werd Tom Katoen 5e en Mick Godding 3e. In
de  A  categorie  (tot  20  jaar)  deed  onze  pas
11-jarige Joris Geene mee en hoefde feitelijk
maar  één  speler  voor  zich  te  dulden:  hij
werd  2e in deze categorie. Deze zelfde
speler  deed  ook  nog  eens  van  zich  horen
door het Stappenplan toernooi in Blerick te
winnen. Samengevat waren de GP
toernooien voor onze jeugd redelijk
succesvol. De begeleiding van zowel ouders
als trainers zou beter kunnen.

Het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap
Limburg (PJKL)
In de F/G/H categorie heeft MSV-VSM
verschillende mooie resultaten behaald.
Roman  Vasilic  werd  16e, Eline Schiepers
werd 15e (tevens  2e meisje van haar
categorie), Githa Oltmans werd 12e en beste
meisje  in  de  G  categorie.  Stijn  Borro  werd
10e en de beste MSV-VSM-er bleek Ilse
Geene. Zij werd 6e en bleek het beste meisje
in de F categorie. In de E categorie werd Sid
Paulissen zeer verdienstelijk 5e, Otis
Goossens 4e en dubbellid Siem van Dael
werd 2e.  In de C/D categorie had MSV-VSM
veel deelnemers. Nikita Vasilic werd 20e,
Igor  Smeets  werd  19e, Daniël Schiepers
werd 18e, Dayo Escandari werd 16e en Ischa
Hoornstra werd 12e. Dubbelleden Jesper
Huibers en Max Warmerdam werden
respectievelijk 7e en 5e. Maar de show werd
gestolen door Joris Geene die niet alleen zijn
categorie (D) won, maar ook de titel in de C
categorie  in  de  wacht  sleepte.  In  de  A/B
categorie eindigde Emel Beciri op een 13e

plaats.  Tom  Katoen  werd  9e en Mick
Godding werd 6e. Dubbelleden Naomi de
Ridder en Hidde Dijkstra werden

respectievelijk 5e en  4e. Maar de verrassing
van  het  toernooi  was  Tim  Yue  die
onverwacht de gedoodverfde favoriet op
een nederlaag trakteerde en zo winnaar
werd van de B categorie. Samengevat bleek
MSV-VSM  de  sterkste  jeugdclub  van
Limburg.  Liefst  6  spelers  plaatsten  zich
rechtstreeks voor het NK, later kwam hier
nog  een  vrijplaats  bij:  Tim  Yue  (NK  B),
Naomi  de  Ridder  (NK  B  Meisjes),  Joris
Geene en Max Warmerdam (NK D), Siem
van Dael (NK E), Ilse Geene (NK F meisjes)
en Githa Oltmans (NK G meisjes).

Het Nederlands Kampioenschap
individueel
Tim Yue en Naomi de Ridder kwamen uit op
het NK B en NK B meisjes. Tim bereikte een
gedeeld 18e plaats  op  dit  zware  (9  rondes)
en sterk bezette toernooi. Hij hield er een
TPR  van  over  die  0,73  hoger  was  dan  zijn
rating tot dan toe. Een prima prestatie.
Naomi werd gedeeld 5e.

Michael Slomzcewski, Joris Geene en Max
Warmerdam  kwamen  uit  op  het  NK  D  in
Rijswijk. Max werd gedeeld 18e, een prima
plaats voor deze eerstejaars D speler.
Michael Slomzcewski en Joris Geene
maakten er een bijzonder spannend NK van
door  in  de  laatste  ronde  tegen  elkaar  te
spelen. Ofschoon Joris wel een pionnetje
voorkwam  kon  hij  dat  niet  verzilveren.  Een
remise  was  dan  ook  het  logische  gevolg.
Daarmee eindigden beide heren op een
gedeelde 8e plaats.  Hetgeen in dit  veld een
topprestatie mag worden genoemd. Zeker
Michael heeft aankomend jaar weer alle
kans  om  hoge  ogen  te  gooien  tijdens  het
NKD.

Siem van Dael werd 40e op  het  NK  E  in
Waalwijk. Ilse Geene die net als Siem ook
ervaring ging opdoen deed het nog een
stukje beter: zij werd 14e bij de meisjes.
Beiden zien we wel weer terug op dit NK, zo
is de verwachting.

Diezelfde Ilse Geene en Githa Oltmans gaan
eind deze maand naar de Pupillendag in
Roosendaal.  Ilse  komt  uit  in  de  F  categorie
meisjes  en  Githa  Oltmans  komt  uit  in  de  G
categorie meisjes.
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Samengevat heeft MSV-VSM nog nooit
zoveel individuele NK deelnemers gehad.
Bovendien zijn de resultaten zo goed dat
definitieve aansluiting met de subtop is
gehaald.  Om  de  echte  top  te  bereiken  is
meer nodig: individuele begeleiding, inhuren
van toptrainers, verbeterde trainings-
faciliteiten, trainingsschema’s e.d. zijn
hiervoor benodigd.

