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Van de voorzitter 
 

 

 

Een jaar met verrassingen mag ik afgelopen 
seizoen wel noemen, mooie verrassingen en 
minder mooie.  

 

We speelden met twee teams in de 
promotieklasse LiSB en één in de derde 
klasse. Onevenwichtig, maar dat zou na dit 
jaar wel snel nivelleren. Niet dus. Het 1e 
team was favoriet in de promotieklasse, 
maar liet zich op de valreep door Leudal 
verschalken. Gemiste kans. En het tweede 
team, met verweg de laagste gemiddelde 
rating in diezelfde promotieklasse, eindigde 
gewoon in de middenmoot. En omdat het 
derde team ook al niet promoveerde blijft 
de onevenwichtige verdeling van teams over 
klassen ook volgend jaar bestaan.  

 

Heel triest is het overlijden van ons zeer 
gewaardeerde lid Janaart Giesberts. Altijd 
blijgemoed, zelfs als hij zijn partij verloor. 
Veel te jong en, zoals ik op de crematie 
leerde, nog veel getalenteerder dan ik 
dacht: hij was een zeer verdienstelijk 
schilder. Een groot gemis voor de club. 

 

Welke club? MSV-VSM, of gaan we toch 
eindelijk die niet te begrijpen naam 
vervangen door iets anders? De ALV zal het 
leren. 

 

De hoofdmoot van deze Kiebitz bestaat 
weer uit de oproep en stukken voor deze 
Algemene Ledenvergadering, dit jaar op 1 
juli. 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. 

 

Tenslotte is dit de plaats om de twee 
bestuursleden die niet herkiesbaar zijn, 
Maarten-Jan Oosterman en Jo Rikers, alvast 
speciaal te bedanken voor al hun inzet. 
Maarten-Jan heeft drie jaar de soms toch 
wel ondankbare taak van extern 
wedstrijdleider vervuld. Hartelijk dank 
daarvoor. En Jo is voor velen dé secretaris 
van de vereniging (of moet ik zeggen: de 
sikkretair), maar de meesten weten niet dat 
hij zelfs kort voorzitter is geweest. Ik weet 
niet van buiten hoeveel jaren bestuurslid in 
totaal, maar in ieder geval langer dan ik 
überhaupt schaak. Hulde en heel jammer 
dat je je niet meer capabel voelt de 
secretaris honneurs waar te nemen. We 
zullen je prachtige Mestreechse proza, zoals 
je ontboezeming in je jaarverslag dat je in 
een “leihertege stumming” bent missen. 
Gelukkig vertrek je niet als lid. Dat kan ook 
nauwelijks want je bent enkele jaren 
geleden al benoemd tot erelid voor het 
leven. Ik ben daarna alleen maar in 
toenemende mate gaan beseffen hoe 
terecht deze benoeming was. Jo, bedankt! 

 

Gelukkig hebben we alweer twee nieuwe 
personen gevonden die zich kandidaat 
willen stellen als bestuurslid in de personen 
van Joost de Bruin en Jacob Perrenet. En als 
de ALV met ons voorstel meegaat zal ik heel 
blij zijn jullie in ons bestuur welkom te 
mogen heten! 

 

      Jos Uiterwijk
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Uitnodiging 15e ALV 

dinsdag 1 juli 2014 
 

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

houden in de Romein op 1 juli 2014, 
aanvang 20.00 uur precies. 

 

Agenda 
 

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

ALV. (*) 
5. Goedkeuring jaarverslagen 2013/2014 

van de secretaris (*), penningmeester 
(*) (inclusief verslag en decharge 
kascommissie), interne competitieleider 
(*), externe competitieleider (*) en 
bestuurslid jeugdzaken en PR (*). 

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

7. Interne competitie seizoen 2014/2015, 
inclusief voorstel nieuwe 
competitieopzet (*). 

8. Externe competitie seizoen 2014/2015.  
9. Voorstel gebruik nieuwe naam 

Schaakvereniging Maastricht i.p.v. 
MSV-VSM. 
 

10. Bestuursverkiezing + aftreedschema 
bestuur. 

"Zittende" bestuursleden zijn Jos 
Uiterwijk (vz), Hans Ouwersloot, Wiel 
Maertzdorf, Jo Rikers, Maarten-Jan 
Oosterman en Hans Hoornstra. 
Aftredend zijn Jos Uiterwijk, Jo Rikers, 
en Maarten-Jan Oosterman. Jos 
Uiterwijk is herkiesbaar, beide andere 
bestuursleden niet. Het bestuur stelt 
twee nieuwe bestuursleden voor: Joost 
de Bruin en Jacob Perrenet. 
Tegenkandidaten kunnen vóór of 
tijdens de vergadering gesteld worden.  

11. Prijsuitreiking seizoen 2013/2014 
inclusief uitreiking van de Jo Rikers 
Trofee. 

12. Rondvraag en sluiting.  
 

(*) Bij deze agendapunten behorende 
stukken staan op de website en zijn op de 
volgende pagina’s in deze Kiebitz 
opgenomen.  
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Notulen 14e ALV 

ter vaststelling 
 

Notulen van de 14e Algemene 
Ledenvergadering van MSV-VSM, 
gehouden op 2 juli 2013 in de Romein. 

 
Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Cris 
Borsten, Joost de Bruin, Jonathan Eben, 
Hans Hoornstra, Eric Hoefsmit, Henk Klein, 
Dien Knuit, Tjoe Liong Kwee, Gereon Lex, 
Wiel Maertzdorf, Cindy, Gino en Jeroen de 
Mon, Harry Nietsch, Maarten-Jan 
Oosterman, Hans Ouwersloot, Reinier 
Overtoom, Phllippe Ramaekers, Mark 
Ramaer en Jo Rikers. 
 
1.Openingswoord voorzitter. 

 
Jos Uiterwijk opent te 20.07 uur de 
vergadering. Hij stelt vast dat iedereen de 
presentielijst heeft getekend en de Kiebitz, 
inhoudende de vergaderstukken, heeft 
gekregen. 
 
Het afgelopen seizoen kende pieken en 
dalen. Een piek vormde zeker het behaalde 
kampioenschap van het tweede team, 
waardoor dit het komende seizoen, samen 
met het eerste team, in de promotieklasse 
zal uitkomen!  Een prestatie van formaat, 
die mede te danken is aan de goede leiding 
van Joost de Bruin en Tjoe Liong Kwee.  De 
voorzitter heeft zelf meegespeeld in het 
team: hij roemt de saamhorigheid en 
gezelligheid die hierin kenmerkend waren.  
 
De dalen. 
Het derde team degradeerde uit de eerste 
klasse, hetgeen niet al te veel verwondering 
mag wekken omdat het ratingverschil 
gemiddeld zo’n 400 punten bedroeg. Maar 
gestreden werd in iedere partij! 
De grootste teleurstelling vormde de 
degradatie van ons eerste team uit de 
KNSB-competitie, pas nadat deze eindelijk 
bereikt was. Wij horen zeker thuis in de 
KNSB- competitie en die plaats dient terug 
veroverd te worden. Een mijlpaal voor het 
komende seizoen! 
 

Positief is het dat nu al voor het 7e jaar op 
rij het open kampioenschap van Limburg 
met veel succes werd georganiseerd. 
Waarlijk een prachtig evenement! 
Ook het open kampioenschap van 
Maastricht heeft haar levensvatbaarheid 
inmiddels wel bewezen. 
 
Negatief daarentegen moeten de 
ontwikkelingen van het jeugdschaak worden 
aangeduid. Het voornemen om op een 
verantwoorde wijze onze jeugdafdeling naar 
de stichting Limburg Schaakt door te 
schuiven is helaas niet met succes beloond. 
De jeugdafdeling kwam hier moeizaam van 
de grond omdat gedurende de rit mensen 
afvielen en moest uiteindelijk worden 
opgeheven.    
De hoop dat een aantal junioren hun weg 
naar de seniorencompetitie zouden vinden 
ging ook niet in vervulling. 
Door de bovengeschetste ontwikkelingen 
moest gedurende het seizoen een 
beduidend aantal juniorleden (waaronder 
ook dubbelleden) worden afgevoerd. 
 
Het moge duidelijk zijn dat voornamelijk 
door het juniorenverlies het totale aantal 
leden afnam, hoewel de daling van het 
aantal seniorleden nogal meeviel. Dit 
schommelt de laatste jaren zo rond de 50, 
maar dat willen wij graag omhoog brengen. 
In het vervolg van de vergadering komen 
wij op de mogelijkheden tot ledenwerving 
terug. 
 
