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Van de Voorzitter 

 
 

Net als vorig jaar zullen ook dit jaar 2 leden 
ons bestuur verlaten. Om te beginnen heeft 
Hans Hoornstra besloten, geplaagd door te 
weinig tijd, om uit het bestuur te stappen. 
Dat wil niet zeggen dat hij daarmee zijn 
activiteiten op PR en jeugdgebied helemaal 
stopzet. Sterker nog, achterin deze Kiebitz 
kunt u zien dat sinds hij in Itteren is gaan 
wonen hij actiever dan ooit is. En verder zal 
ook Joost de Bruin na 3 jaar extern 
wedstrijdleider te zijn geweest het stokje 
gaan overdragen. We danken op deze plaats 
Hans en Joost heel erg voor hun inzet over 
al die jaren. Op de ALV zal het bestuur 
voorstellen om het komende jaar met 1 
bestuurslid minder verder te gaan. Voor de 
post extern wedstrijdleider zal het bestuur 
een goede kandidaat voordragen in de 
persoon van Matthias van Zwet. En daarmee 
zijn we meteen aanbeland bij de hoofdmoot 
van deze Kiebitz: de oproep en stukken voor 
de 18e Algemene Leden Vergadering. Alle 
jaarverslagen, overzichten en plannen voor 
het komend jaar vindt u zoals gebruikelijk in 
dit nummer.  

Qua interne prestaties was het 
afgelopen jaar redelijk gewoon. Een 
redelijke opkomst, de gebruikelijke 
matadoren die er met de prijzen vandoor 
gingen, maar … de winnaar van de 
hoofdprijs, het clubkampioenschap, is zelfs 
tijdens de ALV, toch de traditionele 
afsluiting van het jaar, nog niet bekend. 
Hans Hoornstra en Jasper Zilverberg gaan 
alsnog in een barrage beslissen wie zich een 
jaar lang (maar iets korter waarschijnlijk 
dan) clubkampioen mag noemen. 

Qua externe prestaties was afgelopen 
jaar in één woord ongelukkig. Drie teams 
die tot het eind meededen voor promotie 
maar het alle drie net niet haalden.  

Toch wordt dit nummer van de Kiebitz 
minder gedomineerd door de ALV dan 
andere jaren, en de oorzaak is droevig: eind 
februari kregen we het onverwachte bericht 

dat ons erelid Jo Rikers was overleden. En al 
onze actieve schakers zullen het gemerkt 
hebben: de avonden zijn een stuk rustiger 
geworden, geen “remí?” uitroepen meer, en 
geen herinneringen uit de oude doos aan de 
bar. We zullen hem missen! Vandaar dat 
een groot deel van deze Kiebitz in het teken 
staat van het leven met en het leven zonder 
Jo. Om te beginnen natuurlijk het In 
Memoriam, geschreven door Hans 
Ouwersloot. Hans had als één van de 
langst-zittende niet-Sjengse bestuursleden 
het meest “last” van Jo’s neiging om altijd 
weer over te schakelen op zijn geliefkoosde 
Mestreechs. Maar Hans wist dat dit uit een 
oprecht hart kwam, zeer begaan met onze 
club in al haar facetten. Niet voor niets is Jo 
in 2008 benoemd tot erelid, bij welke 
gelegenheid ook de Jo Rikers Trofee voor de 
beste partij werd ingesteld. En de 1e trofee 
was voor niemand minder dan … Jo Rikers 
himself, voor een partij tegen … diezelfde 
Hans. Hoe verzinnen we het. Een goed 
opgebouwde partij, waarin Jo de veelvuldig 
club- en ander kampioen een genade remise 
gunde . En verder natuurlijk de nominaties 
voor de Jo Rikers trofee 2017. 

Tenslotte heb ik het genoegen om ook 
bij te dragen aan een stuk onvervalste 
geschiedschrijving. Voor de meesten onder 
ons zal de lezing die de vermaarde Dr. 
Turmmeister gaf bij gelegenheid van Jo’s 
erelidmaatschap nog in het geheugen 
gegrift staan. Maar voor de al genoemde 
geschiedschrijving is het belangrijk dit vast 
te leggen, anders verdwijnt straks een 
belangrijke contributie aan het Maastrichtse 
schaakleven. Daarom ben ik blij dat ik 
(uiteraard tegen forse betaling, maar ja, uw 
jaarbijdrage moet toch ergens naar toe ) 
Dr. Turmmeister bereid heb gevonden de 
tekst van zijn lezing integraal op te mogen 
nemen. Waarvoor dank. 