Het Nederlands Kampioenschap voor
teams (Jeugd Club Competitie)
Ook hierin heeft MSV-VSM niet eerder
zoveel  teams gehad: zowel  het  E,  het  D en
het C team maakten hun opwachting. Het E
team met daarin Siem van Dael, Tomas
Steenman,  Otis  Goossens  en  Ilse  Geene
deden het prima. Zij werden gedeeld 16e en
dat  is  voor  een  team met  2  ‘jongsters’ een
prima  zaak.  In  de  JCC  was  MSV-VSM
vertegenwoordigd  in  zowel  de  C  als  de  D
categorie. Het C team dat bestond uit Tim
Yue,  Naomi  de  Ridder,  Mick  Godding,  Tom
Katoen en Emel Beciri werd uiteindelijk
gedeeld 11e. Een behoorlijke prestatie. Het
team in de D categorie was nog wat sterker:
Hier behaalden Joris Geene, Jesper Huibers,
Wouter van Rooij, Ischa Hoornstra en Max
Warmerdam een gedeeld 10e plaats.
Bovendien eindigde Joris Geene individueel
op  een  7e plaats,  hetgeen  op  bord  1  een
stevige prestatie mag worden genoemd.

Deze teams hebben naar behoren
gepresteerd. Als we hier verder willen
komen is samenwerking met andere clubs
vereist. Ook coaching moet nader worden
bekeken.

Internationale toernooien
Op basis van individuele prestaties zijn
verschillende spelers van MSV-VSM sterk
bezig geweest in het buitenland. Joris Geene
won in Duitsland de Rurtal Pokal. Hij was de
84  andere  spelers  te  sterk  af  in  het  U  12
toernooi.  Ilse  Geene  won  in  haar
leeftijdscategorie het toernooi in Maaseik tot
en  met  10  jaar.  Verder  werd  Joris  Geene
nog 2e in het prestigieuze Capelle la Grande
schaaktoernooi, in zijn leeftijdscategorie.
Michael Slomzcewski tenslotte won in Polen
in zijn leeftijdscategorie een toernooi.

MSV-VSM jeugdbeleid
Het afgelopen jaar heeft in het teken
gestaan van de ontwikkeling. Langzaam
maar zeker wordt MSV-VSM een sterkere
club in Nederland. Sterker in de zin van het
woord dat het ledenaantal nog steeds stijgt,
het aantal leden dat traint groter wordt, het
aantal topspelers wordt groter, de resultaten
worden  beter.  Toch  is  er  geen  enkele  aan-
leiding om achterover te gaan leunen. De
jeugdleiding  maakt  zich  grote  zorgen  over
de  continuïteit.   Zowel  op  het  gebied  van
trainers, leerling-volg systeem, aanwas van
nieuwe leden, het lesgeven op scholen en
het begeleiden van onze nationale top-
spelers is waakzaamheid geboden. Jeugd-
leiders  Hans  Hoornstra  en  Patrick  Geene
zullen na dit jaar ermee stoppen. Dit maakt
de uitgesproken zorg er niet geringer op.

Patrick Geene en Hans Hoornstra

jeugdleiders

Nieuwe opzet interne competitie
seizoen 2011/2012

Intern clubkampioenschap
Er worden 3 cycli gespeeld van 11 ronden.
Indeling geschiedt volgens het
Keizersysteem, met uitzondering van de
eerste drie ronden die volgens Zwitsers op
rating worden ingedeeld. Spelers spelen
per cyclus maximaal één keer tegen
elkaar,  tenzij  een  bekerloting  tot  een
tweede ontmoeting leidt. De
wedstrijdleider behoudt zich het recht voor

om handmatig de indeling aan te passen
wanneer er, op basis van interne ratings, een
indeling ontstaat met te grote
krachtverschillen (bijvoorbeeld meer dan 300
punten). Ook het aantreden van nieuwe
deelnemers kan aanleiding zijn handmatige
indeling toe te passen. Dit kan niet gebeuren
in de laatste drie ronden van een cyclus. Het
speeltempo bedraagt 1.45 uur voor de eerste
40 zetten + 15 minuten voor de rest van de
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partij.  Jeugdspelers  hebben  het  recht  op
een afwijkend tempo. Voor A en B junioren
is  dit  1  uur  voor  de  hele  partij.  Voor  C
junioren  en  jonger  is  dit  45  minuten  voor
de hele partij.