Door Hans Ouwersloot wordt, als directeur 
van het Open Limburgs schaak-
kampioenschap, nog dank uitgesproken 
voor alle hulp die hij vanuit de vereniging bij 
de organisatie van dat toernooi mocht 
ondervinden. Hij is daar erg blij mee!  
 
2. Vaststelling agenda. 

 
De voorliggende agenda wordt akkoord 
bevonden. 
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3. Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 
Noch bij de secretaris, noch bij de voorzitter 
zijn stukken of afmeldingen voor deze 
vergadering binnengekomen.  
 
4. Goedkeuring notulen van de 

dertiende ALV. 

 
Vanuit de vergadering worden geen op- of 
aanmerkingen gemaakt, waardoor deze zijn 
goedgekeurd. 
De voorzitter zegt dank aan de secretaris 
voor de samenstelling. 
 
5. Goedkeuring van de jaarverslagen 
van de secretaris, penningmeester 
(inclusief verslag en decharge 
kascommissie), interne competitie-
leider, externe competitieleider en 
bestuurslid jeugdzaken en PR.  

 
Jaarverslag secretaris 
Jo Rikers heeft geen toevoegingen aan zijn 
verslag en ook de overige bezoekers van de 
vergadering geven te kennen geen behoefte 
te voelen het woord hierover te willen 
voeren, waardoor op voorstel van de 
voorzitter het verslag vastgesteld is. 
De voorzitter zegt dank aan de secretaris 
voor de samenstelling.  
 
Jaarverslag penningmeester 
Wiel Maertzdorf zegt dat het negatief saldo 
weliswaar dramatisch oogt, maar dat dit 
voornamelijk veroorzaakt wordt door de 
organisatie van het DSM toernooi in 2011  
en storting van resterend DSM- geld aan de 
stichting Limburg Schaakt. Ware dit niet het 
geval geweest dan zou het tekort € 432 
hebben bedragen, hetgeen  weer op het 
conto van het gedaalde ledental komt. 
Wat betreft de post kasverrekening bij 
inkomsten en uitgaven: deze wordt 
veroorzaakt door de vele cash betalingen 
van de contributie. 
 
Op vraag van Harry Nietsch zegt de 
penningmeester dat de aan DSM 
gerelateerde uitgaven een eenmalig 
karakter hadden. 
 

De vaststelling van Eric Hoefsmit dat het 
eigen vermogen drastisch gezakt is brengt 
de penningmeester tot de uitspraak dat de 
marginaal kleine buffer nodig opgekrikt 
dient te worden! 
 
Joost de Bruin vindt het vreemd dat geld 
naar de ter ziele geraakte stichting Limburg 
Schaakt is overgemaakt. Hans Hoornstra 
zegt dat het DSM- geld voor een deel nog 
besteed is aan de jeugd en dat de Stichting, 
die niet is opgeheven maar waarvan de 
activiteiten sinds januari stagneren, er op 
toe zal zien dat ook het resterend deel aan 
de jeugd ten goede zal komen. 
 
Uit de vergadering komen geen verdere 
opmerkingen. Op voorstel van de voorzitter 
wordt het verslag goedgekeurd. 
De voorzitter zegt dank aan de 
penningmeester voor de samenstelling. 
 
Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie, bestaande uit 
Reinier Overtoom en Joost de Bruin, zegt 
Reinier dat begin Juni de controle van de 
boeken heeft plaatsgevonden. De eigen 
uitspraak van onze penningmeester dat hij 
geen boekhouder is werd hierbij bevestigd!  
Alles is keurig bijgehouden, maar het vinden 
van bepaald bescheiden vergde wel de 
nodige tijd. De commissie is verheugd te 
kunnen meedelen dat alle zaken in orde 
werden bevonden. 
De leden van de kascommissie, alsmede Eric 
Hoefsmit en Tjoe Liong Kwee, doen een 
aantal aanbevelingen voor de boekhouding, 
betreffende het bijhouden van een 
contributiestaat per lid en methodes om het 
cash geld snel op de bankrekening over te 
schrijven. 
Verdere opmerkingen worden niet gemaakt, 
de voorzitter dechargeert de kascommissie 
onder dankzegging voor het verrichte werk. 
 
Verslag interne competitie 
Hans Ouwersloot heeft  een toevoeging aan 
zijn verslag, bestaande uit de bekendmaking 
van de kampioenen. Hij wil zijn kruit echter 
droog houden tot de prijsuitreiking! 
Uit de vergadering komen geen verdere 
opmerkingen, op voorstel van de voorzitter 
wordt het voorliggende verslag 
goedgekeurd. 
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De voorzitter zegt dank aan de interne 
wedstrijdleider voor de samenstelling. 
 
Verslag externe competitie 
Als toevoeging aan zijn verslag zegt 
Maarten-Jan Oosterman dat in de finale van 
de LiSB K.O.-beker tegen DJC met 3-1 
verloren werd. 
Uit  de vergadering  komen verder geen 
opmerkingen, op voorstel van de voorzitter 
wordt het verslag, met inbegrip van de 
genoemde toevoeging, goedgekeurd. 
De voorzitter zegt dank aan de externe 
wedstrijdleider voor de samenstelling. 
 
Verslag jeugdzaken en PR 
Hans Hoornstra heeft geen toevoegingen 
aan zijn verslagen en ook de overige 
bezoekers van de vergadering hebben geen 
behoefte het woord hierover te willen 
voeren.  
Op voorstel van de voorzitter worden de 
verslagen goedgekeurd. 
De voorzitter zegt dank aan Hans Hoornstra 
voor de samenstelling. 
 
6. Begroting en contributievoorstel van 
de penningmeester (inclusief 
benoeming nieuwe kascommissie).  

 
Wiel Maertzdorf zegt dat onze financiële 
positie niet bepaald florissant genoemd kan 
worden!  Als het ledental gelijk blijft redden 
wij het in het boekingsjaar 2013 door per lid 
de contributie met € 5 te verhogen. 
Uitgaande van 60 leden brengt dit € 300 op, 
hetgeen overigens nog een klein tekort 
oplevert. Het bestuur vindt het echter niet 
ethisch de contributie bijvoorbeeld met €10 
te verhogen, dit gezien het vrij hoge bedrag 
dat wij thans reeds betalen. 
 
Op vraag van Maarten-Jan Oosterman zegt 
de penningmeester dat wij de afgelopen 5 
jaren geen verhoging van de contributie 
gehad hebben.   
 
Harry Nietsch vraagt waarop de € 127 onder 
de post LiSB competitie bij de uitgaven 
betrekking hebben. De penningmeester zegt 
dat dit inschrijfgelden zijn. 
 
Eric Hoefsmit vraagt waardoor de kosten 
voor de Kamer van Koophandel zijn 

ontstaan. De secretaris zegt dat dit de 
kosten zijn voor het verkrijgen van een 
afschrift van de inschrijving  aldaar, nodig 
nadat een nieuw bestuurslid is aangetreden. 
 
Joost de Bruin zegt dat hij de contributie 
aan de LiSB hoog vindt. Is dit wel 
verantwoord? De voorzitter zegt dat de 
financiële stukken van de LiSB er altijd goed 
uitzien en vragen hierover op een keurige 
wijze worden beantwoord. Hans Hoornstra 
merkt op dat een gedeelte van de aan de 
LiSB betaalde contributie naar de KNSB 
gaat. De voorzitter zegt dat de LiSB over 
een behoorlijke buffer beschikt. De LiSB-    
contributie wordt dit jaar niet verhoogd 
ondanks een verhoging van de KNSB- 
afdracht. 
Harry Nietsch merkt nog op dat de 
financiële stukken van LiSB en KNSB voor 
eenieder toegankelijk zijn, hetgeen door de 
voorzitter wordt bevestigd en aangevuld 
met de mededeling dat deze op de 
betreffende websites van de bonden staan. 
Cris Borsten vindt dit een belangrijk thema, 
met name de hoge afdracht aan de bonden 
wekt bij hem bevreemding, hij stelt dat de 
leden geen invloed hierop hebben! 
De voorzitter zegt dat voor de LiSB een 
afgevaardigde op de KNSB- vergadering 
aanwezig is, maar dat naar zijn gevoel de 
financiën bij de KNSB een ondoorzichtig 
geheel vormen en zeker buten de 
invloedssfeer van de verenigingen liggen. 
 
