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Van de voorzitter

Al weer een jaar achter de rug. We zijn hard
op weg naar ons eeuwfeest in 2020. Tijd
voor weer een terugblik over het afgelopen
jaar, maar misschien ook alvast een korte
vooruitblik naar de komende vijf jaar.

Zoals bijna ieder jaar tijd om ook even stil te
staan bij de treurige gebeurtenissen. Helaas
zijn dit jaar twee heel gewaardeerde leden
van ons heengegaan. Met Henk Klein
verliezen we een heel aimabel lid, die niet
alleen graag en vooral voor zijn plezier
schaakte, maar ook altijd in was voor een
sociaal praatje. Iedereen herinnert zich vast
wel hoe hij jan en alleman probeerde te
overtuigen van het nut op de Piratenpartij te
stemmen. Of andere gekkigheid . Niet
meer praktiserend, maar zeker zo bekend,
was ons erelid, ex-voorzitter, en clubMaecenas Fred Engelhard. In de donkere
decemberdagen werd zijn ziekte hem toch
echt te veel. Een heel groot gemis. We
zullen zijn aanwezigheid en traditiionele
rondjes bij de jaarvergaderingen zeker
missen en naar ik hoop zullen we hem nog
lang als naamdrager van onze clubkampioenstrofee in ere houden.

Vorig jaar schreef ik nog dat we een
onevenwichtige verdeling van onze drie
teams in de LiSB-competitie hadden, waar
het eerste team in de promotieklasse
eigenlijk te sterk was, het tweede team in
dezelfde klasse eigenlijk te zwak, en het
derde team in de de 3e klasse weer te sterk.
En hoe opvallend het was dat geen van die
onevenwichtigheden
vorig
jaar
werd
rechtgezet. Misschien is het ook opvallend
te noemen dat dit jaar alle drie de
onevenwichtigheden zijn rechtgezet. Het
eerste team werd onbedreigd en superieur
kampioen, morstte slechts 1 punt door in de
laatste ronde, al kampioen, voor de baard
des keizers te remiseren. Chapeau! Gelukkig
volgend jaar weer KNSB-competitie dus,
waar dit team ook zeker thuishoort! Het
tweede team moest nu dus echt verstek
laten gaan in deze klasse. Geen schande en
dit jaar al helemaal niet te voorkomen, want
door
het
grote
aantal
Limburgse
degradanten uit de KNSB 3e klasse had dat
als gevolg dat er waarschijnlijk zelfs 3 teams
uit de Limburgse promotieklasse moeten
degraderen. Dus een niet te vermijden stap
terug. Wel mooi dat het derde team ook
kampioen is geworden en promoveert naar
de 2e klasse. Een echte uitdaging, zeker
omdat er wel 2 teamleden meer gevonden
moeten worden. Al met al een goed jaar
dus.

Dan nog een kleine vooruitblik. Gezien het
teruglopende ledental, en niet alleen bij
onze club, wordt het nu toch echt van
cruciaal belang nieuwe aanwas te krijgen.
Het bestuur is zich daarvan terdege bewust
en heeft al diverse kleine stapjes gezet.
Maar zeker nog niet genoeg en ledenwerving zal absoluut een terugkerend punt
worden bij al onze vergaderingen. Uiteraard
juichen we ieders bijdrage hierin toe!
Ik dank iedereen voor de inzet over het
afgelopen jaar en ik wil iedereen alvast een
fijne (schaak)zomer toewensen.

Jos Uiterwijk
3

Uitnodiging 16e ALV
dinsdag 30 juni 2015
Uitnodiging voor de zestiende algemene
ledenvergadering (ALV) van schaakvereniging Maastricht (voorheen MSV-VSM),

te houden in de Romein op 30 juni 2015,
aanvang 20.00 uur precies.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Openingswoord voorzitter.
Vaststelling agenda
Ingekomen stukken en mededelingen.
Goedkeuring notulen van de vijftiende
ALV. (*)
Goedkeuring jaarverslagen 2014/2015
van de secretaris (*), penningmeester
(*), interne competitieleider (*),
externe
competitieleider
(*)
en
bestuurslid Jeugdzaken en PR (*).
Begroting (*) en contributievoorstel
van de penningmeester (inclusief
benoeming nieuwe kascommissie).
Interne competitie seizoen 2015/2016,
inclusief
voorstel
nieuwe
competitieopzet (*).
Externe competitie seizoen 2015/2016.
Communicatievoorstel (*).

10. Bestuursverkiezing + aftreedschema
bestuur.
"Zittende" bestuursleden zijn Jos
Uiterwijk (vz), Hans Ouwersloot, Wiel
Maertzdorf, Jacob Perrenet, Joost de
Bruin en Hans Hoornstra. Aftredend
zijn Jos Uiterwijk en Hans Hoornstra.
Beiden zijn herkiesbaar. Het bestuur
stelt voor beiden te herbenoemen.
Tegenkandidaten kunnen vóór of
tijdens de vergadering gesteld worden.
11. Prijsuitreiking
seizoen
2014/2015
inclusief uitreiking van de Jo Rikers
Trofee.
12. Rondvraag en sluiting.
(*)
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De bij deze agendapunten behorende
stukken zijn op de volgende pagina’s
in deze Kiebitz opgenomen.

Notulen 15e ALV
ter vaststelling
Notulen
van
de
15e Algemene
Ledenvergadering
van
MSV-VSM,
gehouden op 1 juli 2014 in de Romein.

Andere vermeldenswaardige zaken.
- De samenwerking met het Centre
Céramique (CC) kwam, voornamelijk
door de tijd en energie die hieraan door
Hans Hoornstra besteed werd, goed van
de grond. Zo werd onder leiding van
Ton Montforts aldaar les gegeven aan
jeugdigen en vonden twee cursussen
voor volwassenen plaats die gegeven
werden door Hans Ouwersloot. In beide
gevallen verliepen de lessen uitstekend
en was geen wanklank te horen. Beide
heren worden door de voorzitter
gecomplimenteerd. Verder kwam in de
locatie een erg leuke simultaan-seance,
gegeven door Petra Schuurman, tot
stand die vooraf ging aan de huldiging
van ons erelid Fred Engelhard, die
eerder de naar hem genoemde
wisselbeker voor de clubkampioen aan
de club schonk. Aan Fred werd door
Frank Clevers, voorzitter van de LiSB, de
gouden bondsspeld van de KBSB
uitgereikt voor diens verdiensten op
schaakgebied. Fred is erelid en
jarenlang voorzitter geweest van VSM,
hij is even voor de vergadering In de
zaal geweest, maar kon helaas wegens
ziekte de vergadering niet bijwonen.
Wél heeft hij een consumptie op zijn
kosten aan de aanwezigen aangeboden
die later in de vergadering op zijn
gezondheid zal worden geconsumeerd.

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Joost
de Bruin, Jeroen van Ginneken, Hans
Hoornstra (tot en met agendapunt 7), Eric
Hoefsmit, Henk Klein, Dien Knuit, Tjoe-Liong
Kwee, Gereon Lex, Wiel Maertzdorf, Harry
Nietsch, Maarten-Jan Oosterman, Hans
Ouwersloot, Reinier Overtoom, Jacob
Perrenet,
Philippe
Ramaekers,
Mark
Ramaer, Jo Rikers, Jeroen Spronken en
Jasper Zilverberg.
1.Openingswoord voorzitter.
Jos Uiterwijk opent te 20.10 uur de
vergadering.
Hij zegt dat alle vergaderstukken in de
Kiebitz zijn opgenomen: wie nog geen
boekje heeft en of de presentielijst nog niet
getekend heeft kan bij Dien Knuit terecht.
Wij hebben een seizoen achter de rug dat
enige verrassingen telde, aldus de
voorzitter.
Een negatieve verrassing was het dat op het
laatste moment ons eerste team in de
promotieklasse van de LiSb werd ingehaald
en promotie naar de KNSB aan onze neus
voorbij ging. Jammer, maar het volgend jaar
beter!
Het tweede team dat eveneens in de
promotieklasse uitkwam, maar gemiddeld
zo’n 200 ratingpunten minder sterk was dan
de tegenstanders, wist zich uistekend in de
middenmoot te handhaven. Chapeau!
Het derde team, dat op eigen verzoek niet
naar de 2e klasse gepromoveerd was
eindigde keurig in de middenmoot van de
3e klasse.

-
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Het Open Limburgs Kampioenschap
vergelijkt de voorzitter met een goed
geoliede
machine!
Een
positieve
verrassing
vormde
het
deelnamersaantal: maar liefst zo’n 400
mensen streden op het scherp van de
snede. Hartelijk dank aan directeur
Hans
Ouwersloot
en
diens
medewerkers,
waaronder
Jasper
Zilverberg, Ashraf Ibrahim en Maarten
van Laatum! Dit dankwoord wordt
ondersteund door een luid applaus uit

de zaal. Hans Ouwersloot op zijn beurt
spreekt zijn erkentelijkheid uit aan al
diegenen die meegeholpen hebben het
toernooi tot een succes te maken.
-

-

4. Goedkeuring
veertiende ALV.

de

5. Goedkeuring jaarverslagen 20132014.

Jaarverslag secretaris

Tenslotte bereikte ons enige maanden
geleden het zeer negatieve bericht van
het overlijden van ons sympathiek lid
Janaart
Giesberts.
Bij
de
crematieplechtigheid
waren
veel
mensen van onze vereniging aanwezig.
Janaart was naast een toegewijd
schaker ook een zeer verdienstelijke
amateur kunstschllder. Wij hebben een
zeer gewaardeerd lid verloren. Op
verzoek van Jos Uiterwijk wordt Janaart
staand een moment in stilte herdacht.

Op vraag van Jos Uiterwijk zegt Jo Rikers
dat hij geen toevoegingen aan zijn verslag
heeft. Op vraag van Jos is er verder ook
niemand die het woord wil voeren over dit
verslag.
Op voorstel van de voorzitter wordt het
verslag goedgekeurd. De voorzitter zegt
dank
aan
de
secretaris
voor
de
samenstelling.

Jaarverslag penningmeester en bevindingen
kascommissie

2. Vaststelling agenda.

Door de voorzitter het woord gegeven zegt
penningmeester Wiel Maertzdorf dat wij
voor het eerst in 5 jaar een klein positief
saldo hebben!

Op verzoek van de voorzitter wordt de
uitreiking van de Jo Rikers trofee niet onder
agendapunt 11 behandeld maar na
agendapunt 6, als agendapunt 6A, dit in
verband met tijdsgebrek van Hans
Hoornstra,
de
voorzitter
van
de
beoordelingscommissie.

Harry Nietsch merkt op dat er relatief veel
geld in de kas aanwezig is. De
penningmeester zegt dat dit een gevolg is
van het veel contant betalen van de
contributie.

Eveneens op verzoek van de voorzitter
wordt agendapunt 8: “Externe competitie
2014/2025” behandeld na agendapunt 10:
”Bestuursverkiezing”, dit omdat de zittende
externe wedstrijdleider zich niet herkiesbaar
stelt.
stukken

van

De notulen worden door de voorzitter per
bladzijde op tekst en inhoud doorgenomen.
Er worden geen op- of aanmerkingen
gemaakt, waardoor deze zijn vastgesteld.
Jos Uiterwijk dankt Jo Rikers voor de
samenstelling.