De winnaars van de drie cycli spelen in een
vierkamp om het clubkampioenschap.
Deze kampioensgroep wordt aangevuld
met spelers die in totaal in de drie cycli de
meeste punten hebben gescoord. Wanneer
de drie cycli drie verschillende winnaars
hadden, wordt er met één speler
aangevuld, als er twee cycli dezelfde
winnaar hadden, wordt de
kampioensgroep met twee spelers
aangevuld. Uitsluitend wanneer alle drie de
cycli door één en dezelfde speler
gewonnen zijn is deze persoon
automatisch clubkampioen.

De kampioensgroep speelt een round robin
(drie ronden), waarbij de volgorde in de
kampioensgroep bepaald wordt door het
aantal behaalde punten in de drie cycli. De
speler met de meeste punten krijgt
lotingsnummer 1, etc. In de
kampioensgroep wordt het volgende
speelschema gehanteerd:

Ronde 1: 1-4, 2-3
Ronde 2: 3-1, 2-4
Ronde 3: 1-2, 4-3.

Bij gelijk eindigen wordt de eindvolgorde
bepaald door het lotingsnummer. Dit komt
er op neer dat de totaalscores in de drie
cycli beslissend is bij gelijk eindigen. Bij
gelijke  scores  in  het  totaal  van  de  cycli,
wordt de volgorde bepaald door het
gemiddelde van de drie behaalde TPRs.

Aan het begin van het seizoen worden alle
spelers  ingedeeld  in  een  A,  B,  C,  of  D
groep,  op  basis  van  bekende  ratings.  De
indeling geschiedt zodanig dat alle groepen
ongeveer even groot zijn. In elke groep
wordt een kampioen bepaald, op dezelfde
manier als de clubkampioen bepaald
wordt,  dat  wil  zeggen  voor  elke  groep
spelen de winnaars van de drie cycli,
aangevuld met de hoogstscorende(n) in de
drie cycli een vierkamp, onder dezelfde
condities als de match voor het
clubkampioenschap. Verder gelden de
aanvullende regels:

1) Als de deelnemers van de
kampioensgroep uit dezelfde groep
komen,  geldt  de  finaleronde   voor  het
clubkampioenschap tevens als finale
voor  het  kampioenschap  van  de
betreffende groep.

2) Als de deelnemers van de
kampioensgroep uit verschillende
groepen komen geldt dat de
deelnemer(s) uit deze groepen spelen
om de eerste (en eventueel tweede en
derde) plaats in het kampioenschap van
deze groepen. De overige plaatsen
worden zonodig bepaald in een
vierkamp die wordt samengesteld
conform het hierboven bepaalde.

In de Zwitserse cycli wordt maximaal twee
keer 0,5 punt toegekend bij niet spelen,
ongeacht de reden voor niet spelen. Deze
regel  geldt  niet  voor de laatste drie  ronden.
Verder  geldt  te  alle  tijden  (dus  ook  in  de
laatste drie ronden van een cyclus) dat
afwezigheid als gevolg van het spelen als
vertegenwoordiger van de club
(bijvoorbeeld, team-rapid, KO beker) altijd
beloond wordt met 0,5 punt. Dit geldt
nadrukkelijk alleen als een partij voor de club
op de clubavond gespeeld wordt. Iemand die
bijvoorbeeld een team-rapid avond speelt op
donderdag kan daaraan geen rechten
ontlenen voor de dinsdagavond competitie.

Blitz
Het snelschaakkampioenschap (5 min pppp)
wordt  op  één  avond  gespeeld.  Er  worden
eerst 7 ronden gespeeld volgens het systeem
Zwitsers op weerstandspunten. Hierna
worden de spelers ingedeeld in groepen van
maximaal 8, op basis van de ranglijst. De
spelers in de hoogste groep spelen om het
clubkampioenschap.

Rapid
Het rapid kampioenschap (20 min pppp)
wordt  over 2 avonden gespeeld.  Elke avond
worden er 4 ronden gespeeld volgens
Zwitsers  op  weerstand  (in  totaal  dus  8
ronden).  Beide  avonden  worden  als  één
competitie beschouwd.

Intern KO
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Er  wordt  een  interne  KO  toernooi
gespeeld, met speeltempo 1,5 uur voor 40
zetten + 15 minuten rest partij. Bij remise
eerste twee vluggertjes (5 min pppp) bij
gelijke stand één vluggertje tot beslissing
valt (bij deze laatste serie begint degene
die  in  de  reguliere  partij  zwart  had  met
wit).