Er worden verder geen vragen, op- of 
aanmerkingen meer gesteld. Op voorstel 
van de voorzitter wordt de begroting, 
inclusief het contributievoorstel, door de 
vergadering goedgekeurd. 
De voorzitter zegt dank aan de 
penningmeester voor de samenstelling.      
 
In de nieuwe kascommissie worden Joost de 
Bruin (2e keer) en Eric Hoefsmit benoemd.  
 
7. Interne competitie seizoen 
2013/2014, inclusief voorstel nieuwe 
competitieopzet en voorstel voor 
beslissingen in finalerondes.  

 
De voorzitter deelt mee dat door Hans 
Ouwersloot een aantal wijzigingen van het 
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reglement worden voorgesteld die door hem 
nader zullen worden toegelicht. 
Verder is in het bestuur een alternatief voor 
de beslissingen in de finaleronden naar 
voren gekomen, waarover een beslissing 
moet komen. 
Het betreft hier belangrijke zaken, omdat 
onze interne competitie de voornaamste 
peiler van ons verenigingsleven vormt! 
 
Hans Ouwersloot deelt mee dat door hem 
de volgende wijzigingen worden 
voorgesteld. 
 
1  Alle jeugdspelers (spelers t/m 17 jaar 
oud) hebben recht op een Fischer tempo 
van 40 minuten + 30 sec. per zet voor de 
hele partij, of 1 uur voor de gehele partij. 
Uit stemming door handopsteken volgt het 
akkoord van de vergadering. 
 
2. Indien een B-of C speler een cyclus wint 
dient deze voor aanvang van de volgende 
cyclus te kiezen of hij zich wil plaatsen in de 
finalegroep voor het clubkampioenschap of 
in de finale voor de B-of C-groep. Bij 
plaatsing in de A-groep, speelt  de nummer 
2 van de B-of C groep de finaleronde in de 
betreffende groep.  
Discussie ontstaat! Voornaamste 
participanten zijn Reinier Overtoom, 
Jonathan Eben, Joost de Bruin, Hans 
Hoornstra, Jos Uiterwijk en Hans 
Ouwersloot. Zeer uitgebreid komen de voor 
en tegens aan de orde. 
Door stemming bij handopsteken wordt 
uiteindelijk beslist dat: 
A. Degene die als B- of C-speler  een 

cyclus wint, conform het voorstel van 
Hans Ouwersloot, mag kiezen of hij de 
finale voor het clubkampioenschap wil 
spelen, of de finale van de B- of C 
groep, met de toevoeging dat deze 
keuze direct na het einde van een 
gehouden cyclus dient te worden 
gemaakt en dat in voorkomend geval de 
nummers 2 voor het B- of C- 
kampioenschap strijden. 

B. Conform het voorstel van Hans 
Ouwersloot aanvulling voor de finale 
van       de A-groep wordt gevonden uit 
de speler(s) die over de 3 cycli heen de 
meeste punten hebben vergaard. 

 

3. Van de ongeschreven regel dat bij niet 
opkomen gedurende het KO-toernooi  
degene doorgaat die het vaakst aanwezig 
was is een geschreven regel gemaakt. 
Uit stemming door handopsteken volgt het 
akkoord van de vergadering. 
  
Alle door Hans Ouwersloot voorgestelde 
wijzigingen zijn dus akkoord, met als 
aanvulling het hierboven genoemde 
amendement.  
 
Door Hans Ouwersloot wordt opgemerkt dat 
aan de stemmingen Cindy Harder en 
Jonathan Eben hebben deelgenomen die, 
naar blijkt, (nog) geen lid zijn van de 
vereniging! Omdat alleen bij de stemming 
genoemd onder B  sprake van een  gering 
verschil was zal het bestuur zich gedurende 
de pauze beraden over de te nemen 
stappen met betrekking hiertoe en na de 
pauze hierop terugkomen. 
 
De voorzitter stelt vervolgens het alternatief 
voor forceren beslissing finaleronden aan de 
orde. In het sinds 2 jaren toegepast 
reglement beslist bij gelijk eindigen het 
plaatsingnummer over het kampioenschap, 
hetgeen door sommige leden als niet fair 
wordt ondervonden. Vandaar het 
voorgestelde alternatief om in ieder geval 
door schaken ( hetzij met regulier, rapid of 
snelschaaktempo) de zaak te beslissen! 
 
Discussie ontstaat! Voornaamste 
participanten zijn dezelfde als die genoemd 
onder paragraaf  2 van dit agendapunt, met 
aanvulling van Maarten-Jan Oosterman. 
Centraal staat het fenomeen “schaken!” 
(hoe gebrekkig dan ook) tegenover de beste 
scores in de afzonderlijke cycli (en dus 
trouwe opkomst en de beste 
plaatsingnummers). 
Door stemming bij handopsteken wordt 
uiteindelijk beslist dat het bestaande 
reglement onverkort wordt gehandhaafd!       
 
Hans Hoornstra  doet het voorstel om de 
finale van de diverse groepen cachet te 
geven door deze mogelijk, mede als PR-
activiteit gedurende een weekend in  het 
Centre Céramique te laten plaatsvinden. In 
aanvulling hierop stelt Philippe Ramaekers 
voor om de clubkampioen een simultaan 
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seance te laten houden. Onder agendapunt 
9 Ledenwerving wordt hierop terug-
gekomen. 
 
8. Externe competitie seizoen 

2013/2014. 

 
Maarten-Jan Oosterman zegt dat het niet 
mogelijk lijkt dat wij het komende seizoen 
weer met 4 teams aan de externe 
competitie kunnen deelnemen, maar dat dit 
er waarschijnlijk maar 3 kunnen worden. 
 
De leden zullen per e-mail door Maarten-Jan 
voor deelname benaderd worden, 
afhankelijk van de opgave wordt dan het 
aantal teams bepaald. In dat verband wordt 
aan de aanwezigen verzocht hun eventueel 
gewijzigd e-mail adres aan de secretaris op 
te geven. 
 

9. Ledenwerving. 

 
De voorzitter deelt mee dat door het geven 
van een cursus voor beginners getracht zal 
worden het ledental omhoog te krikken. De 
voorbereidingen hiertoe zijn verricht en het 
ligt in de bedoeling om per 1 september 
aanstaande een start hiermee te maken. 
 
Een tweede mogelijkheid voor het 
verkrijgen van meer leden is het plan om 
meer aandacht te besteden aan degene die 
voor de eerste keer de clubavond bezoekt, 
aldus de voorzitter. Aan deze wordt een 
mentor toegewezen voor begeleiding, die 
voor het opofferen van zijn eigen 
schaakpartij een vergoeding van een halve 
punt krijgt. 
 
Voor het mentorschap geven zich, naast het 
gehele bestuur bestaande uit Jos Uiterwijk, 
Hans Hoornstra, Wiel Maertzdorf, Maarten-
Jan Oosterman, Hans Ouwersloot en Jo 
Rikers, eveneens de leden Cris Borsten, 
Harry Nietsch en Gereon Lex op. 
 
Hans Hoornstra zegt dat hij een voorstel zal 
uitwerken voor de eerder genoemde 
activiteiten in het Centre Céramique en dit 
in het bestuur ter sprake brengen.  
 
 

Vanuit de vergadering worden diverse 
suggesties voor ledenwinning gedaan: die 
variëren van benadering van de sportraad 
van de universiteit, bemannen van een 
kraampje bij de inkom van de studenten tot 
opgave bij facebook.   
De voorzitter zegt dat benadering van de 
universiteit in het verleden tot niet veel 
resultaat heeft geleid, maar dat dit geen 
reden hoeft te zijn om niet opnieuw een 
poging te wagen! 
Naast de genoemde ideeën kunnen verdere 
plannen bij onze PR-man Hans Hoornstra 
worden ingediend, die bruikbare 
onderwerpen in het bestuur zal aankaarten. 
 

10. Bestuursverkiezing. 

 
De voorzitter zegt dat reglementair de 
voorzitter (jaarlijks) en een aantal 
bestuursleden (driejaarlijks) moeten 
herkozen worden.  Concreet betekent dit 
dat hijzelf, Wiel Maertzdorf  en Hans 
Ouwersloot herkozen dienen te worden. 
Deze genoemden stellen zich herkiesbaar. 
De bestuursleden Maarten-Jan Oosterman, 
Hans Hoornstra en Jo Rikers zijn nog niet 
aan een herkiezing toe en blijven voor het 
bestuur beschikbaar. 
Op vraag van de voorzitter of er 
tegenkandidaten zijn komt geen reactie. 
 