 

           Jos Uiterwijk
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18e ALV 
dinsdag 27 juni 2017 

 

Uitnodiging voor de achttiende algemene 
ledenvergadering (ALV) van 
schaakvereniging Maastricht (voorheen 

MSV-VSM), te houden in de Romein op 27 
juni 2017, aanvang 20.00 uur precies. 

 

Agenda 
 

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

zeventiende ALV. (*) 
 
5. Goedkeuring jaarverslagen 2016-2017 

van de secretaris (*), penningmeester 
(*), interne competitieleider (*), 
externe competitieleider (*) en 
bestuurslid Jeugdzaken en PR (*). 

 
6. Begroting (*) en contributievoorstel 

van de penningmeester.  
 
7. Interne competitie seizoen 2017-2018, 

inclusief voorstel nieuwe 
competitieopzet (*). 

 
8.  Externe competitie seizoen 2017-2018 

(LiSB en KNSB).  
 

9. Bestuursverkiezing + aftreedschema 
bestuur. 
"Zittende" bestuursleden zijn Jos 
Uiterwijk (vz), Jacob Perrenet (secr.), 
Daan Brorens (penningmeester), Peter 
Schotman (int. WL), Joost de Bruin 
(ext. WL) en Hans Hoornstra (PR + 
Jeugd). Aftredend zijn Jos Uiterwijk, 
Joost de Bruin, Jacob Perrenet en Hans 

Hoornstra. Jos en Jacob zijn 
herkiesbaar, beide anderen niet. Het 
bestuur stelt voor Jos en Jacob te 
herbenoemen. Voor de vacante 
bestuurspost met als functie ext. WL 
stelt het bestuur de kandidaat Matthias 
van Zwet voor. Tegenkandidaten 
kunnen vóór of tijdens de vergadering 
gesteld worden. Het bestuur stelt voor 
om de bestuursfunctie die vrijkomt 
door het aftreden van Hans Hoornstra 
niet in te vullen, temeer daar Hans 
actief wil blijven op deze gebieden, 
maar niet langer als bestuurslid. 
 

10.  Overige zaken, zoals: 
 Enquête, o.a. over OMZK en AAS 
 Huisvesting (in- en extern) en 

aanvangsuur 
 Andere schaakactiviteiten 
 … 
 

11. Prijsuitreiking seizoen 2016-2017 
inclusief uitreiking van de Jo Rikers 
Trofee. 

 
12. Rondvraag en sluiting.  

 
 
(*)  De bij deze agendapunten behorende 

stukken zijn op de volgende pagina’s 
in deze Kiebitz opgenomen.  
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Notulen 17e ALV 
ter vaststelling 

 

Notulen van de 17e Algemene 
Ledenvergadering van Schaakclub 
Maastricht, gehouden op 38 juni 2016 

in de Romein 
 

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Joost 
de Bruin, Hans Hoornstra, Eric Hoefsmit, 
Dien Knuit, Tjoe Llong Kwee, Wiel 
Maertzdorf, Harry Nietsch, Hans 
Ouwersloot,  Jacob Perrenet (notulen), Mark 
Ramaer, Jo Rikers, Jeroen Spronken, Mano 
Deckers, Cris Borsten, Daan Brorens (gast), 
Ferry Gerard. 

 
1.  Openingswoord voorzitter. 
 

Jos Uiterwijk opent de vergadering om 20 
uur.  
 
Hij kijkt terug op een jaar met matige 
externe resultaten, maar een geslaagde 
interne competitie met ook dank aan de 
AAS-commissie (Joost de Bruin, Jeroen van 
Ginniken en Eric Hoefsmit). Het ledental is 
iets gestegen. Twee ex-leden, Jan van Reek 
en Willy Wijsen zijn overleden en worden 
kort herdacht. 

 
2.  Vaststelling agenda. 
 

Geen wijzigingen. Wel licht de voorzitter de 
keuze toe om zittende bestuursleden, ook 
als ze aftreden, de toekomstgerichte 
stukken te laten behandelen. 