Een nieuw initiatief bestond uit de
organisatie van een BBQ-avond door
Joost de Bruin en Jeroen van Ginneken,
dat een dag na het Open Limburgs
Open Kampioenschap werd gehouden.
Het was een uitermate gezellig
gebeuren dat in potentie kan uitgroeien
tot een traditie van de club!

3.
Ingekomen
mededelingen.

notulen

Harry zegt vervolgens dat hij een post
renteopbrengst mist. Hierop geeft Wiel ten
antwoord dat de rente verwerkt is in het
banksaldo en dat de rente als zodanig een
bedrag van € 10 niet te boven gaat!
Op voorstel van de voorzitter zal de rente
het volgend jaar vermeld worden.

en

Jos Uiterwijk stelt dat het bericht van de
mogelijke verhindering van Tjoe LIong Kwee
voor deze vergadering door zijn lijfelijke
aanwezigheid hier achterhaald is.
Jo Rikers zegt dat hij van Asef Ghafuri een
afmelding heeft ontvangen.

Wiel Maertzdorf zegt dat tijdens de controle
van de kascommissie naar voren is
gekomen dat eerlijk gewerkt is maar de
manier van boekhouden anders zou kunnen!
Het volgend jaar zal hier aandacht aan
worden besteed.
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Jaarverslag jeugdzaken en PR

Namens de kascommissie zegt Joost de
Bruin dat de geldelijke zaken in de beste
orde werden bevonden en aan het bestuur
voorstellen gedaan zijn om de boekhouding
meer inzichtelijk te maken. Op voorstel van
Jos Uiterwijk vindt onder dank decharge van
de kascommissie plaats.

De voorzitter zegt dat door tijdsgebrek van
Hans Hoornstra geen schriftelijk verslag
voorligt. Hans zal daarom mondeling een
overzicht geven.
Hans zegt dat zijn streven er het afgelopen
seizoen speciaal op gericht was onze
vereniging aan het publiek te tonen door de
al eerder door de voorzitter genoemde
activiteiten in het Centre Céramique.
Hier kwam de jeugdopleiding na de
herfstvakantie goed op gang. De cursisten
zijn geen lid van de club en de schaakbond.
Het ligt in de bedoeling om de cursus het
komende seizoen onder leiding van Ton
Montforts te verlengen, Daarna zal worden
bekeken of de mogelijkheid tot lid worden
van de jeugdigen opportuun is.
In ieder geval zal worden doorgegaan met
het proberen van nog meer publiciteit via
het Centre Céramique te verkrijgen.

Er worden verder geen aan- of opmerkingen
meer gemaakt.
Op voorstel van de voorzitter wordt het
financieel verslag over 2013 goedgekeurd.
Jos Uiterwijk dankt Wiel Maertzdorf voor de
samenstelling.

Jaarverslag interne competitieleider
Door de voorzitter het woord gegeven zegt
intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot dat
op het moment van samenstelling van zijn
verslag de clubkampioen en de kampioenen
van de B- en C groep nog niet bekend
waren. Diegenen die dit nog niet zouden
weten moeten nog even wachten tot de
prijsuitreiking!

Joost de Bruin wil Wiel Maertzdorf
dankzeggen voor zijn inspanningen op het
gebied van de jeugdopleiding. Wiel zegt dat
jeugdwinning van belang is en roept een
ieder op mond reclame te maken zowel
hiervoor alsook voor seniorenwinning!

Jacob Perrenet merkt op dat in het verslag
wel is vermeld dat in de finale van het
snelschaakkampioenschap hij tegen Hans
Ouwersloot geen echte kans kreeg, maar
niet is vermeld dat in een revanche over 24
snelschaakpartijtjes hij wist te winnen! Hans
repliceert met de opmerking dat dit geen
officieel gebeuren was!

Op vraag van Gereon Lex zegt Wiel dat er
op dit moment geen les op basis scholen
wordt gegeven. Tegenwoordig bestaat die
mogelijkheid nog wel, de lessen behoren
dan buiten schooltijd plaats te vinden en de
ouders dienen deze te betalen. Voor de
gevers van de lessen is dit een kans om een
centje bij te verdienen!
Op vraag van Jacob Perrenet zegt Wiel dat
een vergoeding van 20 á 25 euro per 1.5
uur in de rede ligt.
Nog opgemerkt wordt dat het nodige
lesmateriaal op de club aanwezig is.

Er worden verder geen op- of aanmerkingen
meer gemaakt.
Op voorstel van de voorzitter wordt het
verslag goedgekeurd. Jos Uiterwijk dankt
Hans Ouwersloot voor de samenstelling.

Jaarverslag externe competitieleider
Op vraag van de voorzitter zegt extern
wedstrijdleider Maarten-Jan Oosterman dat
hij geen toevoegingen aan zijn verslag
heeft. Op vraag van de voorzitter heeft ook
verder niemand uit de vergadering op- of
aanmerkingen op het verslag.
Op voorstel van Jos Uiterwijk wordt het
jaarverslag goedgekeurd. Jos zegt dank aan
Maarten-Jan voor de samenstelling.

Er worden verder geen opmerkingen over
het mondeling verslag van Hans Hoornstra
meer gemaakt.
Op voorstel van de voorzitter wordt dit
onder dank goedgekeurd.
6. Begroting en contributievoorstel van
de penningmeester en benoeming
nieuwe kascommissie.
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Hans zegt dat de lat dit jaar erg hoog
gelegd moest worden, gelet op de kwaliteit
van de partijen die het vorig jaar werden
ingezonden!
Maar eerst geeft de spreker een
verhandeling over historische figuren, zoals
Andersen en Steinitz, die als zij momenteel
bepaalde partijen ingestuurd hadden
ongetwijfeld voor de prijs in aanmerking
zouden komen!
Evenzo zouden sommige partijen van
Fisher, Kasparov en Anand een goede
kans gemaakt hebben. Zo heeft iedere
generatie haar eigen helden.
Maar die hebben wij ook!

Door de voorzitter het woord gegeven zegt
penningmeester Wiel Maertzdorf dat wij
naar de huidige verwachting het komend
seizoen quitte zullen spelen. Verdere
bezuinigingen zijn niet goed mogelijk!
Hans Ouwersloot merkt op dat hij onder
inkomsten de post lesgeld van de
deelnemers aan de schaakcursussen mist.
Wiel erkent dit, wel zal deze post in het
komende financieel jaarverslag over 2014
vermeld worden.
Vervolgens zegt Wiel dat in zijn voorstel
alleen de contributie van de dubbelleden
afwijkt van het huidige tarief. De
dubbelleden betalen het gewone tarief
minus de bondscontributie. Op vraag van Jo
Rikers zegt de penningmeester dat dit ook
voor junioren geldt.

Aangaande de maatlat voor de beoordeling.
Een belangrijke factor bij de beoordeling is
het krachtsverschil: winnen van een
sterkere speler is uiteraard een grote plus!
Verder zijn er natuurlijk velerlei aspecten
van belang zoals daar zijn opbouw, tactiek,
moed, spektakel!
Ook de ontwikkeling van een schaker, zoals
b.v. het vorig jaar Gino de Mon, wordt
meegewogen.

Jacob Perrenet merkt op dat de nieuw
voorgestelde bestuursleden te weten Joost
de Bruin als extern wedstrijdleider en hijzelf
als secretaris mede betrokken zijn in de
besluitvorming aangaande de financiële
zaken en hiermee dus bekend zijn.

Maar nu ter zake.
In een hoog tempo, evenals bij de eerdere
behandeling van de schaakiconen verlucht
met lichtbeelden, worden de ingezonden
partijen van Jacob Perrenet, Joost de Bruin,
Henk Klein, Hans Hoornstra (2 stuks),
Philppe Ramaekers (3 stuks), Hans
Ouwersloot (2stuks), Reinier Overtoom en
Tjoe Liong Kwee van het uitvoerige
deskundige en humoristische commentaar
van Hans Hoornstra voorzien. Vergelijkingen
met Bobby Fisher worden hierbij niet uit de
weg gegaan!
Uiteindelijk komt de aap uit de mouw: Hans
Ouwersloot is de winnaar!
Hans Hoornstra zegt dat de winnende partij,
waarin hijzelf met zwart speelde, voorzien
van commentaar naar Frank Clevers zal
worden gestuurd voor publicatie in de
Limburger.

Er worden verder geen opmerkingen meer
gemaakt.
De
begroting,
inclusief
het
contributievoorstel, is hierdoor vastgesteld.
De
voorzitter
zegt
dank
aan
de
penningmeester voor de samenstelling.
Er dient een nieuwe kascommissie benoemd
te worden. Op een vraag uit de vergadering
hoeveel tijd gemoeid is met de controle der
boeken wordt gesteld dat dit op één avond
kan plaatsvinden.
In de nieuwe kascommissie, bestaande uit 2
personen die in principe 2 jaar “zitten”
worden Eric Hoefsloot en Jasper Zilverberg
benoemd. Later in de vergadering verneemt
uw notulist van Wiel Maertzdorf dat Jasper
zich heeft laten vervangen door Philippe
Ramaekers.

Jos Uiterwijk dankt Hans Hoornstra voor het
uitgebreide prachtig exposé dat hij ondanks
zijn tijdgebrek heeft voorbereid en gegeven!
Op verzoek van de voorzitter reikt Jo Rikers
de naar hem genoemde trofee, onder

6A. Uitreiking Jo Rikers trofee.
Op verzoek van de voorzitter neemt Hans
Hoornstra, voorzitter van de beoordelingscommissie, het woord.
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applaus voor de winnaar, uit aan Hans
Ouwersloot.

ontstaat en wordt voorkomen dat de club in
juni dood bloeit.
Het afgelopen seizoen werden de finales
namelijk ontsierd door een groot aantal
niet-opkomers.

Hierna kondigt de voorzitter een korte
pauze aan, waarin de door Fred Engelhard
aangeboden consumptie kan worden
genuttigd. Proost Fred!