De vergadering heeft geen bezwaar tegen 
de gelijktijdige herverkiezing van voorzitter 
en twee bestuursleden en toont dit duidelijk 
door applaus! 
De voorzitter last hierna een korte pauze in. 
 
Na deze pauze stelt de voorzitter de 
stemming aangeduid onder B bij 
agendapunt 7 opnieuw aan de orde. Het 
bestuur is na onderling beraad van mening 
dat niet helemaal duidelijk is wat de uitslag 
van de stemming zou zijn geweest als de 
ongeldige stemmen niet waren uitgebracht. 
Daarom stelt het bestuur voor de stemming 
opnieuw te verrichten. Hiermee gaat de 
vergadering akkoord. Bij handopsteken blijkt 
dat 11 personen vóór en 3 personen tégen 
de reglementswijziging zijn, waarmee de 
eerder gehouden stemming wordt 
bevestigd. 
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11. Prijsuitreiking seizoen 2012/2013. 

 
Hans Ouwersloot  verricht op zijn eigen 
vertrouwde humoristische wijze de 
prijsuitreiking, waarbij hij zich door Jos 
Uiterwijk laat vervangen als hijzelf een 
kampioensbeker in ontvangst mag nemen! 
 
Steeds onder applaus nemen de aanwezige 
prijswinnaars hun trofeeën in ontvangst. 
 
Snelschaken:  1. Maarten van Laatum, 2. 
Hans Ouwersloot, 3. Hans Hoornstra. 
 
KO schaken:    1. Hans Hoornstra, 2. Peter 
Schotman. 
 
Rapid schaken: 1. Hans Ouwersloot, 2. 
Maarten-Jan Oosterman, 3. Igor Erin. 
 
Maarten-Jan Oosterman reikt op verzoek 
van Hans Ouwersloot de prijs voor de beste 
prestatie in de externe competitie uit. Het 
kostte Maarten-Jan weinig moeite om als 
winnaar eenduidig Mark Ramaer te bepalen! 
 
Na een korte inleiding van Jos Uiterwijk 
inzake de Jo Rikers trofee krijgt Hans 
Hoornstra, als voorzitter van de jury die de 
winnaar  bepaalt, het woord. 
 
Hans zegt dat het geen sinecure is om 
maatstaven aan te leggen voor de 
toekenning. Naast  het gegeven dat de  
partij  gespeeld moet zijn onder de MSV-
VSM vlag en gelet op aspecten als genoemd 
in de vergaderingsKiebitz spelen natuurlijk 
allerlei andere factoren, die te veel zijn om 
op te noemen, een rol! De beste 
omschrijving lijkt het allesomvattende 
adagium: de meest gave partij! 
 
In een waarlijk wervelend exposé, verlucht 
met lichtbeelden, geeft Hans zijn gedreven 
commentaar op diverse ingezonden partijen. 
Genomineerd werden die  van Reinier 
Overtoom met zwart tegen Maarten-Jan 
Oosterman, van Gino de Mon met wit tegen 
Raoul Frijns en van Philippe Ramaekers met 
zwart tegen Hans Ouwersloot.     
 
Na diverse slapeloze nachten van de jury 
werd uiteindelijk de prijs toegekend aan 
onze talentvolle junior Gino de Mon! 

 
Enigszins beduusd door de uitnodiging van 
Hans overhandigt Jo Rikers de naar hem 
genoemde trofee aan Gino. 
 
Na het boven omschreven geweld vervolgt 
Hans Ouwersloot de prijsuitreiking 
 
De reguliere interne competitie. 
 
C-groep: 1. Gino de Mon, 2 Jos Uiterwijk, 3. 
Eric Hoefsmit,  
 
B-groep: 1. Philippe Ramaekers, 2. Mark 
Ramaer, 3. Asef Ghafuri, 
 
A-groep: 1  en clubkampioen Maarten-Jan 
Oosterman  2. Hans Hoornstra, 3.Philippe 
Ramaekers. 
 

12. Rondvraag en sluiting. 

 
Jos Uiterwijk deelt nog mee dat deze zomer 
de clubrating wordt aangepast aan de 
KNSB-rating. Hij is ervan overtuigd dat dit 
door Hans Ouwersloot op een eerlijke en 
zorgvuldige wijze zal plaatsvinden  Joost de 
Bruin zegt dat het wel nuttig is om in ons 
gesloten systeem nu en dan eens te 
injecteren. Uit de vergadering komt verder 
geen commentaar. 
 
Reinier Overtoom is van mening dat het 
toekennen van maximaal 2 remises in een 
cyclus niet kan plaats vinden in de laatste 
twee- in plaats van drie ronden. Hans 
Ouwersloot is het hiermee wel eens, omdat 
de cycli korter zijn geworden. Uit de 
vergadering komt verder geen commentaar 
en Hans Ouwersloot zal het reglement 
aanpassen.     
  
Eric Hoefsmit merkt nog op dat in de 
begroting geen post subsidies is 
opgenomen. Wiel Maertzdorf zegt dat alle 
subsidies geschrapt zijn! 
 
Eric Hoefsmit geeft Wiel Maertzdorf in 
overweging na te gaan of verandering van 
bank financieel voordeel kan opleveren. 
 
Joost de Bruin doet de aanbeveling in de 
toekomst formeel te stemmen over zaken 
als bestuursverkiezing en contributie. Dat 
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wordt akkoord bevonden. Verder is hij van 
mening dat de uitslag van de gehouden 
verkiezingen sterk gekleurd wordt door de 
wijze waarop deze geformuleerd zijn!  De 
voorzitter geeft aan dat dat duidelijk niet de 
bedoeling was en belooft dat een volgende 
keer de formuleringen nog voorzichtiger 
opgesteld zullen worden. 
 
Op een verdere vraag van Joost zegt Jos 
Uiterwijk dat  Café Abrahamslook  wegens  
haar advertentie in de Kiebitz onze enige 
sponsor genoemd mag worden!  
 
Tenslotte spreekt Joost zijn welgemeende 
en hartelijke waardering uit voor het werk 

dat het bestuur zich getroost heeft in het 
afgelopen seizoen. Deze uitspraak wordt 
ondersteund door een langdurig luid 
applaus! 
 
Voorzitter Jos Uiterwijk dankt de 
vergadering voor haar vertrouwen, herinnert 
eraan dat de volgende week het open 
zomerkampioenschap van Maastricht van 
start gaat en wenst tegen 23.15 uur 
eenieder een fijne zomer toe!  
  
Maastricht, 30 juli 2013 
Jo Rikers en Jos Uiterwijk 

 

Jaarverslag Secretaris 

seizoen 2013/2014 
 

In een “leihertege stumming”  maak ik een 
begin met de samenstelling dezes. Wat is 
namelijk het geval?  
 
Omdat ik, na een vrijwel ononderbroken 
periode sinds de oprichting van VSM en 
daarna MSV-VSM deel uitmaak van het 
bestuur en het grootste part hiervan het 
secretariaatschap mocht invullen, terdege 
besef dat dit mijn laatste jaarverslag zal zijn 
na mijn aankondiging om mij niet meer voor 
het bestuur beschikbaar te stellen. Een 
beslissing overigens die louter en alleen 
gebaseerd is op het feit dat ik niet meer het 
elan, de spirit en energie kan opbrengen die 
kenmerkend is voor de overige leden van 
het bestaande en nieuw voorgestelde 
bestuur.  
 
Ik hoop van harte dat u mij deze privé 
ontboezeming wilt vergeven! 
 
Nu dan ter zake. 
 
Het afgelopen seizoen overziend vanuit het 
perspectief van de secretaris valt vast te 
stellen dat er in totaal 5 bestuurs-
vergaderingen plaatsvonden waarin vrijwel 
alle aspecten van ons verenigingsleven aan 
bod kwamen. 
 

Het ledenbestand 
 
Waren wij in het seizoen 2012/2013 nog 
met 49 senioren en 14 junioren: nam dit 
echter in het seizoen 2013/2014 af tot 47 
senioren en 7 junioren. Helaas moesten wij 
het overlijden van ons sympathiek seniorlid 
Janaart Giesberts betreuren. 
 
Om een verdere daling van het 
ledenbestand te voorkomen werden plannen 
opgesteld die deels tot uitvoering kwamen 
of zich deels nog in de ijskast bevinden. 
 
Tot uitvoering kwamen: 
 Cursussen voor schakers met 

middelmatige rating, gegeven door 
Hans Ouwersloot. 