 
3. Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 
Er zijn afmeldingen van Reinier Overtoom 
en Peter Schotman.  
 
Er is een stuk ontvangen van Reinier 
Overtoom over de opzet van de interne 
competitie; dat zal bij punt 7 behandeld 
worden. 
 

4. Goedkeuring notulen van de 

zestiende ALV. 
 

Eric Hoefsmit had de notulen graag eerder 
ontvangen; Jacob Perrenet zegt toe dat het 
kort na de eerste bestuursvergadering zal 
gebeuren.  
 
Jo Rikers herinnert eraan dat bij de opzet 
van de interne competitie ook een voorstel 
was dat spelers in alle vrijheid een tempo 
zouden kunnen afspreken; dat voorstel vond 
te weinig medestanders.  
 
De notulen worden goedgekeurd.  

 
5. Goedkeuring jaarverslagen 2015-

2016 van de secretaris, 
penningmeester, interne competi-
tieleider, externe competitieleider 
en bestuurslid Jeugdzaken en PR. 

 

Jaarverslag secretaris 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Jaarverslag penningmeester 
Er wordt gevraagd naar de kascontrole; 
over 2014 is die na de ALV verricht door 
Philippe Ramaekers en Eric Hoefsmit. Ze 
hebben toen geen onregelmatigheden 
ontdekt en de penningmeester wordt alsnog 
decharge verleend over 2014. 
 
Harry Nietsch vraagt naar de KNSB-kosten. 
Omdat het eerste team op KNSB-niveau 
speelde waren er extra kosten. In het door 
de penningmeester opgevoerde bedrag is al 
de tegemoetkoming van de KNSB 
verrekend. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Jaarverslag interne competitieleider 
Ferry Gerard vraagt waarom nieuwe leden 
soms aan de interne beginnen, maar later 
toch weer afhaken. Wiel Maertzdorf 
veronderstelt twee redenen: tijdgebrek en 
de hoogte van de contributie. Er zijn geen 
exitinterviews; die zijn ook lastig te 
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organiseren. Wel is er aandacht voor nieuwe 
leden: oefenpartijen en praten.  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
Jaarverslag externe competitieleider 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Jaarverslag bestuurslid Jeugdzaken en PR 
Mano Deckers vraagt naar aanleiding van de 
video’s op YouTube en Facebook of de 
spelers toestemming hebben gegeven. Hans 
Hoornstra antwoordt dat de spelers zelf niet 
in beeld zijn; op de partijen zit geen 
copyright.  
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
6.  Begroting en contributievoorstel 

van de penningmeester (inclusief 
benoeming nieuwe kascommissie).  

 

Het verslag van de kascommissie is al 
behandeld bij punt 5. Als leden van de 
nieuwe kascommissie worden geïnstalleerd 
Wiel Maertzdorf en Cris Borsten en wel voor 
twee jaar.  
 
Bij het verslag van de kascommissie was 
ook een voorstel voor contributieherziening 
om het terugkerend kastekort op te vangen 
als volgt: 
a) Regulier tarief voor lidmaatschap (was 

100 euro) blijft gelijk: 100 euro. 

b) Tarief voor dubbelleden (was 40 euro of 

20 euro) wordt: 55 euro. 

c) Tarief voor studenten (was 75 euro) 

blijft gelijk: 75 euro, maar uitsluitend 

tot en met 21 jaar  

d) Gereduceerd tarief voor leden met een 

uitkering of zeer laag salaris (was 55 

euro of 75 euro) wordt: 100 euro; wel 

wordt deze leden gestimuleerd gebruik 

te maken van de mogelijkheden tot 

gemeentelijke ondersteuning. 

Dit voorstel is binnen het bestuur besproken 
en gedeeltelijk overgenomen: a) en b) 
ongewijzigd; c) geen leeftijdsbepaling bij de 
studentenkorting, want dat was de conditie 
voor vermelding van de club bij de 
universiteit; d) geen verhoging voor 
minderdraagkrachtigen, want de gemeente-
lijke ondersteuning is niet eenvoudig te 

verkrijgen en gekoppeld aan alle activiteiten 
over een jaar (wel wordt de penningmeester 
gevraagd de betreffende leden op de 
mogelijkheid te wijzen); wel extra e) een 
beroep op meerdraagkrachtigen vrijwillig 
wat extra te betalen (zonder richtbedrag). 
Na enige discussie wordt het bestuurs-
voorstel aangenomen met 14 voor en 2 
onthoudingen. 
 