Hans Ouwersloot besluit zijn toelichting dat
hij natuurlijk niet in de sterren kan kijken
maar dat hij hoopt met zijn voorstellen, die
fundamenteel bestaan uit:

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

a. 6 stuks Avonden Anders Schaken en
b. 2 voorronden Rating/Keizer en
daarna
8-kamp
voor
clubkampioenschap
met
parallel
daaraan Rating/Keizer kampioenschap voor B-en C groep,

De voorzitter geeft het woord aan intern
wedstrijdleider Hans Ouwersloot.
Hans zegt dat een ieder het voorstel voor
een nieuwe opzet van de interne competitie
heeft kunnen zien, die eerst binnen het
bestuur
en
daarna
door
de
competitiedeelnemers is bijgeslepen en
thans aan de laatste fijnslijperij wordt
onderworpen!
De aanleiding voor de nieuwe opzet is
gelegen in het dalende aantal partijen op de
clubavond, dat tussen 10 en 15 ligt en
samenhangend hiermee het dalend aantal
leden. Het idee is wat te doen voor nietleden in de hoop dezen door een dynamisch
aanbod van variërende activiteiten te
winnen, zonder de bestaande leden de
mogelijkheid te onthouden hun “vaste”
partij te spelen.
Door de avonden anders schaken (AAS),
waarvan de bedoeling is dat zij uit het
ledenbestand geïnitieerd zullen worden,
wordt het schaken leuker door de vele
manieren waarop dit bedreven kan worden.
De verwachting is dat ook een groot aantal
huidige leden hierdoor aangesproken zullen
worden.
De keuze van 6 stuks AAS is arbitrair: de
overweging is niet te veel avonden aan
alternatieve activiteiten te besteden in
verband
met
de
reguliere
interne
competitie.

een goede greep heeft gedaan voor de
versterking van onze clubactiviteiten!
Uit de vergadering komen de volgende
reacties, waarin tenzij anders vermeld of
indien nodig, door Hans Ouwersloot stelling
wordt genomen.
- Het is juist dat er twee voorronden zijn,
waarna finale-en troostronde (vraag Dien
Knuit).
- Reinier Overtoom is content: de animo om
te spelen zal op het einde van het seizoen
zeker groter zijn en de AAS hebben de
potentie het saamhorigheids-gevoel te
versterken!
- Jacob
Perrenet
vreest
dat
een
meerderheid van de deelnemers aan de
interne competitie niet aan de AAS zullen
deelnemen. Overigens heeft Jacob wel
wat ideeën voor de commissie die de AAS
zal organiseren.
- Jasper Zilverberg is tevreden met de
inrichting van het B-en C kampioenschap.
- Jeroen van Ginneken is voor aanname van
het voorstel.
- Alle ideeën voor de AAS kunnen bij de
organisatiecommissie
worden
aangedragen (vraag Philippe Ramaekers).
- Jacob Perrenet is van mening dat er over
twee zaken afzonderlijk gestemd zou
moeten worden: het AAS en de opzet van
de interne competitie. Hans Ouwersloot,
bijgevallen door Hans Hoornstra, is van
mening dat het een en ander zo nauw
vervlochten is dat het voorstel integraal

Wat deze interne competitie aangaat: de
finaleronde voor het clubkampioenschap die
eerder uit 2 en daarna uit 4 deelnemers
bestond, wordt het komende seizoen uit 8
spelers samengesteld. Door het meerdere
aantal spelers en de parallel verlopende Ben C kampioenschappen wordt bereikt dat
er meer levendigheid in de diverse groepen
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-

-

-

-

aan de vergadering dient voorgelegd te
worden.
Het is duidelijk niet de bedoeling dat het
AAS alleen bedoeld is voor het winnen van
nieuwe
leden,
echter
als
de
tegenwoordige leden een normale partij
willen spelen wordt dit gerespecteerd (na
opmerking van Mark Ramaer). Mark
meent dat een dergelijke partij echter een
minder ”zware” lading heeft!
Tjoe Liong Kwee meent dat zes stuks AAS
wat te veel van het goede zijn, een avond
open huis is naar zijn mening voldoende!
Het kweken van cohesie, anders dan op
het AAS, zou in zijn visie in de teams
moeten plaatsvinden. Joost de Bruin is het
met het laatste helemaal eens en heeft
hier wel speciale ideeën over! Dit geldt
overigens ook voor de invulling van het
AAS!
Hans Ouwersloot wil het thema afsluiten
met het geven van enkele onderwerpen
voor het AAS. Zo noemt hij schaken met
als thema eenzelfde opening, legio
mogelijkheden
voor
fantasieschaak,
lezingen en films.
Jacob Perrenet krijgt de lachers op zijn
hand als hij de vrees uitspreekt dat bij
keuze voor een ”normale” partij en een
interessante andere activiteit er een heen
en weer rennen ontstaat!

Wordt na agendapunt 10, zijnde de
bestuursverkiezing, behandeld als agenda
punt 10A.
9. Voorstel gebruik nieuwe
Schaakvereniging Maastricht
MSV-VSM.

De voorzitter zegt dat diverse leden van de
naam MSV-VSM afwillen. Ook het bestuur is
van mening dat de naam MSV-VSM geen
schoonheidsprijs verdient.
Een officiële naamsverandering stuit echter
op bezwaren omdat dan de statuten
gewijzigd dienen worden, waarmee weer
een notaris gemoeid is met de geldelijke
consequenties
van
dien.
Ook
de
oprichtingsdatum 1920(!), die wij toch
graag willen continueren komt dan in het
gedrang.
Om deze redenen stelt het bestuur voor om
voor
de
vereniging
de
roepnaam
“Maastricht” te introduceren bij de bonden.
Informatie bij de LiSB leerde dat er geen
bezwaren zijn tegen het voeren van de
naam Maastricht bij de diverse competities.
Joost de Bruin deelt mee dat hij heeft
nagegaan dat er geen juridische beletselen
zijn voor het voeren van de roepnaam.
Jo Rikers persisteert dat het niet de
bedoeling is om als roepnaam SV Maastricht
(bij afkorting SVM) te gaan gebruiken!

De vergadering gaat er mee akkoord dat op
instigatie van Jos Uiterwijk het voorstel van
Hans Ouwersloot voor de komende interne
competitie integraal in stemming wordt
gebracht.

Jacob Perrenet merkt schertsend op dat
gezien het eerder in deze vergadering
besprokene de naam AAStricht niet zou
misstaan1

De stemming vindt plaats bij handopsteken:
17 leden zijn voor, 1 lid is tegen en 2 leden
onthouden zich van stemming, waarmee het
voorstel is aangenomen.

Reinier Overtoom ziet er geen been in om
alleen de naam MSV te voeren. De
voorzitter zegt dat dit te kort zou doen aan
de geschiedenis van het schaken in
Maastricht.

Nog rest de benoeming van de commissie
voor de organisatie van het AAS!
Onder luide bijval worden hierin benoemd
Joost de Bruin, Jeroen van Ginneken, Eric
Hoefsloot en Jacob Perrenet.
8.
Externe
2014/2015.

competitie

naam
i.p.v.

Gereon Lex draagt als mogelijk alternatief
Schaakclub Maastricht aan. Jos Uiterwijk
zegt dat in de Nederlandse taal het woord
Club een trede lager staat als Vereniging!

seizoen

Joost de Bruin is de mening toegedaan dat
als roepnaam Maastricht volstaat.
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Op voorstel van de voorzitter wordt de
roepnaam Maastricht in stemming gebracht.
Omdat bij handopsteken blijkt dat er 15
stemmen voor zijn is het voorstel
aangenomen.
10. Bestuursverkiezing
schema bestuur.

+

dat Joost de Bruin als extern wedstrijdleider
wil gaan opereren en Jacob Perrenet als
secretaris. Op vraag van de voorzitter of er
tegenkandidaten zijn komt geen reactie:
door applaus worden Joost en Jacob als
nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.

aftreed-

Samen met de “zittende” bestuursleden is
het bestuur voor het seizoen 2014/2015 nu
als volgt samengesteld: Jos Uiterwijk
voorzitter en bestuursleden Joost de Bruin,
Hans Hoornstra, Wiel Maertzdorf, Hans
Ouwersloot en Jacob Perrenet.

De voorzitter zegt dat Jo Rikers en MaartenJan Oosterman als bestuurslid aftreden.
Maarten–Jan is 3 jaar als extern
wedstrijdleider opgetreden hetgeen bepaald
geen sinecure is! Naast het opvangen van
klachten m.b.t. de opstelling en vervoersproblemen, is het niet opkomen van spelers
erg
frustrerend.
Maarten-Jan
heeft
desondanks mooi en goed werk verricht. Als
dank hiervoor wordt onder applaus een
stoffelijk aandenken door Jos Uiterwijk aan
Maarten-Jan uitgereikt.

10A. Externe
2014/2015.

competitie

seizoen

Jos geeft het woord aan de nieuwe extern
wedstrijdleider Joost de Bruin.
Joost de Bruin zegt dat hij de insteek voor
de samenstelling van de teams uitkomend
In de bondscompetities wil veranderen.
Voor de reguliere competitie, waarvoor toch
redelijke belangstelling bestaat, wil hij
weliswaar de externe rating als maatstaf
blijven hanteren, maar zal hij tevens zijn
uiterste best doen om in die teams een
groot gevoel van saamhorigheid te creëren!

Ook Jo Rikers gaat helaas het bestuur
verlaten. Jo is jaren lang secretaris geweest
en ook enkele jaren voorzitter van VSM.
Maar het secretarisschap was hem toch
liever! In deze functie kon hij zijn speciaal
proza, vaak doorspekt met Maastrichtse
uitdrukkingen, in praktijk brengen! Heel
terecht werd Jo enige jaren geleden voor
zijn verdiensten tot erelid benoemd. Onder
applaus wordt door Jos aan Jo een stoffelijk
blijk van waardering uitgereikt. Jo Rikers
zegt dank, merkt op dat hij steeds met veel
voldoening in het bestuur heeft gewerkt en
zegt dat hij zo lang in het bestuur is kunnen
blijven door alleen datgene te doen wat hij
als zijn taak zag!

Gebleken is dat voor het externe KObekertoernooi en de externe rapidcompetitie de leden maar matig enthousiast
zijn in een viertal uit te komen. Om hier
verandering in aan te brengen heeft hij het
idee opgevat om als team bestaande uit 5
personen, waaronder een captain, in te
schrijven. Hier wordt niet zozeer op
speelsterkte geselecteerd, maar meer op
het gevoel van een bepaalde binding te
hebben en bij elkaar te horen. Joost hoopt
op deze manier minder afmeldingen te
krijgen. Voor het bereiken van de door hem
geschetste doelen heeft hij nog wel
plannen, maar daar wil hij op dit moment
niet verder op ingaan.

Jos Uiterwijk stelt de herverkiezing en
verkiezing van nieuwe bestuursleden aan de
orde.
De voorzitter dient ieder jaar af te treden.
Jos stelt zich herkiesbaar en vraagt of er
tegenkandidaten zijn. Dit blijkt niet het
geval te zijn: door applaus wordt zijn
herbenoeming bekrachtigd!

Op een desbetreffende vraag van Dien Knuit
zegt Joost dat alle leden welkom in de
teams zijn.

Voor de aftredende bestuursleden zijn er
goede vervangers gevonden! Ofschoon de
bestuursleden niet in functie worden
gekozen mag bekend worden verondersteld

De voorzitter wenst Joost succes toe als
externe wedstrijdleider.
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11. Prijsuitreiking seizoen 2013/2014.

De voorzitter deelt mee dat volgende week
gestart wordt met het open Maastrichts
Kampioenschap dat over 8 ronden wordt
verspeeld. Jos hoopt daar allen weer aan te
treffen of anders bij de opening van het
nieuwe seizoen op 2 september 2014.