 Cursussen voor aanvangende junioren, 
gegeven door Ton Montforts, met 
ondersteuning van Hans Hoornstra, Wiel 
Maertzdorf en Philippe Ramaekers. 

 
Voor het komende seizoen staan op stapel 
 Avondjes Anders Schaken (AAS): 

activiteiten die (mede) tot doel hebben 
potentiële nieuwe leden aan te trekken. 

 Voortzetting van de opleiding voor jonge 
kinderen. 
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In de ijskast bevinden zich: 
 Cursus “Leren Schaken”. 
 Toernooi voor ex-leden. 
 Informatie aan studenten.  
 Inrichten van een tweede clubavond op 

vrijdag. 
 
Het Intern Wedstrijdwezen  
   
Besproken werd de door Hans Ouwersloot 
geschetste nieuwe opzet van de interne 
competitie met de AAS-avondjes. 
 
Voor een gedetailleerde rapportage van de 
afgelopen interne competitie verwijs ik 
graag naar het jaarverslag van intern 
wedstrijdleider Hans Ouwersloot. 
 
Het extern Wedstrijdwezen 
 
Het bestaande systeem voor de 
samenstelling van de teams behoefde niet 
ter discussie te worden gesteld. Wel baarde 
de opkomst in de teams zorgen: naar een 
oplossing hiervoor wordt gezocht. 
 
Uiteraard werden de verrichtingen van de 
teams met argusogen gevolgd. en het hoeft 
geen verbazing te wekken dat de 
teleurstelling groot was toen ons boegbeeld 
het eerste team geen promotie wist af te 
dwingen!  Volgend jaar beter! 
 
Voor een gedetailleerde rapportage van de 
afgelopen externe competitie verwijs ik 
graag naar het jaarverslag van Maarten-Jan 
Oosterman.  
 
Jeugd-  en PR zaken 
 
Ofschoon niet beschikkend over een officiële 
jeugdafdeling werd met veel vuur en verve 
les aan basisschoolkinderen gegeven zoals 
reeds eerder aangegeven. Voor een 
gedetailleerde rapportage verwijs ik graag 
naar het jaarverslag van Hans Hoornstra. 
 
Voor wat betreft PR komt Hans Hoornstra 
een groot compliment toe: grotendeels door 
zijn bemoeienis kon zowel de genoemde 
cursus voor de junioren als voor de senioren 
in het Centre Céramique plaatsvinden! 
Reclame voor MSV-VSM! 
 

Voorzitter Jos Uiterwijk is druk doende een 
vernieuwde Website samen te stellen: de 
verwachting is dat deze aan het begin van 
het nieuwe seizoen de lucht in zal gaan. 
 
Financiën 
 
In de loop van het verenigingsjaar deed 
onze penningmeester regelmatig verslag 
van de inkomsten en uitgaven. Gelukkig 
waren er geen wanbetalers waardoor 
uitsluiting van deelname aan de competitie 
niet nodig bleek. Ondanks het ledenverlies 
kon onze penningmeester de in- en uitgaven 
toch in balans houden, waarvoor hulde. 
 
Voor het financieel verslag en de begroting 
verwijs ik graag naar de betreffende 
stukken van Wiel Maertzdorf. 
 
Diversen 
 
Allereerst wil ik graag een woord van 
waardering uitspreken naar onze voorzitter 
Jos Uiterwijk. Niet alleen voor de 
voortreffelijke wijze waarop hij de bestuur- 
en ledenvergaderingen steeds in goede 
banen weet te leiden, maar ook voor de 
presentatie van onze goede vereniging naar 
buiten. Op de vergaderingen van de LiSB 
heeft zijn stem gezag! 
 
Natuurlijk mag ik in dit verslag niet 
verzuimen om al degenen te roemen die 
weer zorgden voor een eminent verloop van 
het open Limburgs Kampioenschap en het 
Zomerkampioenschap van Maastricht. 
 
Verder memoreer ik graag het uitreiken van 
de gouden bondsspeld van de KNSB aan ons 
erelid Fred Engelhard door de voorzitter van 
de LISB Frank Clevers. Fred is meer dan 50 
jaren lid van de KNSB, diverse keren 
kampioen van Limburg geweest en mede- 
oprichter van de fusieclub VSM!  
 
De uitreiking werd gecombineerd met een 
simultaan seance van Petra Schuurman bij 
de start van de jeugdcursus in het Centre 
Céramique. 
 
Zeer verheugend mag een initiatief uit het 
ledenbestand, te weten van Jeroen van 
Ginneken, genoemd worden. Wij gingen 
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met z’n allen barbecueën!  Een evenement 
dat waard is een traditie te worden 
 
In het bestuur werd de al eerder door 
diverse leden geuite wens voor een 
naamswijziging besproken. De eensgezinde 
wens van het bestuur is om de officiële 
naam MSV-VSM om kostentechnische reden 
niet te wijzigen, maar naar de media en 
naar de LiSB toe de naam “Maastricht” te 
bezigen. Nog wordt onderzocht of dit 
juridisch haalbaar is. De ALV zal dan het 
laatste woord hebben. 

 
Met dit laatste onderwerp eindigend, en met 
uw permissie sluit ik mijn jaarverslag af met 
de constatering dat ik altijd met veel plezier 
en voldoening  bestuurswerk voor VSM en 
MSV–VSM heb gedaan en spreek ik de hoop 
uit nog lang als lid bij  “Maastricht” te 
mogen schaken. 
 
Jo Rikers 
Maastricht, !5 juni 2014. 

 

Financieel Jaarverslag 2013 
 
Het is een financieel rustig jaar geweest dat 
we voor het eerst sinds lange tijd met een 
klein positief resultaat hebben kunnen 
afsluiten. Het beknibbelen op de uitgaven 
en de trouwe contributie-afdrachten door de 
leden hebben dus effect gehad. Het streven 

is om het huidig beleid in de komende jaren 
voort te zetten. Helaas zijn er weinig 
mogelijkheden om te "sparen" voor het 100-
jarig bestaan over enkele jaren. Wellicht 
moet geprobeerd worden elders financiële 
bronnen aan te boren. 

 
 

Financieel overzicht 2013 
 
       01-01-2013      31-12-2013   resultaat 
 
SNS         2.842        3.065    + € 223 
KAS               391           326     - €   65 
 

Eindresultaat: + € 158 
 

 

Inkomsten/Uitgaven, gedetailleerd 
 
Inkomsten          Uitgaven 
 
contributies          4.299         huur Romein       1.200 
notatieboekjes                   33     contr. LiSB           2.455 
             LiSB competities           51 
             kosten SNS                35 
             bekers                 96 
             Kiebitz                 92 
             notatieboekjes                  55 
             website                 44 
             zomerkampioen                50  
             consumpties ALV           39 
             koffie bezoekers team1      12 
             administratief                   30 
             diversen                 19 
 
Totaal           € 4.332            € 4.177 
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Voorstel Begroting 2014-2015 

 
Inkomsten          Uitgaven 
 
contributies     4.400     huur Romein       1.200  
notatieboekjes              36     LiSB contrib.       2.400 
             LiSB comp.              120 
             kosten SNS                  55    
             K.v.K.                      45        
              website                   45 
             Kiebitz               100 
             bekers                  95 
             consumpties            50 
             secretariaat                  35 
             zomerkampioen                50 
             diversen                 50 
 
totaal         € 4.436                € 4.245 
 

 
Voorstel contributie-heffing 

 
 senioren gewoon € 100 
 senioren speciaal €   75 
 junioren   €   75 
 dubbelleden   €   52 ( gewoon tarief minus LiSB-afdracht) 
 
Wiel Maertzdorf 
Penningmeester 
 

Jaarverslag Interne Competitie 

seizoen 2013/2014 
 
De diverse interne competities zijn zonder 
problemen verlopen. Slechts in één , maar 
niet onbelangrijk opzicht is een kanttekening 
bij het verloop van de competities te 
plaatsen. Het valt namelijk op dat meer en 
meer deelnemers niet volledig deelnemen 
aan de competities. Hier kan en mag 
niemand persoonlijk op aangesproken 
worden, maar als wedstrijdleider constateer 
ik dat het voorkomt. 
 