Op de vijfde avond van de interne
competitie wordt geloot voor de eerste
ronde. Ieder lid

- dat die avond aanwezig is, of
- dat tijdens de voorgaande 4 ronden

aanwezig is geweest, of
- dat te kennen heeft gegeven mee te

willen doen

doet in principe mee. Ook aspirant leden
die  op  de  avond  van  de  eerste  loting
aanwezig  zijn  doen  mee.  Partijen  die  niet
op de dag van loting gespeeld kunnen
worden in verband met afwezigheid
moeten  uiterlijk  voor  de  loting  van  de
volgende ronde gespeeld worden, zie de
bijgevoegde kalender. Dit geldt voor elke
ronde. Partijen voor KO gaan vóór partijen

in  de  interne,  maar  niet  in  de  laatste  drie
ronden per cyclus. Een partij voor de KO telt
ook  mee  voor  de  cycli  van  de  interne
competitie over 11 ronden (en derhalve kan
het  in  theorie  voorkomen  dat  in  een  cyclus
spelers elkaar tweemaal treffen).

Vrije avonden in juni
Spelers  die  zich  niet  plaatsen  voor  de
finalevierkampen in juni kunnen zich
inschrijven voor vierkampen die op de
betreffende drie avonden gespeeld worden.
Spelers worden hiervoor op sterkte
ingedeeld. De vierkampen zullen meetellen
voor de ratingverwerking van de clubrating.
Ook is het mogelijk voor twee spelers een
minimatch te spelen. Ook deze zullen
verwerkt worden voor de clubrating.
Tenslotte  is  het  mogelijk  vrij  te  schaken,
maar dit zal niet in de hoofdspeelzaal
plaatsvinden om de spelers van de matches
en vierkampen optimaal spelcondities te
garanderen.

Voor een uitwerking in data, zie hieronder.

Hans Ouwersloot

clubactiviteit
30 aug. Intern 1-1
6 sept. Intern 1-2
13 sept. Intern 1-3
20 sept. Intern 1-4
27 sept. Loting 1e ronde KO / Intern 1-5
4 okt. Intern 1-6
11 okt. Intern 1-7
18 okt. Intern 1-8
25 okt. Intern 1-9
1 nov. Intern 1-10
8 nov. Intern 1-11
15 nov. Rapid 1
22 nov. Loting 2e ronde KO / Intern 2-1
29 nov. Intern 2-2
6 dec. Intern 2-3
13 dec. Intern 2-4
20 dec. Blitz
27 dec. Vrij schaken / Fantasieschaak
3 jan. Loting 3e ronde KO / Intern 2-5
10 jan. Intern 2-6
17 jan. Intern 2-7
24 jan. Intern 2-8
31 jan. Intern 2-9
7 feb. Intern 2-10

14 feb. Intern 2-11
21 feb. Carnaval
28 feb.  Rapid 2
6 mrt. Loting 4e ronde KO / Intern 3-1
13 mrt. Intern 3-2
20 mrt. Intern 3-3
22 mrt. Intern 3-4
3 apr. Loting 5e ronde KO / Intern 3-5
10 apr. Intern 3-6
12 apr. Intern 3-7
24 apr. Intern 3-8
1 mei Intern 3-9
8 mei Intern 3-10
15 mei Intern 3-11
22 mei Finale KO
29 mei Dag na Pinksteren
 5 juni Finale Vierkampen 1
12 juni Finale Vierkampen 2
19 juni Finale Vierkampen 3
26 juni ALV

29  mei,  de  dag  na  Pinksteren  is  er  in
verband met het Limburg Open geen
clubactiviteit gepland. Wel is vrij schaken
mogelijk.
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Colofon en belangrijke nummers

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

Verschijning De Kiebitz verschijnt 1 keer per jaar

Prijzen Leden gratis. Losse nummers: € 2.

Voorzitter + PR Jos Uiterwijk (zie boven)

Wedstrijdleider intern
/ vice voorzitter

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

Secretaris Jo Rikers. St. Servaasbolwerk 21c, 6211 NA  Maastricht, 043-
3255259, jo.rikers@hetnet.nl

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

Wedstrijdleider extern André Koehorst, 043-3610595, andrekoehorst@gmail.com

Jeugdleider bestuur Patrick Geene, Emilionlaan 16, 6213 GL Maastricht, 043-
3111343 of 06-10378890, p.geene@planet.nl

Jeugdleiding overig Hans Hoornstra, Ambyerstraat zuid 57, 6226 AW Maastricht,
06-21826615, hans@wiseline.com

Bibliothecaris + adm.
materiaalbeheer

Dien Slangen-Knuit, Heiligenbergstraat 48, 6241 DG Bunde,
043-3643019, knuitje@home.nl

Technisch
materiaalbeheer

Dirk van de Scheur, Daalhemerweg 126, 6301 BM Valkenburg,
043-6010019, dirk.van.de.scheur@abp.nl

Clublokaal Buurtcentrum De Romein, Potteriestraat 30, 6216 VG
Maastricht, 043-3473009

Clubavond Dinsdags vanaf 20:00

Jeugdavond Woensdags van 18:15 tot 19:45

Bank 85.86.70.747(SNS)

Web http://www.msv-vsm.nl