Jos
geeft
het
woord
aan
intern
competitieleider Hans Ouwersloot.
Hans zegt dat hij onder zware druk van de
penningmeester staat als gevolg waarvan hij
geen bekers kan uitreiken aan de als
nummers 2 en 3 geëindigde spelers!

Jos Uiterwijk zegt dat het misschien
aantrekkelijk is voor de leden om naast de
reguliere clubavond op dinsdag- ook op
vrijdagavond in de Romein te schaken. De
mogelijkheden daartoe zijn aanwezig en ook
de bar is open. Er hoeft geen zaalhuur
betaald te worden.
Een peiling van de vergadering leert dat er
5 leden belangstelling hebben. Jos zegt toe
het volgend seizoen te proberen de
vrijdagavond van de grond te krijgen.

Al meteen hierna verzoekt Hans aan Jos de
prijsuitreiking over te nemen. De reden
hiervoor is duidelijk: onder applaus van de
vergadering krijgt Hans van Jos de beker
voor
het
behalen
van
het
KO
bekerkampioenschap na het winnen van een
zinderende finale tegen Philippe Ramaekers!
Ook het snelschaakkampioenschap werd
een prooi voor Hans Ouwersloot, onder
applaus mag de genoemde de beker
hiervoor uit de handen van de voorzitter
aannemen. Eveneens is er applaus voor
Jacob Perrenet en Hans Hoornstra die
respectievelijk tweede en derde werden.

Jacob Perrenet brengt de nieuwe website
van onze vereniging ter sprake. Jos
Uiterwijk zegt dat het nog altijd de
bedoeling is om deze per 1 september
aanstaande in de lucht te krijgen!
Dien Knuit verzoekt te onderzoeken op
welke wijze de individuele leden de
mogelijkheid krijgen om teksten aan te
dragen.
Mark Ramaer deelt mee dat hij buiten de
vergadering om enige suggesties aan Jos zal
doen.

Nu kan Hans Ouwersloot de prijsuitreiking
weer hervatten! Hij doet dat door aan te
kondigen dat Juan Pablo de Mey winnaar is
van het rapidkampioenschap. Juan Pablo is
niet aanwezig maar oogst wel applaus. Hier
werden Reinier Overtoom en Jaob Perrenet
resp. tweede en derde, ook zij worden met
applaus beloond.

Reinier Overtoom wenst het nieuwe bestuur
veel succes in het nieuwe seizoen toe!
De voorzitter dankt Reinier hiervoor.

Vervolgens komt de reguliere competitie
aan bod. Steeds onder applaus worden door
de interne wedstrijdleider de bekers
uitgereikt, resp. de tweede en derde prijzen
vermeld. Dit gaat steeds gepaard met het
bekende speelse commentaar van Hans.

Dien Knuit zegt dat er voor het
onderbrengen van de bibliotheek een
oplossing moet komen! De voorzitter is het
hiermee volledig eens en belooft dat er op
korte termijn naar adequate maatregelen
gezocht zal worden.

C-groep: 1. Gino de Mon, 2. Eric Hoefsmit,
3. Csabo Hadar.

Er worden verder geen opmerkingen meer
gemaakt,
Te 20.34 uur sluit de voorzitter de
vergadering.

B-groep: 1. Gereon Lex, 2. Reinier
Overtoom, 3 niet toegekend wegens niet
opkomen.
Clubkampioen: Jacob Perrenet, 2. Jasper
Zilverberg, 3 Hans Ouwersloot.

Maastricht, 27 juli 2014
Jo Rikers en Jos Uiterwijk

12. Rondvraag en sluiting.
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Jaarverslag Secretaris
seizoen 2014/2015
Er
waren
in
dit
seizoen
drie
bestuursvergaderingen. De volgende punten
kwamen aan bod.

doet hij het nog een jaar. Het merendeel
van de leden betaalde zonder problemen,
maar met name bij enkele (gewezen)
dubbelleden is een en ander nog niet
geregeld. Het boekjaar is afgesloten met
een (klein) tekort. Zie verder het verslag
van penningmeester Wiel Maertzdorf.

Het ledenbestand
Het bestand werd gedigitaliseerd in het
OLA-systeem van de KNSB. Het nam in
aantal af van 7 junioren en 47 senioren naar
1 junior en 42 senioren. Henk Klein en Fred
Engelhard overleden eind vorig jaar. Meer
inspanning lijkt nodig om nieuwe leden aan
te trekken. Zie ook het jaarverslag van
penningmeester Wiel Maertzdorf.

Diversen
 Jacob Perrenet werd ingewerkt door Jo
Rikers en de oude secretaris stuurt nog
regelmatig
berichten
van
de
buitenwereld door aan de nieuwe.
 Wiel Maertzdorf gaf met Ton Montforts
training aan een kleine groep junioren.
Het plan is om met ondersteuning van
Hans Hoornstra dit weer te gaan
uitbreiden.
 Hans Ouwersloot wil opnieuw senioren
gaan trainen.
 Ferry Gerard nam directeurschap van
het Limburg Open over van Hans
Ouwersloot en organiseerde met hulp
van een aantal clubleden het grootste
toernooi ooit in deze traditie. Ook veel
clubleden namen deel aan het toernooi
en niet onverdienstelijk.
 Er zijn nieuwe klokken aangeschaft,
maar oude boeken zullen verdwijnen.
 Er wordt gedacht over een andere
speellocatie voor externe wedstrijden.

Interne competitie
De nieuwe opzet met twee voorronden en
grotere finalegroepen lijkt een succes. Ook
de AAS-avonden worden door de meesten
gewaardeerd. Zie verder het jaarverslag van
intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot.
Externe competitie
Twee
kampioenschappen
maar
liefst
tegenover één degradatie. Verder werd aan
Lisb-teamactiviteiten niet deelgenomen.
Teamgrootte en speeltempo bleven een
discussiepunt. Zie verder het jaarverslag van
extern wedstrijdleider Joost de Bruin.
Jeugd- en PR-zaken
Vooral de laatste maanden zijn heel wat
activiteiten
weer
versterkt.
Een
driemanschap zette een nieuwe website,
een facebookpagina en een chess.comgroep
op. Zie verder het verslag van jeugd- en PR
functionaris Hans Hoornstra.

Jacob Perrenet
Maastricht, 2 juni 2015.

Financiën
Er is gezocht naar iemand om de
penningmeester op te volgen; desnoods

Financieel Jaarverslag 2014
Op financieel gebied zijn er in 2014 geen
bijzonderheden gebeurd. Het jaar is
afgesloten met (een klein) negatief saldo,
vooral te wijten aan het teruglopend
ledenaantal, en dus minder contributieopbrengsten.

De inkomsten zijn geflatteerd hoog door
twee éénmalige giften en door extra
bijdragen verkregen door schaaklessen aan
senioren.
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Sponsoring lijkt niet meer haalbaar te zijn,
en aan de kant van de uitgaven kunnen we
niet verder snoeien. Vandaar een oproep

aan iedereen om te proberen nieuwe leden
te werven, of op een andere manier onze
inkomsten te verhogen.

Financieel overzicht 2014
SNS
Kas
Totaal

01-01-2014
3.065
326
3.391

31-12-2014
2.880
262
3.142

resultaat
- 185
- 64
- 249

Inkomsten/Uitgaven, gedetailleerd
Inkomsten
contributies:
notatieboekjes:
schenking:
schenking:
seniorlessen:

Totaal

Uitgaven
3.383
25
100
40
187

huur Romein:
contr. LiSB:
compet. LisB:
kosten SNS:
Kiebitz:
bekers:
OMZK:
KvK:
bloemen/wijn:
secretariaat:
diversen:
de Beste zet:
website:
consumpties ALV:

€ 3.735

1200
2142
71
30
60
52
60
12
91
74
26
60
44
32
€ 3.954

Resultaat: een negatief saldo van € 219

Voorstel Begroting 2015
Inkomsten
contributies
notatieboekjes

totaal

Uitgaven
3.400
50

huur Romein
LiSB contr.
KNSB comp.
LiSB comp.
kosten SNS
Kiebitz
bekers
OMZK
KvK + secretariaat
diversen

€ 3.450

1200
2000
120
60
40
60
55
50
100
100
€ 3.785
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Voorstel contributie-heffing
ofschoon we weer verder hebben ingeteerd
op de reserves is toch het voorstel om de
contributie niet te verhogen. Redenen
hiervoor zijn:

a. we hebben 2 jaar geleden de
contributie al verhoogd.
b. onze vereniging heft binnen de bij de
LiSB aangesloten verenigingen al de
hoogste contributie.
c. er staat nog een kleine reserve.

Wiel Maertzdorf
Maastricht, 3 juni 2015

Jaarverslag Interne Competitie
seizoen 2014/2015
In vergelijking met vorig jaar onderging de
clubavond een paar belangrijke wijzigingen.
De zogenaamde AAS avonden werden
ingevoerd: Avondjes Anders Schaken. Op
zes dinsdagavonden werd niet ‘gewoon’
geschaakt, maar werd op een alternatieve
wijze
invulling
gegeven
aan
het
clubgebeuren. De variatie in avonden was
groot, het enthousiasme wisselde. Geen
avond was niet geslaagd, maar toppers
waren de finale van de KO Beker die live van
commentaar werd voorzien door Hans
Hoornstra, en de BBQ avond. Ook andere
activiteiten zijn voor herhaling vatbaar, en
voor de minder goed uitgepakte avonden
zijn voldoende alternatieven te bedenken.
Hoe dan ook was er sprake van
vernieuwing, waarmee een
weg is
ingeslagen de clubavond geschikt te maken
voor de 21e eeuw.

zinderende ronden stond een viertal op kop,
allen met 5 punten. Het onderling resultaat
was dat Maarten van Laatum en Hans
Ouwersloot beiden twee partijen hadden
gewonnen, Reinier Overtoom en Jacob
Perrenet elk één. Omdat vervolgens Hans O.
van Maarten had gewonnen betekende dit
dat hij er met de titel vandoor ging,
daarmee zijn kampioenschap van vorig jaar
prolongerend. Reinier Overtoom werd op
grond van dezelfde systematiek derde.
Voor het rapidkampioenschap was een extra
avond ingeruimd. Na vijf ronden leidde Hans
O. hier soeverein met een 100% score, toen
de teruggekeeerde Hein de Boer onverwacht
roet in het eten leek te gooien. Alle
concurrenten waren echter al verslagen,
zodat op de derde avond twee relatief
makkelijke ronden de koppositie niet in
gevaar bracht. Maar ook de concurrentie,
Jasper Zilverberg en Jacob Perrenet,
verzaakte niet zodat Hans in de laatste
ronde zich de inmiddels weer volop
meedraaiende Hans Hoornstra van het lijf
moest zien te houden. Dat lukte, zodat Hans
Ouwersloot met de fraaie score van 8 uit 9
overtuigend het kampioenschap opeiste.
Jasper Zilverberg werd tweede, Jacob
Perrenet legde beslag op de derde plek.