Het snelschaakkampioenschap kan 
onverminderd op matig enthousiasme 
rekenen wat deelname betreft, degene die 
aan het bord verschijnen strijden met volle 
overgave. In de voorronde hield Hans 
Hoornstar huis en eindigde onbedreigd 

bovenaan. Maar zoals zo vaak bleek dit geen 
garantie voor een goede finaleronde. Deze 
ontwikkelde zich tot een titanengevecht 
tussen Jacob Perrenet en Hans Ouwersloot 
die beide na 6 ronden de 100% hadden 
weten vast te houden. In de laatste ronde 
moesten beiden dus tegen elkaar aantreden. 
Deze echte finale werd beslecht in het 
voordeel van Hans Ouwersloot in een 
partij waarin Jacob geen echte kans kreeg. 
Derde, op grote afstand, werd Hans 
Hoornstra. 
 
Het rapidkampioenschap werd op twee 
avonden gespeeld. Hans Hoornstra leidde na 
de eerste soeverein, maar kon zijn 
campagne geen vervolg geven. Degene die 
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Hans op de voet volgden hadden daarmee 
één concurrent minder, maar hadden de 
handen vol aan elkaar. Juan Pablo de Mey 
wist daar het best mee om te gaan en met 
een paar goede overwinningen streek hij 
met 6,5 punt de winst op. Zijn eerste 
kampioenschap op onze club, maar 
vermoedelijk niet het laatste voor onze 
getalenteerde aanwinst. Reinier Overtoom 
werd tweede, Jacob Perrenet eindigde op de 
derde plaats. 
 
Het KO bekerkampioenschap kende, zoals 
dat hoort, de nodige verrassingen en 
precaire lotingen. Het aantal reglementaire 
uitslagen was dit jaar beperkt, al wat het 
curieus dat Dirk van de Scheur twee maal 
reglementair won, om daarna door een 
reglementaire uitslag uitgeschakeld te 
worden. In het KO toernooi komen vaak de 
echte vechtschakers bovendrijven, ook 
doordat hier niet met een increment 
gespeeld wordt. De finale was daarvoor wel 
illustratief. Philippe Ramaekers had op 
ondoorgrondelijke wijze Gereon Lex in de 
halve finale gevloerd in de noodzakelijke 
vluggertjes. Hans Ouwersloot was door het 
oog van de naald gekropen tegen Juan 
Pablo de Mey door met nog 7 seconden op 
de klok een foutje van Juan af te straffen 
met mat. De finale liet enerverende strijd 
zien waarin Philippe constant de overhand 
had. De partij liep uit in een eindspel waarin 
Philippe een overwegende stelling en meer 
tijd had, maar toch akkoord ging met een 
remisevoorstel. In de beslissende 
vluggertjes had hij echter geen verweer 
tegen het geweld van de snelschaak-
kampioen, waarmee ook de KO beker een 
prooi werd voor Hans Ouwersloot. 
 
De strijd om het clubkampioenschap en de 
B- en C-groep is op het moment van 
schrijven nog in volle gang. De eerste ronde 
van de finalevierkampen werd ontsierd door 
veel afwezigen (met en zonder bericht). 
Jacob Perrenet is de grote kanshebber 
omdat hij met het beste plaatsingsnummer 

ook al in de eerste ronde gewonnen heeft 
van Hans Ouwersloot die daarmee vrijwel 
kansloos is. Jasper Zilverberg ligt echter op 
de loer, zijn partij tegen Hans Hoornstra 
moet nog gespeeld worden. Uiteraard kan 
ook Hans H. nog roet in Jacobs eten gooien. 
 
In de B-groep heeft topfavoriet Peter 
Schotman zich terug getrokken. Omdat Igor 
Erin de eerste ronde niet op kwam dagen 
heeft Reinier Overtoom met de resulterende 
reglementaire zege goede zaken gedaan. 
Hem wacht echter nog Gereon Lex, die een 
beter plaatsingsnummer heeft. 
 
In de C-groep ten slotte liet de te kloppen 
man, Gino de Mon, het eveneens afweten in 
de eerste ronde, outsider Eric Hoefsmit 
kreeg zo het punt in de schoot geworpen. 
Cris Borsten en Csaba Hadar speelden een 
interessante remise. Als Gino alsnog 
aanschuift is de strijd hier des te 
interessanter. 
 
Alles overziend was het een seizoen wat mij 
dubbele gevoelens oproept. De sfeer was 
goed, er waren altijd wel zo’n 20 leden 
aanwezig voor een gezellige clubavond, 
maar de strijd wordt toch nog te vaak 
ontsierd door geringe animo (snelschaken 
en rapid) en afwezigheden (finaleronden). 
Het is eigen aan de sport, en de competities 
zijn er in redelijkheid op aangepast, maar 
voor een echt spannend, attractief 
competitieverloop is een regelmatige 
opkomst een eerste vereiste.  
 
Maar alles gezegd hebbend: onterechte 
winnaars bestaan er niet! Iedereen van 
harte gefeliciteerd met de behaalde 
resultaten! 
 
 
15 Juni 2014 
 
Hans Ouwersloot 
Interne wedstrijdleider 
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Jaarverslag Externe Competitie 

seizoen 2013/2014 
 

Algemeen 

Door het geringe aantal aanmeldingen voor 
de externe competitie was het niet 
verantwoord om drie teams met elk acht 
spelers aan de bond op te geven. Het 
bestuur nam daardoor de moeilijke 
beslissing om het derde team vrijwillig terug 
te plaatsen naar de derde klasse. Daar 
wordt namelijk met viertallen gespeeld. 

 

Het eerste 
Als degradant uit de KNSB was het eerste 
favoriet in de promotieklasse. Dat heeft het 
team waargemaakt. Lang ging het aan kop, 
maar werd op het laatst ingehaald door 
Leudal. Tweede dus, maar wel met veel 
meer bordpunten dan de kampioen! 

 

Het tweede 
Het tweede was gepromoveerd naar de 
promotieklasse en had de moeilijke taak om 
zich te handhaven. Blijkbaar motiveerde dat 
enorm want iedere speler presteerde boven 
ratingverwachting. Het resulteerde in een 
prachtige vijfde plek. Chapeau! 

 

Het derde 
Het zeer ervaren team speelde uiterst 
solide. Met een score van bijna vijftig 
procent werd een plek in de middenmoot 
veroverd. Komend seizoen mag weer 
gepromoveerd worden….. 

 

LiSB beker 
Ondank de ad hoc opstellingen is ons team 
net als vorig jaar tweede geworden. Een 
uitstekende prestatie! 

 

LiSB rapid 
Het idee dat spelers t.z.t vaak toch mee 
willen doen bleek alleen op te gaan voor 
thuiswedstrijden. Die werden beide 
gewonnen. In een uitwedstrijd bleek vrijwel 
niemand geïnteresseerd. Daardoor werd het 
team uit de competitie teruggetrokken.  

 

 

Maarten-Jan Oosterman 
Extern wedstrijdleider 

 

 

Opzet Interne Competitie Seizoen 2014/2015 
 

Voorstel voor een vernieuwde inrichting van de clubavond. 

 
 Er zijn ongeveer 40 clubavonden. 

 Elke avond kan er gespeeld worden 

voor een ratingcompetitie. Winnaar is 

degene die aan het eind van het jaar de 

grootste ratingwinst geboekt heeft en 

minstens 15 partijen gespeeld heeft. 

Alle ‘normale’ partijen die tijdens 

clubavonden gespeeld worden, tellen 

mee voor deze ratingcompetitie. Dat 

zijn dus partijen in het kader van de 

clubcompetitie en de bekercompetitie, 

plus ‘vrije’ partijen. 

 
 De clubcompetitie bestaat uit twee 

voorronden  van 11 ronden Zwitsers. 

De 3 hoogst geëindigde spelers in elke 

voorronde plaatsen zich voor de finale 

achtkamp (enkelrondig). De finale 

achtkamp wordt aangevuld met 2 (of 

meer) spelers die in de twee 

voorronden het meest aantal punten 

hebben gehaald. 

 De ranglijst in de voorronden wordt 

bepaald op basis van het aantal punten, 
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gevolgd door de behaalde TPR. De 

ranglijst over de twee voorronde 

tezamen wordt bepaald op basis van 

het totaal aantal behaalde punten 

gevolgd door het gemiddelde van de 

twee TPR’s. Wanneer dit geen uitsluitsel 

geeft wordt er geloot. 

 In de finale wordt een enkelrondige 

achtkamp gespeeld, de 

plaatsingsnummers worden bepaald 

door de ranglijst op basis van beide 

voorronden, zie het vorige punt.  

 Het is mogelijk partijen uit de eerste zes 

ronden van de finale achtkamp vooruit, 

of  later te spelen dan op de geplande 

avond, maar alle partijen uit de eerste 6 

ronden dienen gespeeld te zijn vóór de 

slotronde! Het is ook niet mogelijk 

partijen uit de slotronde vooruit te 

spelen, of later in te halen, de slotronde 

wordt gezamenlijk gespeeld. 

 Vooruit, of later spelen kan alleen in 

onderling overleg, en dient vooraf 

gemeld te worden bij de wedstrijdleider 

(inclusief datum waarop gespeeld 

wordt). Indien dit niet gebeurt wordt 

voor de partij het resultaat 0-0 

genoteerd. 

 De wedstrijdleider is bevoegd van deze 

bepalingen af te wijken en een partij 

alsnog te laten spelen, indien het 

competitieverloop hierdoor niet 

(negatief) beïnvloed wordt. Beroep 

tegen deze beslissing is mogelijk en 

wordt behandeld door alle spelers uit de 

finalegroep die niet bij de beslissing 

betrokken worden, inclusief een (niet-

deelnemend) bestuurslid dat als 

voorzitter van de beroepscommissie 

optreedt. 

 Bij gelijk eindigen wordt de eindstand 

bepaald door het onderlinge resultaat, 

en indien dit niet tot uitsluitsel leidt, 

door Sonneborn Berger punten. Indien 

dit nog geen uitsluitsel geeft worden, 

alleen voor het clubkampioenschap, 

beslissingswedstrijden gespeeld. Hiertoe 

worden (op één avond) eerste twee 

rapidpartijen gespeeld met 30 minuten 

per persoon per partij, indien dit geen 

beslissing brengt 2 snelschaakpartijen 

met 10 minuten pppp. Vervolgens 2 

snelschaakpartijen met 5 minuten pppp, 

en ten slotte, als er nog steeds geen 

beslissing is gevallen, één 

snelschaakpartij waarbij om de kleur 

geloot wordt. De witspeler krijgt 4 

minuten, de zwartspeler 5 minuten en 

de witspeler is kampioen als hij wint, de 

zwartspeler is kampioen als hij wint, of 

als het remise wordt. 

 Partijen voor de clubcompetitie worden 

gespeeld met een Fischer-tempo: 1.15 

uur voor 40 zetten plus 15 minuten 

voor de rest van de partij, met een 

increment van 30 seconden per zet. 

 Als alternatief is wel genoemd het 

increment te verlagen naar 15 

seconden, en de bedenktijd voor de 

eerste 40 zetten te verhogen naar 1.30 

uur. Het bestuur wil de vergadering dit 

alternatief ter discussie voorleggen 

maar het bestuursvoorstel is het huidige 

tempo te handhaven (1.15 uur + 15 

minuten met 30 seconden increment). 

Dit betekent dat wanneer er geen 

meerderheid voor het alternatieve 

tempo is het bestuursvoorstel zal 

gelden. 

 De leden die zich niet geplaatst hebben 

voor de finale achtkamp spelen in één 

gesloten groep 8 ronden Zwitsers. De 

leden worden in twee even grote 

categorieën ingedeeld. De winnaars van 

beide categorieën winnen het B en C 

kampioenschap.  

 In de voorronde en in het B- en C-

kampioenschap wordt de eerste twee 

ronden ingedeeld volgens Zwitsers op 

rating, vervolgens volgens het 

Keizerprincipe. 

 In een voorronde en in het B- en C-

kampioenschap kunnen spelers niet 

twee keer tegen elkaar ingedeeld 
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worden (met één uitzondering, zie 

onder KO Beker). 

 Wie niet aanwezig is kan twee keer een 

½ punt toegewezen krijgen op basis 

van ‘afwezig zonder bericht’. Dit geldt 

niet in de laatste twee ronden. 

 Wie afwezig is in verband met een 

clubactiviteit (bijvoorbeeld de LiSB rapid 

of LiSB KO competitie) krijgt te allen 

tijden (dus ook in de laatste twee 

ronden) een ½ punt toegekend op 

basis van ‘afwezig voor de club’.  

 Alle partijen die in het kader van de 

voorronden, het clubkampioenschap en 

de het B- en C-kampioenschap worden 

gespeeld worden verwerkt in de 

ratingranglijst voor de club. Dit geldt 

ook voor vrije partijen die op andere 

clubavonden gespeeld worden, mits de 

totale toegewezen bedenktijd voor deze 

partijen (afgezien van een eventueel 

increment) minstens één uur per 

persoon bedraagt. 

 
 Het rapidkampioenschap wordt 

gespeeld op drie avonden verspreid 

over het jaar. Op een rapidavond 

worden drie partijen gespeeld met 30 

minuten bedenktijd voor de hele partij. 

De drie avonden vormen één competitie 

van 9 ronden Zwitsers op weerstand. 

Wie de eerste en/of tweede avond 

afwezig is krijgt voor maximaal één van 

deze avonden drie keer forfaiter een ½ 

punt toegekend. Dit geldt echter niet 

voor de laatste ronde (om strategisch 

wegblijven uit te sluiten). 

 Wie geen belangstelling heeft om deel 

te nemen aan de rapidcompetitie kan 

op de betreffende avonden een ‘vrije’  

partij spelen. 

 
 Het snelschaakkampioenschap 

wordt op één avond gespeeld. Op deze 

avond wordt eerst een voorronde 

gespeeld, 7 ronden Zwitsers op 

weerstand. Vervolgens worden de 

deelnemers ingedeeld in finalegroepen 

op basis van de ranglijst. De in de 

voorronde 8 hoogst geëindigde spelers 

spelen daarbij een gesloten 

enkelrondige competitie om het 

clubkampioenschap. De overige spelers 

worden in ongeveer even grote groepen 

ingedeeld. 

 Wie geen belangstelling heeft om deel 

te nemen aan het snelschaak-

kampioenschap kan op de betreffende 

avond een ‘vrije’  partij spelen. 

 
 Vijf avonden worden ingeruimd voor de 

KO competitie. Deze KO competitie 

wordt – afgezien van de finale – tijdens 

de voorronden van het 

clubkampioenschap gespeeld, waarbij 

de partijen van de KO competitie ook 

meetellen voor de voorronde.  Het is 

daarom mogelijk dat twee spelers 

elkaar tijdens een voorronde twee maal 

treffen. Als dat in de eerste voorronde 

gebeurt, kunnen deze spelers elkaar in 

de tweede voorronde een derde keer 

treffen. 

 De eerste ronde van de KO competitie 

wordt geloot op de 5e avond van de 

eerste voorronde. Zie verder het 

schema. 

 KO partijen kunnen gespeeld worden 

tot de avond dat de volgende ronde 

geloot wordt (zie speelschema) met 

uitzondering van de laatste ronde van 

een voorronde. KO partijen hebben 

voorrang ten opzichte van de reguliere 

indeling. 

 Deelname aan de KO competitie gaat 

automatisch voor alle leden die 

gespeeld hebben in ronde 1, 2, 3 of 4 

van de eerste voorronde. Verder doen 

mee, alle aanwezigen (ook adspirant 

leden) die aanwezig zijn op de 5e 

speelavond, en leden die vóór de loting 

op de vierde speelavond, aan de 

wedstrijdleider te kennen hebben 
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gegeven deel te willen nemen aan de 

KO beker. 

 Partijen voor de KO competitie tellen 

mee voor de ratingcompetitie. Partijen 

voor de KO competitie worden met een 

traditioneel tempo gespeeld: 1.30 

minuten voor 40 zetten, gevolgd door 

15 minuten voor de rest van de partij. 

Bij remise worden, bij voorkeur direct, 

twee snelschaakpartijen gespeeld, met 

wisselende kleuren. De speler die in de 

normale partij wit had begint daarbij 

met zwart. Als deze twee 

snelschaakpartijen niet tot een 

beslissing leiden, worden er net zolang 

snelschaakpartijen gespeeld totdat een 

speler een partij wint. Hierbij begint de 

speler die in de normale partij wit had, 

met zwart. 

 Wie niet speelt voor de KO competitie 

op een daartoe aangewezen avond kan 

een vrije partij spelen, of 

inhalen/vooruitspelen voor de finale-

ronde van het clubkampioenschap. 

 
 Indien een clubavond tussen Kerst en 

Oud en Nieuw valt, wordt deze bestemd 

voor het Fischer Random Chess 

kampioenschap van Maastricht. Dit is in 

principe een ‘open’ kampioenschap 

(zonder prijzengeld) waarvoor ook 

leden van andere verenigingen worden 

uitgenodigd. Dit kampioenschap wordt 

aangemeld op de LiSB kalender. 