Om ruimte te maken voor de AAS avonden
was de interne competitie iets anders
ingedeeld, wat vooral gevolgen had voor de
opzet
van
de
strijd
om
het
clubkampioenschap, maar daarover later
meer.
Het snelschaken kent al een aantal jaar een
vertrouwde opzet, en vind ook altijd plaats
op de laatste dinsdag voor Kerst. De
voorronde leverde geen echte verrassingen
op, maar de strijd om het kampioenschap
was ongemeend spannend. Na zeven

Het Knock-Out toernooi verliep ondanks een
aantal
reglementaire
uitslagen
vrij
probleemloos. Voor de finale was gekozen
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deze als één van de AAS avonden in te
richten. Hans Hoornstra leverde live
commentaar bij de eindstrijd tussen
Maarten-Jan
Oosterman
en
Philippe
Ramaekers en dat deed hij op zeer
onderhoudende en energieke wijze. De
partij zelf ontwikkelde zich langzaam maar
zeker in het voordeel van Maarten-Jan, maar
Philippe verweerde zich tot het uiterste. De
beloning kwam in de eindnoodfase, waarin
Maarten-Jan, zeer onkarakteristiek, de
controle over de stelling, maar vooral over
zijn tijdgebruik verloor en op de 39e zet door
zijn vlag ging. De eerste grote prijs voor
Philippe!

me houd voor het geval er een 7 uit 7 uit de
zou rollen.
De tweede en derde plaatsen zijn voor
Maarten-Jan en Hans O. die met 4 uit 6
eveneens onbereikbaar zijn geworden voor
de rest van het deelnemersveld, dat
aangevoerd wordt door Peter Schotman.
Het B- en C-kampioenschap telt nog twee
ronden en de meute is dicht opeengepakt
dus voorspellingen zijn even kansloos als de
strijd tegen Hans H.
Terugblikkend is het seizoen zonder
problemen verlopen. De opkomst is heeft
zich gestabiliseerd op zo’n 20 spelers per
avond. Er is af en toe aanloop van
potentiele nieuwe leden die inmiddels goed
opgevangen worden. De uitdaging voor de
toekomst is deze ontwikkeling voort te
zetten en de club aantrekkelijk te houden
voor
iedereen,
oud-gedienden
en
nieuwkomers, zwakke en sterke spelers,
mensen met veel en weinig tijd. Een stevige
uitdaging, maar wel één die we met zijn
allen aan kunnen!

De interne competitie was, zoals gezegd,
ook anders van opzet. Twee voorronden
leverden acht kandidaten op die in een
enkelvoudig competitie de strijd om het
kampioenschap uit gingen vechten. De
overige leden streden in één groep om het
B- en C-kampioenschap.
Een geslaagde opzet volgens velen. Terwijl
het in de kampioensgroep niet eens
spannend werd. Hans Hoornstra legde
iedereen zijn wil op en is met nog één ronde
te gaan al onbereikbaar voor de overigen (ik
wil het woord concurrentie niet eens
gebruiken). Zijn 6 uit 6 verdient alleen
superlatieven, die ik echter nog even voor

15 juni 2015
Hans Ouwersloot
Intern wedstrijdleider

Jaarverslag Externe Competitie
seizoen 2014/2015
Het externe competitiejaar was er een van
pieken en dalen, waarbij de pieken net de
overhand lijken te hebben gehad. Verreweg
de meest memorabele gebeurtenis van het
jaar was het kampioenschap van het eerste
team
in
de
promotieklasse.
Met
overweldigende
cijfers
werden
de
tegenstanders in de eerste 5 rondes
verslagen. Enkel in de laatste twee
wedstrijden leek het even spannend te
worden. Directe concurrent Blerick werd op
een zakelijk manier verslagen (4,5-3,5) en
in de laatste wedstrijd (toen het
kampioenschap al binnen was) werd tegen

Venlo nog een punt weggegeven (4-4). Al
met al een fantastisch resultaat voor het
eerste team dat (laten we eerlijk wezen)
ook gewoon in de KNSB competitie hoort te
spelen.
In de schaduw van dit succes behaalde ook
het derde team op een uitstekende wijze
het kampioenschap in de 3e klasse. Enkele
spelers van het derde team hebben duidelijk
laten zien dat ze 1 of misschien zelfs wel 2
klasse hoger zouden kunnen spelen. Door
het behalen van het kampioenschap zou dat
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kunnen gaan gebeuren, mits het volgend
jaar lukt om 2 extra spelers aan te trekken.

Genoeg over dit extern competitiejaar. Wat
brengt de toekomst? Uiteraard zal
Maastricht
ook
volgend
jaar
weer
vertegenwoordigd zijn in de externe
competitie en zal er (hopelijk) ook om de
KO- en Rapidbeker gespeeld worden. Het is
echter de bedoeling om meer te doen.
Naast de door de LISB georganiseerde
competities zijn er door het jaar heen een
groot aantal toernooien te bezoeken die
door individuele verengingen worden
georganiseerd. Diegene die wel eens mee
doet aan zo'n toernooi weet dat zulke
toernooien een vaste groep Limburgse
schakers aantrekt. Een gezellige groep
mensen, maar wel een waarin Maastricht
ondervertegenwoordigd is. Daar moet
verandering in komen.

Maar zoals gezegd waren er ook dalen. Na
afgelopen seizoen (waarin veel afmeldingen
tot problemen hadden geleid) was duidelijk
dat de animo voor de externe KO- en
Rapidcompetitie laag lag binnen de club.
Een voorstel van de extern wedstrijdleider
om teams zichzelf te laten vormen leidde tot
welgeteld
0
aanmeldingen.
Wat
ondergetekende betreft een duidelijk signaal
dat het niet slecht zou zijn om een jaar
geen teams in te laten schrijven voor deze
competities. Hoewel dit wellicht een
verstandig besluit is, is het jammer te
noemen dat een vereniging als Maastricht
niet aan alle externe competities mee kan
doen. Aankomend jaar is de doelstelling om
zowel in de KO- als in de Rapidcompetitie
weer minstens 1 team af te vaardigen.

Vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat
er
een
aantal
toernooien
worden
aangewezen door de extern wedstrijdleider
waarbij geprobeerd gaat worden een relatief
grote groep Maastrichtse schakers daar naar
af te vaardigen. Niet alleen biedt het samen
reizen dan praktische voordelen, maar het is
bovendien veel leuker om met een groep
bekenden mee te doen aan zo'n toernooi. Ik
hoop op veel animo en een gezellig extern
schaakseizoen in het jaar 2015-2016.

Een laatste punt wat genoemd moet worden
is de degradatie van het tweede team uit de
promotieklasse. Dat is op zichzelf niet heel
erg, Het 2e team was qua rating verreweg
het zwakste team in de promotieklasse.
Wanneer daarbij opgeteld wordt dat er dit
jaar 3 teams degradeerden uit de
promotieklasse is de degradatie dan ook
niet meer dan verwacht.

25 juni 2015
Een blik in de toekomst:

Joost de Bruin
Extern wedstrijdleider

Jaarverslag Jeugdzaken en PR
seizoen 2014/2015
Jeugd

Limburg Schaakt door Wiel Maerzdorf en
Ton Montforts. Het is de bedoeling om
aankomend jaar hier wat meer aandacht
aan te besteden.

Wat betreft de jeugd is er weinig te melden
dit jaar. Er is geen actieve jeugdafdeling
binnen Schaakvereniging Maastricht. Er ligt
mogelijk wel een kans want zoals blijkt uit
een recente publicatie van de bond is
schaken juist bij de jeugd zeer in trek.

Ik denk dat het wijs is om komend jaar
actief op zoek te gaan naar iemand die
formeel jeugdleider zou willen worden om
opnieuw een jeugdafdeling te verbinden aan
de schaakclub.

Wekelijks worden wel nog schaakactiviteiten
in Maastricht gehouden. Deze worden
formeel uitgevoerd door de Stichting
17

PR en communicatie

Euroscoop bij de lancering van de nieuwe
film over het leven van Fischer aandacht te
besteden aan de schaakclub door middel
van een flankerende activiteit.

Er is een nieuwe website gelanceerd
alsmede enkele aanvullende platforms
ingericht. Zie ook het communicatievoorstel.
Aankomend jaar zal opnieuw gestreefd
worden om de verbinding met het
Maastrichtse publiek te zoeken. We zijn
voornemens om in samenwerking met

25 juni 2015
Hans Hoornstra
Jeugdzaken en PR

Opzet Interne Competitie Seizoen 2015/2016
Voorstel voor de inrichting van de clubavond.





Er zijn ongeveer 40 clubavonden.
De clubcompetitie bestaat uit twee
voorronden van 12 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. Degenen die zich niet
geplaatst hebben voor de finale
achtkamp spelen 9 ronden Zwitsers om
het kampioenschap van de B-groep.
Partijen voor de clubcompetitie worden
gespeeld met een Fischer-tempo. Er zijn
twee opties. De eerste is 1.30 uur voor
de hele partij met een increment van 30
seconden per zet (langzaam).
Het tweede is 1.00 uur voor de hele
partij met een increment van 30
seconden per zet (snel).
Spelers mogen samen, in overleg
bepalen welk speeltempo gebruikt
wordt.
Wanneer
er
geen
overeenstemming bereikt kan worden,
zal in de eerste cyclus het snelle tempo
gehanteerd worden. In de tweede
cyclus zal in dat geval het langzame
tempo aangehouden worden. In de
finalegroep om het clubkampioenschap
zal eveneens het langzame tempo
gehanteerd worden. In de finalegroep
voor het B-kampioenschap wordt het
snelle tempo gehanteerd wanneer de









18

spelers
geen
overeenstemming
bereiken.
De ranglijst in de voorronden wordt
bepaald op basis van het aantal punten,
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.









Bij afwezigheid zonder afmelding wordt
de partij gewonnen verklaard voor de
speler die wel aanwezig is. Spelers zijn
afwezig indien zij een half uur na het
aanzetten van de klok nog geen zet
gedaan hebben en zich nog niet bij de
wedstrijdleider gemeld hebben. De klok
mag om acht uur aangezet worden. Zijn
beiden zonder afmelding afwezig wordt
de uitslag 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 zijn, inclusief een (nietdeelnemend)
bestuurslid
dat
als
voorzitter van de beroepscommissie
optreedt.
Bij gelijk eindigen wordt de eindstand
bepaald door het onderlinge resultaat.
Indien dit geen uitsluitsel geeft worden,
alleen voor het clubkampioenschap,
beslissingswedstrijden gespeeld. Hiertoe
worden, indien het twee gelijk
geëindigde spelers betreft, (op één
avond)
eerst
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.
Indien meer dan twee spelers gelijk
bovenaan
eindigen
wordt
een
alternatief schema opgesteld door de
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wedstrijdleider, in de geest van het
vorige punt.
De leden die zich niet geplaatst hebben
voor de finale achtkamp spelen in één
gesloten groep. Deze groep speelt om
het B-kampioenschap.
In de voorronde en in het Bkampioenschap worden de eerste
twee ronden ingedeeld volgens Zwitsers
op rating, vervolgens volgens het
Keizerprincipe.
In een voorronde en in het Bkampioenschap kunnen spelers niet
twee keer tegen elkaar ingedeeld
worden (met één uitzondering, zie
onder KO Beker).
Wie niet aanwezig is kan in elk van de
voorronden en de finaleronde van de Bgroep 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, maar niet in de finalegroep)
een ½ punt toegekend op basis van
‘afwezig voor de club’.
Het
rapidkampioenschap
wordt
gespeeld op drie avonden verspreid
over het jaar. Op een rapidavond
worden drie partijen gespeeld met 20
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 twee keer forfaiter een
½ punt toegekend. Dit geldt echter niet
voor de laatste avond (om strategisch
wegblijven uit te sluiten).
Het
snelschaakkampioenschap
wordt op één avond gespeeld. Het
tempo bij snelschaken is 5 minuten
pppp.













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.
De ranglijst in de voorronde wordt
bepaald op basis van behaalde punten,
onderling resultaat (als alle gelijk
eindigende
spelers
tegen
elkaar
gespeeld hebben), weerstandspunten,
SP punten, TPR.
In de finaleronde wordt de ranglijst
bepaald op basis van behaalde punten,
onderling resultaat, positie in de
voorronde. Het criterium van onderling
resultaat
kan
herhaald
worden
toegepast1.
Als onderdeel van de interne competitie
(muv de finale, zie verderop) wordt
tevens een KO competitie gespeeld.
Partijen van de KO competitie tellen dus
mee 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







1

Deze bepaling is toegevoegd naar aanleiding
van het kampioenschap i n 2014, toen vier spelers
gelijk bovenaan eindigden, er eerst twee afvielen
op het onderling resultaat van alle 4 spelers, en
het criterium daarna nogmaals toegepast werd op
de twee overgebleven spelers.
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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 vijfde speelavond, aan de
wedstrijdleider te kennen hebben
gegeven deel te willen nemen aan de
KO beker.
Partijen voor de KO competitie worden
met een traditioneel tempo gespeeld:
1.30 uur voor 40 zetten, gevolgd door
15 minuten voor de rest van de partij.
Er wordt dus gespeeld zonder
increment. 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.
5 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.
Eén AAS-avond wordt ingeruimd voor
het
Fischer
Random
Chess
kampioenschap. Indien een clubavond





tussen Kerst en Oud en Nieuw valt,
wordt deze hiervoor bestemd. 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.
Een
tweede
AAS-avond
wordt
ingeruimd voor de finale van de KO
beker. Deze wordt van live commentaar
voorzien door één van de sterkere
clubleden, of een gastcommentator.
De avond na Pinksteren is de derde AAS
avond met een vast bestemming. Deze
avond wordt de jaarlijkse BBQ avond
gehouden.

Voor 2015-2016 leidt dit alles tot de
volgende kalender:
1-sep

Voorronde clubcompetitie 1-1 (VC1-1)

8-sep

VC1-2

15-sep

VC1-3

22-sep

VC1-4

29-sep

VC1-5 + KO 1 32 --> 16

6-okt

VC1-6

13-okt

AAS 1

20-okt

VC1-7

27-okt

VC1-8

3-nov

VC1-9

10-nov

VC1-10 + KO 2 16 --> 8

17-nov

AAS 2

24-nov

VC1-11

1-dec

VC1-12

8-dec

Rapid 1

15-dec

VC2-1

22-dec

Snelschaakkampioenschap

29-dec

AAS 3 Open Fischer Random Chess

5-jan

VC2-2

12-jan

VC2-3

19-jan

VC2-4 + KO 3 8 --> 4

26-jan

VC2-5

2-feb

VC2-6

9-feb

Carnaval

16-feb

Rapid 2

23-feb

VC2-7

1-mrt

VC2-8 + KO halve finale (4 --> 2)

8-mrt

VC2-9

15-mrt

VC2-10

22-mrt

VC2-11

29-mrt

VC2-12

5-apr

AAS 4 finale KO beker

12-apr

Finale 1

19-apr

Finale 2

26-apr

Rapid 3

3-mei

Finale 3

10-mei

Finale 4

17-mei

AAS 5 BBQ (Dag na Pinksteren)

24-mei

Finale 5

31-mei

Finale 6

7-jun

inhaalronde/ B groep ronde 7

14-jun

Finale 7 / B groep ronde 8

21-jun

Beslissingsronde finale / B-groep
ronde 9
ALV

28-jun

Hans Ouwersloot
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Websites Schaakvereniging Maastricht
Schaakvereniging Maastricht wil op een
aantrekkelijke moderne manier structureel
met haar achterban communiceren. Hierin
onderscheiden
we
de
onderstaande
doelgroepen:

Bovendien verandert het landschap van
internet, websites en sociale media van dag
tot dag. Vandaar dat schaakvereniging
Maastricht drie platforms gaat gebruiken
voor communicatie, te weten:

1. Leden van de club
2. Geïnteresseerden, zoals:
a. Oud-leden
b. Schakers van andere clubs
c. Inwoners van Maastricht
3. Potentiele nieuwe leden.

 De website:
www.schaakclubmaastricht.nl
 Facebook:
https://www.facebook.com/
groups/maastrichtschaakt/
 Chess.com:
http://www.chess.com/groups/
home/schaakclub-maastricht

Per doelgroep hebben we verschillende
communicatiedoelstellingen, die ook weer
van tijd tot tijd kunnen veranderen.

Dit klinkt als veel, maar in de praktijk valt
het mee, omdat we het heel gemakkelijk
met meerdere leden kunnen dragen.
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De website:
www.schaakclubmaastricht.nl
De website is de stabiele factor. ‘Sociale
media komen en gaan, maar de website zal
langer’ bestaan is het credo. De website is
voor iedereen toegankelijk (je hoeft niet in
te loggen). De site is primair gericht op het
werven van nieuwe leden. De site oogt
formeel. Het is het zakelijke visitekaartje
van de club. Sociale interactie op de site is
beperkt.
Het
gaat
om
informeren
(eenrichtingsverkeer). Bezoekers van de
website kunnen er:

1. Wekelijks de actuele stand van de
diverse competities inzien.
2. Nieuwsitems die weerspiegelen dat de
club een levendige vereniging is met
uiteenlopende activiteiten.
3. Contactgegevens van bestuurders en
officials terugvinden
4. Reglementen
inzien
en
formele
communicatie van het bestuur lezen
5. Verslagen externe competitie van de
diverse teams lezen
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Facebook:
https://www.facebook.com/groups/maastrichtschaakt/
De Facebookgroep is voor iedereen
toegankelijk met een (gratis) Facebook
account. De Facebookgroep is gericht op
snelle luchtige communicatie. Snel en
eenvoudig delen van foto’s bijvoorbeeld. De
Facebookgroep is erop gericht om te laten
zien dat Schaakclub Maastricht een gezellige
aantrekkelijke club is, met andere woorden
vooral gericht op:

- Snelle en eenvoudige interactie tussen
leden
- Gericht op profileren, met het doel
leden te werven
- Toernooiaankondigingen
- Spelregel: Partijen worden hier niet
integraal gepubliceerd, zodat de
opening niet door buitenstaanders
kan worden achterhaald.
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Chess.com:
http://www.chess.com/groups/home/schaakclub-maastricht

De Chess.com community is enkel voor
leden toegankelijk. Chess.com is de grootse
schaaksite ter wereld: bekijk de video. Het
is inmiddels vele malen groter dan Playchess
van Chessbase en ICC. Vorig jaar heeft
Chess.com Chessvibes (Nederlands product)
overgenomen en er wordt voortdurend
doorontwikkeld aan deze site (een zeer
grote update wordt verwacht deze zomer).
Ze zijn de komende jaren waarschijnlijk
leidend wanneer het gaat om schaken op
het internet, wat ook nog eens wordt
onderstreept
dor
de
regelmatige
samenwerking tussen Chess.com en Magnus
Carlsen.

platform en de verwachting is dat
Chess.com zich nog meer zal gaan richten
op het faciliteren van leden en communities
zoals schaakclubs.
Binnen chess.com hebben
we een
Schaakclub Maastricht Groep aangemaakt.
Binnen
deze
groep
kunnen
we
schaaktechnische blogs publiceren, die enkel
toegankelijk zijn leden. Met andere
woorden: externe tegenstanders kunnen
niet bij ons in de keuken kijken. Het is te
vergelijken met de voormalige Ning site
(www.msv-vsm.ning.com), alleen zijn de
instrumenten van chess.com veel handiger
voor schakers. Zo kunnen we bijvoorbeeld
gemakkelijk
en
heel
mooi
partijen
publiceren.

Op schaaktechnisch gebied en spelplezier is
Chess.com ook een zeer aantrekkelijk
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Een leerzaam partijtje
Van Jacob ontving ik een mooi partijtje. Met
2 handgemaakte diagrammen . In zijn
eigen woorden: een leerzaam partijtje!
Leenhouts – Perrenet
Open Limburg 2015
IM Koen Leenhouts was niet eens de
sterkste waar ik het Pinksterweekend tegen
mocht spelen, maar zijn rating van 2400
mag er zijn. In onderstaand verslag maak ik
ook gebruik van zijn commentaar achteraf.
Ik heb de partij niet met een computerprogramma geanalyseerd, maar slechts op
menselijke analyse en dan nog een van de
luie soort.
1. e4
Pc6
2. Pf3
f5
Gewoon op je eigen terrein aanpakken en je
niet willoos naar de slachtbank laten leiden.
Het Coloradogambiet bestaat echt. Ik heb
het kort geleden nota bene op Youtube
ontdekt.
3. ef5:
d5
4. Ph4
Leenhouts had in zijn voorbereiding op mij
(ja, dat doe je als IM) vooral aanvalspartijen
gezien en zich voorgenomen mij rustig aan
te pakken. Nu echter wilde hij vooral
‘principieel’ zijn.
4.
e5
5. Dh5+ g6
De variant die ik vooraf bekeken had, gaat
verder met 6. fg6: Pf6 7. g7 Pf6: 8. gh8:D
Dh4: met kansen aan beide zijden: een
kwaliteit en anderhalve pion versus groot
initiatief. Leenhouts doet het anders.
6. Pg6: Pf6
7. Dh3
Pd4! (zie diagram 1)

11. … De7+. De koning moet hoognodig
weg uit het midden.
10. 0-0
Lf5:
11. ed3: b3!
Dit vond ik getuigen van diep inzicht van
wit. Als je toch een eenzame dame op h8
hebt, maak er gebruik van en pak de
diagonaal.
12. Lb2
Pe2+
13. Kh1
Kf7
14. cd3: d4
15. Pa3
Dd5!?
Volgens Leenhouts was 15. … La3: veel
simpeler. Ik had alleen als alternatief
gekeken naar 15. … Ld6: met na dameruil
als grappige dreiging Lh2: en Th8 mat,
maar als wit het ziet, werkt het niet. ‘Dus’
wilde ik geen dames ruilen: de aanval moest
doorgaan. Ik had ook niet door dat het
materieel ongeveer gelijk
stond, maar
verkeerde in de veronderstelling dat ik een
kwaliteit en pion minder had. Kortom: door
de zenuwen begon ik hier de partij uit
handen te geven.
16. Pc4! (zie diagram 2)

Had ie niet gezien gaf ie toe.
8. Ld3
hg6:
9. Dh8: e4
Dit moest precies bekeken worden. 10. fg6:
en 11. g7 gaat niet wegens 10. … ed3: en

Wit maakt optimaal gebruik van zijn bedekte
bezit van de diagonaal. Het paard dreigt voor mij verrassend - naar e3 te springen.
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dame niet lang buiten spel hoeft te staan.
En ook zijn andere stukken komen soepel in
het spel.
17. Da8:
Pg4
18. Tae1
Ld3:
19. Dc8!
De dame doet - uit de verte - gewoon weer
mee. Niet alleen verdedigend (op 19. …
Ph2: 20. Kh2: Dh5+ volgt koel 21. Dh3),
maar ook aanvallend (als Pa2 wijkt is er
opeens een vervelend schaak op e8).
19.
Dh5
20. h3
Ph6
21. Pe3
Daar is het paard en als ik ’m sla worden
twee andere stukken geactiveerd.
21. Pf5
22. Dd7+
Kg8
23. De8+
Kh7
24. Pf5:
Uit! 1-0! Na bijvoorbeeld 24. … Lf5: dreigt
Lh3: niet eens wegens De2:.