 6 avonden worden ingeruimd voor 

‘andere’ activiteiten, dit worden AAS 

avonden genoemd: Avondje Anders 

Schaken. Ideeën hiervoor zijn 

bijvoorbeeld: trainingsavonden, 

puzzeloploswedstrijden, uitleg door 

sterke spelers, gezelligheidsavond, 

thema-avonden (alle partijen beginnen 

met dezelfde opening bijvoorbeeld) 

eindspelstudies enzovoort. De 

organisatie hiervan ligt in handen van 

een AAS-commissie van drie leden. 

 Tijdens deze AAS avonden is het 

mogelijk een vrije partij te spelen. AAS 

activiteiten hebben echter voorrang 

(denk aan zaalindeling, geluidsoverlast).  

 
Voor 2014-2015 leidt dit alles tot de 
volgende kalender: 
 

2-sep Voorronde clubcompetitie 1-1 (VC1-1) 

9-sep VC1-2 

16-sep VC1-3 

23-sep VC1-4 

30-sep VC1-5  + KO 1 32 --> 16 

7-okt AAS 1 

14-okt VC1-6 

21-okt VC1-7 

28-okt VC1-8  

4-nov VC1-9 + KO 2 16 --> 8 

11-nov AAS 2 

18-nov VC1-10 

25-nov VC1-11 

2-dec Rapid 1 

9-dec VC2-1 

16-dec VC2-2 

23-dec Snelschaakkampioenschap 

30-dec Open Fischer Random Chess 

6-jan VC2-3  + KO 3 8 --> 4 

13-jan AAS 3 

20-jan VC2-4 

27-jan VC2-5 

3-feb VC2-6 + KO halve finale 4 --> 2 

10-feb Rapid 2 

17-feb Carnaval 

24-feb VC2-7 

3-mrt VC2-8 

10-mrt AAS 4 



 20 

17-mrt VC2-9 + finale KO beker 

24-mrt VC2-10 

31-mrt VC2-11 

7-apr Rapid 3 

14-apr Finale 1 

21-apr Finale 2 

28-apr AAS 5 

5-mei Bevrijdingsdag (geen clubavond) 

12-mei Finale 3 

19-mei Finale 4 

26-mei AAS 6 (dag na Pinksteren) 

2-jun Finale 5 

9-jun Finale 6 

16-jun inhaalronde / B en C groep ronde 7 

23-jun Finale 7 / B en C groep ronde 8 

30-jun ALV 

 
 
Hans Ouwersloot 

BBQ MSV-VSM 

10 juni 2014 
 

 
 
Een belangrijk deel van het verenigingsleven 
draait om gezelligheid. Hoe gezelliger het is 
op een club, hoe sneller mensen geneigd 
zijn te komen spelen en hoe meer nieuwe 
leden je aan zult trekken. Het probleem met 
schaken is dat het een individuele sport is 
waarbij je doorgaans uren in je eentje naar 
een bord met stukken zit te turen: niet echt 

het toonbeeld van gezelligheid. Dat maakt 
dat je gezelligheid op een schaakclub zelf 
zult moeten creëren. Met die instelling 
organiseerden Jeroen van Ginneken en 
Joost de Bruin op 10 juni 2014 - de dag na 
het Limburg Open - de eerste MSV-VSM 
BBQ. 
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Vooraf was de vraag vooral of er binnen de 
vereniging belangstelling was voor niet-
schaakgerelateerde activiteiten. Het 
antwoord was een duidelijk JA. Met 19 
deelnemers was de opkomst goed te 

noemen. Leuk was ook om te zien dat 
mensen die aangaven helemaal niet zo van 
een BBQ te houden toch kwamen voor de 
gezelligheid.  
 

 
 

 
 
 
En gezellig was het zeker. Omdat iedereen 
zijn eigen vlees moest bereiden werd het 
rond de BBQ een verzamelplaats waar 
mensen gezellig met elkaar een biertje 
dronken terwijl ze af en toe hun vlees 
omdraaiden. Aan de tafeltjes waar het vlees 
werd opgegeten werd gekletst en werd er 
veel gerouleerd.  
Wat later op de avond werden er op het 
grote buitenschaakspel spectaculaire 
partijen van het Limburg Open 
geanalyseerd, terwijl anderen rustig met 
elkaar kletsten aan de tafeltjes. 
 
Hoewel het weer aan het begin van de 
avond uitstekend was, begon het rond half 
12 te gieten van de regen. een groot aantal 

mensen zette de avond daarop binnen 
verder, alwaar er nog wat werd gevluggerd, 
maar met name doorgekletst. 
 
Al met al een bijzonder geslaagde avond, 
waarvan het in de rede ligt dat deze ook 
volgend jaar weer plaats zal vinden. Dan 
hopelijk met nog meer deelnemers.  
 
Tot slot een woord van dank aan de 
uitbaters en het bestuur van de Romein: zij 
zijn zeer behulpzaam geweest bij de 
organisatie, en ook het goedkopere bier zal 
hebben bijgedragen aan de goede sfeer. 
 
Jeroen van Ginneken & Joost de Bruin 
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Van LO tot OM  

Als afsluiter van deze Kiebitz nog een 
laatste terugblik en vooruitblik op 
toernooien.  

 

Uiteraard slaat LO uit de titel op het 
Limburgs Open toernooi, om precies te zijn 
het BPB (nieuwe sponsor) Limburg Open, 
het 8e dus. Eigenlijk dekt de naam de lading  
nauwelijks, want het is zoveel meer dan een 
Limburgs onderonsje. Met maar liefst 388 
deelnemers, een absoluut en heel ruim 
record, zijn er toch slechts 67 Limburgers, 
of althans LiSB leden. Dus inderdaad veel 
meer dan een LO, meer een WO (World 
Open) met maar liefst 7 mannelijke en 2 
vrouwelijke grootmeesters. 

 

En als je denkt dat met bijna 400 
deelnemers het toernooi heel moeizaam zou 
zijn heb je het mis: het blijft een geoliede 
machine, perfecte organisatie, en nog 
steeds genoeg ruimte in de hal. Op naar 
over de 400 dan maar volgende jaar op het 
9e LO? En dan 500 bij jaargang 10?  

 

Over het toernooi valt verder eigenlijk niet 
zoveel te vertellen, behalve wat ook op de 
website terug te vinden is. En daarom bied 
ik jullie die terugblik dan maar letterlijk met 
weer een serietje fotoos.  

 

 

 

Onze eigen toernooidirecteur aan het werk 
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Een grootmeesterlijk echtpaar, de winnaar       8 keer erbij, de sympathieke GM Emanuel Berg 

Erwin l’Ami, met zijn vrouw Alina 

 

 

Limburgs kampioen, Martijn Dambacher 
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Grootmeesters aan het werk 

 

Van een Limburgs naar een Maastrichts 
toernooi lijkt maar een kleine stap, maar is 
een wereld van verschil. Het Open 
Maastrichts Zomerschaak Kampioenschap 
2013 (OMZK 2013) gaat in de maanden juli 
en augustus inmiddels voor veel schakers in 
een traditionele formule zijn volgende editie 
beleven. Geen grote aantallen schakers, 
maar dat is niet erg. Gewoon in de zomer 
doorschaken voor wie dat wil.  

 

Het OMZK 2014-toernooi is bedoeld voor 
iedere schaker: van beginnend huis-tuin-en-
keuken-schaker tot en met gevorderde 
clubschaker. Iedere schaker vindt er 
tegenstand op zijn eigen niveau en voor de 
nog twijfelende huis-tuin-en-keuken schaker 
is het een mooie gelegenheid om in hartje 
zomer de sfeer van een schaakclub te 
proeven.  

 

Er wordt zoals in voorgaande edities 
gespeeld volgens het Zwitsers 
indelingssysteem in 8 ronden. Speeltempo 
is het Fischer-tempo 1 uur, 15 minuten voor 
de eerste 40 zetten, waarna een kwartier 
uitspeeltijd. Na iedere zet komt er 30 
seconden zogenaamd increment bij.  

 

De 8 ronden vinden plaats op dinsdag 8, 
15,  22 en 29 juli, en 5, 12, 19 en 26 
augustus 2014. Het is niet verplicht om 
aan alle 8 ronden deel te nemen.  
 

Voor meer informatie: zie de OMZK 2014 
pagina op onze website. 

 

Hopelijk tot op 8 juli bij het 
OMZK 2014! 
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