16.
Lg7?
Zie het commentaar bij zet 15. Zwart denkt
alleen aan scherp aanvallen en gooit er nog
een toren tegenaan om de dame verder
buiten spel te zette. IM Stefan Kuipers
verklaarde, naar ik heb gehoord, in de
analyseruimte mijn psychische gesteldheid:
soms vergeet je de stelling nuchter te
bekijken i.p.v. te blijven aanvallen. Te8 was
als logisch zet veel beter. Na Pe3 heeft de
zwarte dame voldoende andere velden. Mijn
tegenstander toont nu vrij snel aan, dat de

Leerzaam, zullen we maar zeggen.
Jacob Perrenet

Nominaties Jo Rikers Trofee
Hieronder alle partijen die meedingen naar
de Jo Rikers Trofee voor het schaakjaar
2014-2015.
Meesten
gewoon
“kaal”,
sommigen met een beetje commentaar.
Uitgebreid commentaar en ongetwijfeld veel
anekdotes
en
verwijzigingen
zijn
ongetwijfeld te verwachten bij de uitreiking
van de trofee door (enig) jurylid Hans
Hoornstra. De eerste partij is trouwens
dezelfde
als
hierboven
door
Jacob
ingediend.

[BlackElo "2344"]
1. c4 Nc6 2. g3 e5 3. Bg2 Bc5 4. a3 a5
5. e3 d6 6. Ne2 Qe7 7. Nbc3 Nf6 8. O-O
e4 9. d4 exd3 10. Nf4 O-O 11. Nxd3
Ba7 12. b3 Bg4 13. Qd2 Ne5 14. Nxe5
dxe5 15. Bxb7 Rab8 16. Nd5 Nxd5 17.
Bxd5 Rxb3 18. Qxa5 Bc5 19. Qd2 e4
20. Qc2 Rd3 21. f3 Rxd5 22. cxd5 Bxf3
23. Qc3 f5 24. Ra2 f4 25. d6 cxd6 26.
gxf4 Qe6 27. Rff2 Rf6 28. Rab2 Rg6+
29. Kf1 h6 30. Qb3 d5 31. Ke1 Kh7 32.
Rbd2 Qa6 33. Rxd5 Rg1+ 34. Kd2
Qa5+ 35. Kc2 Qe1 0-1

[Event "Limburg Open"]
[Date "2015.05.27"]
[Round "3"]
[White "Harff, Marcel"]
[Black "Perrenet, Jacob"]
[Result "0-1"]
[ECO "A20"]
[WhiteElo "2017"]

[Event "Limburg Open"]
[Date "2015.05.28"]
[White "Been, Klaas"]
[Black "Borsten, Chris"]
[Result "0-1"]
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[ECO "D05"]
1. d4 e6 2. c4 Nf6 3. Bf4 c5 4. d5 exd5
5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Nc3 Nh5 8. Be3
Bg7 9. Nf3 O-O 10. Be2 b5 11. Bxb5
Ba6 12. a4 Qa5 13. Bd2 Qb6 14. O-O
Bxb5 15. axb5 Bxc3 16. Bxc3 Qxb5 17.
Qd2 f6 18. Qh6 Qb7 19. g4 Ng7 20.
Ra3 Nd7 21. Ng5 1-0

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 d5 4. Bd3 c5
5. c3 Nc6 6. Nbd2 c4 7. Bc2 Bd6 8. Qe2
b5 9. O-O O-O 10. e4 e5 11. exd5 exd4
12. cxd4 Re8 13. Qd1 Nxd5 14. Ne4
Bf4 15. Re1 Bg4 16. h3 Bxf3 17. Qxf3
Bxc1 18. Raxc1 Nxd4 19. Qd1 Nxc2 20.
Qxc2 Nb4 21. Qb1 Nd3 22. Rcd1 Qd4
23. Ng5 Qxf2+ 24. Kh1 Rxe1+ 0-1

[Date "2015.06.10"]
[White "Jeroen"]
[Black "Jeroen"]
[Result "*"]
[ECO "B32"]
[WhiteElo "2400"]
[BlackElo "2400"]

[Date "2015.03.04"]
[White "Ginneken van, Jeroen"]
[Black "Perrenet, Jacob"]
[Result "1-0"]
[ECO "B01"]
1. e4 Nc6 2. Nf3 d5 3. exd5 Qxd5 4.
Nc3 Qa5 5. d4 Bg4 6. Bb5 O-O-O {De
eerste dynamiek begint te ontstaan. Jacob
drukt in het centrum, en op d4 in het
bijzonder.} 7. Bxc6 bxc6 8. h3 e5
{Gordels om} 9. hxg4 exd4 10. Nxd4 (10.
Rh5 Bc5 11. Nxd4 Qb4 12. a3 Qxd4 {Een
tikje beter dan de gespeelde zet. Maarja, je
moet er maar zin in hebben tegen Jacob..})
10... Bb4 11. Qf3 $2 (11. Qd3 c5 {Faalt
na:} 12. Qf5+ Rd7 13. Nde2) 11... Rxd4
12. Qxc6 Ne7 13. Qa8+ Kd7 14. Qf3 f5
15. gxf5 Rf8 16. g4 Nxf5 17. Rxh7 {Er
was een betere zet, maar die maakt de
stelling wel minder krankzinnig} (17. gxf5
Rxf5 18. Qh3 {Houdt op magische wijze alle
zwarte stukken op afstand}) 17... Ne7 18.
Qg3 Re4+ {Wit heeft 5 minuten over,
zwart staat op 8. Beide partijen spelen
verbazingwekkend vaak de beste zet.} 19.
Kf1 Bd6 20. Qh3 Qa6+ 21. Qd3 Qxd3+
22. cxd3 Rxg4 23. Be3 Nf5 24. Bxa7 c5
25. Ne4 Ne3+ 26. Ke2 Nc2 27. Rc1
Nd4+ 28. Kf1 Bf4 29. Rxc5 Be3 $2 {Laat
een beslissend combinatietje toe} 30.
Rd5+ Ke6 31. Bxd4 Kxd5 32. Bxe3 Re8
33. Rh5+ Ke6 34. Nc3 Rb4 35. Rb5
Rh4 36. a4 Rd8 37. Ke2 Rh1 38. a5 Ra1
39. Rb6+ Kf5 40. a6 Kg4 41. a7
{unterminated} 1-0

1. e4 c5 2. d4 e6 3. Nf3 Nc6 4. d5 exd5
5. exd5 Qe7+ 6. Be2 Ne5 7. O-O Nxf3+
8. Bxf3 Qd6 9. Re1+ Be7 10. g3 Kd8
{Zwart komt dramatisch uit de opening.
Rokade kwijt, tempi achter, lijkt een
verloren zaak. Het wordt nog onverwacht
spannend...} 11. Bf4 Qb6 12. Qe2 $2 (12.
d6 Bf8 {Ik had uitgerekend dat wit hier niet
snel veel verder komt. Zwart speelt Pf6 en
gaat langzaamaan zijn stelling verbeteren.
Ik dacht dat ik hem helemaal vast kon
zetten. Echter: de +10 oplossing: Pa3?!! -->
Pc4 --> Pe5 is erg pijnlijk}) (12. Nc3
{Logische zet geopperd door Jasper (en zelf
ook bekeken) levert ongeveer hetzelfde op
als De2}) 12... d6 13. c4 Bd7 14. Nc3 a6
15. Ne4 h6 16. h4 $2 {Au. Wit levert 2
punten in en staat nog +1. Beter was} (16.
b4 cxb4 17. Be3 Qc7 18. c5 f5 (18... dxc5
19. d6 Bxd6 20. Rad1 {Dit is wel dé zet. De
pointe van het offeren van 2 pionnen. Man
man, wat had ik het graag zo gespeeld.})
19. cxd6 Bxd6 20. Nxd6 Qxd6 21. Rac1)
16... f5 17. Nc3 g5 18. Bd2 gxh4 19. a4
{Als je een computer bent, is deze stelling
exact gelijk. In alle andere gevallen staat
één van de partijen beter.} hxg3 20. fxg3
Bg5 21. Bxg5+ hxg5 22. Bh5 {Zwart
staat voor het eerst beter. Wit kan iets
voordeel houden met:} (22. a5 Qb4 23. Ra3
b5 24. axb6 Qxb6 25. Qd2) 22... Kc7 23.
a5 Qa7 24. Bf7 Rf8 25. Be6 Re8 $2
(25... Rh6 26. Bxd7 Kxd7 {Een pion tegen
een iets slechtere dame}) 26. Qd2 g4 $2
{Dit blijkt een fout. Wit kan helemaal
binnenkomen} (26... Qb8 27. Bxd7 Kxd7 28.
Qxg5 Ne7 {Moeilijk maar houdbaar}) 27.

[Event "MSV-VSM"]
[Date "2015.06.02"]
[White "Erin, Igor"]
[Black "de Bruin, Joost"]
[Result "1-0"]
[ECO "A50"]
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Qg5 Ne7 28. Qg7 (28. Bf7 {Te laat gezien.
Gevalletje tijdnood}) 28... Qb8 29. Bf7
Rh3 {Desperado} 30. Bxe8 Rxg3+ 31.
Kf2 Rf3+ 32. Kg2 f4 33. Rxe7
{unterminated} *

Ne5 Bxe2 15. Qxe2 c6 16. Nxe4 dxe4
17. Qc4 Nd5 18. Qb3 Qe7 19. f4 Kh8
20. a3 a5 21. Bf2 Ra6 22. Qd1 f6 23.
Nc4 Bb8 24. Qe1 a4 25. Qe2 b5 26.
Nd2 Ba7 27. Rfe1 f5 28. Nf1 Rb6 29.
Rc2 Qd7 30. Rec1 Rc8 31. Qh5 b4 32.
Ng3 g6 33. Qh6 Bb8 34. h4 Bd6 35. h5
Bf8 36. Qg5 Be7 37. Qh6 g5 38. Kf1 c5
39. Qxb6 Nxb6 40. axb4 c4 41. Be1
Nd5 42. Bd2 gxf4 43. exf4 e3 44. Be1
Nxf4 45. Rxc4 Qb5 0-1

[Event "Finalegroep Interne Competitie"]
[Date "2014.11.14"]
[White "Reinier Overtoom"]
[Black "Jacon Perrenet"]
[Result "1-0"]
[ECO "B00"]
[WhiteElo "1800"]
[BlackElo "2000"]

[Date "2015.06.25"]
[White "Ramaer, Mark"]
[Black "Van Ginneken, Jeroen"]
[Result "1-0"]
[ECO "A29"]

1. Nc3 g5 2. d4 h6 3. e4 Bg7 4. Be3 c5
5. Bc4 Qa5 6. Nge2 Nf6 7. f3 Nc6 8.
dxc5 Ne5 9. Bb3 h5 10. Qd2 d6 11.
cxd6 Bh3 12. Nd4 Rd8 13. gxh3 Rxd6
14. Qe2 Nfd7 15. O-O-O O-O 16. Nf5
Rg6 17. Nxe7+ Kh7 18. Nxg6 fxg6 19.
Rhf1 Rc8 20. Qb5 Qc7 21. Nd5 Qd8 22.
Bd4 Qh8 23. Bc3 Nc5 24. h4 a6 25. Qe2
g4 26. f4 Nf3 27. Bxg7 Qxg7 28. Rxf3
gxf3 29. Qxf3 a5 30. f5 g5 31. f6 Qg6
32. Ne7 1-0

1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc6 4. g3
Bc5 5. Bg2 d6 6. O-O h6 7. d3 Bf5 8.
Na4 Bb6 9. Bd2 e4 10. Ne1 Ba5 11.
Bxa5 Nxa5 12. Qd2 Nc6 13. Qf4 Nd4
14. Qe3 c5 15. dxe4 Bd7 16. Nc3 O-O
17. Qd3 Qb6 18. b3 Rad8 19. Nd5 Nxd5
20. exd5 Rfe8 21. e3 Nf5 22. Nf3 Qc7
23. Rfe1 Ne7 24. e4 Ng6 25. Nd2 Ne5
26. Qe2 Bg4 27. Qe3 Ng6 28. h3 Bc8
29. f4 a6 30. Qc3 b5 31. cxb5 axb5 32.
b4 Ba6 33. a4 Qb6 34. bxc5 dxc5 35.
axb5 Bxb5 36. Kh2 Qc7 37. Rac1 Rc8
38. e5 c4 39. Ne4 Red8 40. Nd6 Rb8
41. Nxb5 Rxb5 42. Qxc4 Qb7 43. Rc2
Qb6 44. d6 Nf8 45. Bd5 Rd7 46. f5 Qa5
47. Rd1 Rb4 48. Qc3 Qb6 49. Rdd2 Rb1
50. Qc5 Qa6 51. Bc4 Qa8 52. Bd5 Qa6
53. Re2 Qd3 54. Rcd2 Qa6 55. e6 Rxd6
56. e7 1-0

[Event "MSV-VSM"]
[Date "2015.01.27"]
[White "Eben, Jonathan"]
[Black "Erin, Igor"]
[Result "0-1"]
[ECO "B40"]
1. e4 e6 2. c4 c5 3. Nc3 Nc6 4. Nf3
Nge7 5. d4 cxd4 6. Nxd4 Nxd4 7. Qxd4
Nc6 8. Qd1 a6 9. Bf4 e5 10. Bg3 Bb4
11. Qd2 O-O 12. Be2 d6 13. O-O Nd4
14. Rfe1 Be6 15. Qd3 Rc8 16. b3 Qa5
17. Rac1 b5 18. Bd1 bxc4 19. bxc4
Rxc4 20. Re3 Rfc8 21. Qb1 Bxc3 22.
Rd3 Bb2 23. Rxc4 Qe1# 0-1

[Date "2015.06.25"]
[White "Ghafuri, Asef"]
[Black "Nietsch, Harry"]
[Result "0-1"]
[ECO "D00"]

[Event "MSV-VSM"]
[Date "2015.02.03"]
[White "Erin, Igor"]
[Black "Perrenet, Jacob"]
[Result "0-1"]
[ECO "D07"]

1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 Ne4 4. Bd3
Nf6 5. h3 e6 6. Nf3 Bd6 7. Be5 O-O 8.
O-O Bxe5 9. Nxe5 Nbd7 10. f4 Nxe5
11. fxe5 Nd7 12. Qh5 h6 13. Nd2 Qg5
14. Qe2 a6 15. Rf4 b5 16. Nf3 Qe7 17.
Rf1 Bb7 18. c3 c5 19. Bb1 Bc6 20. Qc2
g6 21. Nh4 Rae8 22. Nxg6 fxg6 23.
Qxg6+ Qg7 24. Rxf8+ Nxf8 25. Rxf8+
Kxf8 26. Qd3 c4 27. Qe2 Kg8 28. Bc2
Rf8 29. b3 Be8 30. e4 Bg6 31. bxc4

1. d4 Nc6 2. Nf3 d5 3. c4 Bg4 4. e3 Nf6
5. Be2 e6 6. O-O Bd6 7. cxd5 exd5 8.
Nc3 O-O 9. Nb5 Be7 10. Bd2 Ne4 11.
Be1 a6 12. Nc3 Bd6 13. Rc1 Ne7 14.
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bxc4 32. Qg4 Qf7 33. Kh2 Kh7 34. exd5
Bxc2 35. dxe6 0-1

Rf8 29. b3 Be8 30. e4 Bg6 31. bxc4
bxc4 32. Qg4 Qf7 33. Kh2 Kh7 34. exd5
Bxc2 35. dxe6 0-1

[Date "2015.06.25"]
[White "Ramaer, Mark"]
[Black "Eben, Jonathan"]
[Result "1-0"]
[ECO "A16"]

[Date "2015.06.25"]
[White "Erin, Igor"]
[Black "Ramaer, Mark"]
[Result "0-1"]
[ECO "D70"]

1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. b3 Bg7 4. Bb2 c5
5. Nf3 Nc6 6. Qc2 d6 7. Ne4 Bf5 8.
Nxf6+ Bxf6 9. d3 e5 10. e3 Nb4 11.
Qb1 Qa5 12. Nd2 O-O 13. a3 Nc6 14.
Be2 b5 15. Qc2 Qb6 16. O-O b4 17. Bf3
bxa3 18. Rxa3 Nb4 19. Qc3 Bxd3 20.
Rfa1 d5 21. Bxd5 Nxd5 22. cxd5 Bb5
23. Ne4 a6 24. Nxc5 Rac8 25. b4 Rfd8
26. e4 Rc7 27. Qe3 Ra8 28. Qg3 Qd6
29. Rf3 Bg7 30. Rfa3 Raa7 31. Ra5 Re7
32. Qa3 Qb6 33. Bc3 Rec7 34. Bd2 Bf8
35. Be3 Qb8 36. Nd3 Rab7 37. Nc5 Ra7
38. g3 Ra8 39. Nxa6 Bxa6 40. Rxa6
Rxa6 41. Qxa6 Qxb4 42. Ra4 Qb1+ 43.
Kg2 Kg7 44. Bg5 Kg8 45. Qf6 Qc2 46.
Ra8 Qxe4+ 47. Kh3 Qxd5 48. Rxf8+
Kxf8 49. Qh8# 1-0

1. d4 Nf6 2. c4 d5 3. cxd5 Nxd5 4. e4
Nb6 5. Nc3 g6 6. Nf3 Bg7 7. Be2 O-O 8.
O-O Nc6 9. Be3 Bg4 10. d5 Bxf3 11.
Bxf3 Ne5 12. Be2 c6 13. Qb3 cxd5 14.
Bxb6 axb6 15. Nxd5 Nd7 16. Rac1 e6
17. Nc7 Rc8 18. Nxe6 fxe6 19. Qxe6+
Kh8 20. Rcd1 Nc5 21. Qh3 (21. Rxd8
Nxe6 22. Rxc8 Rxc8 23. Bg4) 21... Qe7 22.
f3 Bxb2 23. Rd5 Ne6 24. f4 Rc3 0-1
[Date "2015.06.25"]
[White "Ramaer, Mark"]
[Black "Uiterwijk, Jos"]
[Result "1-0"]
[ECO "A30"]
1. c4 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 b6 4. Nf3 Bb7
5. O-O Nf6 6. b3 Nd4 7. e3 Nxf3+ 8.
Bxf3 Bxf3 9. Qxf3 e6 10. e4 Be7 11. e5
Ng8 12. d3 f6 13. Bb2 fxe5 14. Bxe5
Bf6 15. Re1 Bxe5 16. Rxe5 Nf6 17. Nc3
O-O 18. Ne4 Nxe4 19. Qxe4 Qf6 20.
Rf1 Rae8 21. Qe2 d6 22. Re3 e5 23. f4
Re7 24. Ref3 e4 25. dxe4 Qd4+ 26.
Kg2 Rxe4 27. Qd3 Rfe8 28. R1f2 R8e6
29. Qc3 Qxc3 30. Rxc3 Rd4 31. Kf3 Kf7
32. Re2 Rxe2 33. Kxe2 a6 34. Rd3
Rxd3 35. Kxd3 g6 36. g4 h6 37. Ke4
Ke6 38. a4 h5 39. h3 a5 40. f5+ gxf5+
41. gxf5+ Kf6 42. Kf4 h4 43. Kg4 Ke5
44. Kg5 d5 45. cxd5 c4 46. bxc4 1-0

[Date "2015.06.25"]
[White "Ghafuri, Asef"]
[Black "Nietsch, Harry"]
[Result "0-1"]
[ECO "D00"]
1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 Ne4 4. Bd3
Nf6 5. h3 e6 6. Nf3 Bd6 7. Be5 O-O 8.
O-O Bxe5 9. Nxe5 Nbd7 10. f4 Nxe5
11. fxe5 Nd7 12. Qh5 h6 13. Nd2 Qg5
14. Qe2 a6 15. Rf4 b5 16. Nf3 Qe7 17.
Rf1 Bb7 18. c3 c5 19. Bb1 Bc6 20. Qc2
g6 21. Nh4 Rae8 22. Nxg6 fxg6 23.
Qxg6+ Qg7 24. Rxf8+ Nxf8 25. Rxf8+
Kxf8 26. Qd3 c4 27. Qe2 Kg8 28. Bc2
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Colofon en belangrijke nummers
Eindredactie

Jos Uiterwijk, Cannerweg 251, 6213 BE Maastricht, 043-3259752,
uiterwijk@maastrichtuniversity.nl

Verschijning
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Voorzitter
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Wedstrijdleider intern +
vice voorzitter
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Secretaris
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Clublokaal

Buurtcentrum De Romein, Potteriestraat 30, 6216 VG Maastricht, 0433473009

Clubavond
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