Ferry Gerard vraagt nog over de reiskosten, 
die chauffeurs hebben bij externe 
wedstrijden. Het bestuur geeft de richtlijn 
dat deze chauffeurs een vergoeding van 
hun passagiers kunnen vragen; in de 
praktijk leidt dat niet tot problemen.   

 
7. Interne competitie seizoen 2015-

2016, inclusief voorstel nieuwe 
competitieopzet. 

 

Hans Ouwersloot stopt met het intern 
wedstrijdleiderschap vanwege zijn 
verhuizing; Peter Schotman is zijn beoogd 
opvolger. Gezien het wat moeizame verloop 
van de finale-achtkamp, legt Hans 
Ouwersloot de aanwezigen drie voorstellen 
voor om na beide cycli het seizoen af te 
ronden: 
a) Afvalmatches van twee partijen plus 

eventuele beslissing via vluggertjes 

(voorstel Peter Schotman) 

b) Twee cycli en de winnaars spelen een 

match (voorstel Reinier Overtoom) 

c) Toch weer een achtkamp zoals 

afgelopen jaar 

Er zijn 8 stemmen voor a), 3 stemmen voor 
b), 1 stem voor c) en 4 onthoudingen; 
daarmee is voorstel a) aangenomen. De 
groepen naast de finale gaan niet met 
matches werken; de nieuwe wedstrijdleider 
kan eventueel nog wel een troostfinale voor 
nummer 3 en 4 organiseren. 
Joost de Bruin wijst erop dat Reinier 
Overtoom ook nog voorstelde de laatste 
matchpartij net als de KO-finale met 
commentaar te vertonen. Er wordt besloten 
dit over te laten aan de nieuwe AAS-
commissie en de nieuwe wedstrijdleider. De 
bestaande AAS-commissie is Jeroen van 
Ginniken al kwijtgeraakt en zoekt naar leden 
die een nieuwe commissie willen vormen. 
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Hij en Eric Hoefsmit willen nog wel 
ondersteunen. 

 
8. Externe competitie seizoen 2016-

2017. 
 

Volgens Joost de Bruin zullen aantal zaken 
m.b.t. de klassen van de KNSB en de LiSB 
gaan veranderen, maar helemaal duidelijk is 
het nog niet: een tweede klasse LiSB met 
vrije toegang (maar wel promotieplicht bij 
een kampioenschap), een recreatieve derde 
klasse LiSB, achttallen in de promotieklasse, 
zestallen in de eerste en tweede klasse 
LiSB, viertallen in de derde klasse LiSB; op 
den duur ook een vierde en zelfs vijfde 
KNSB-klasse met vrije toegang. Joost de 
Bruin zal inventariseren of ons derde team 
ook in de tweede klasse LiSB wil spelen. 

 
9. Bestuursverkiezing + aftreed-

schema bestuur. 
 

De zittende bestuursleden zijn Jacob 
Perrenet, Hans Hoornstra en Joost de Bruin; 
Jos Uiterwijk is aftredend, maar 
herkiesbaar; Hans Ouwersloot en Wiel 
Maertzdorf zijn aftredend en niet 
herkiesbaar; beoogde nieuwe bestuursleden 
zijn Peter Schotman en Daan Brorens (als 
enige geen clublid, maar dat kan volgens de 
statuten). Per acclamatie wordt Jos 
Uiterwijk herkozen en worden Peter 
Schotman en Daan Brorens gekozen als 
nieuwe bestuursleden.  
 
De voorzitter looft Wiel Maertzdorf en Hans 
Ouwersloot die beiden maar liefst 12 jaar 
tot veler tevredenheid bestuurslid zijn 
geweest; ze krijgen een applaus en een 
attentie. 
 
10. Prijsuitreiking seizoen 2015-2016 

inclusief uitreiking van de Jo 
Rikers Trofee. 

 

De winnaars zijn: Jasper Zilverberg met de 
KO-beker, Hans Ouwersloot met het 
rapidschaak, Jephte Lafour als winnaar van 
groep C, Asef Ghafuri als winnaar van groep 
B, Hans Hoornstra als winnaar van groep A 
en daarmee opnieuw clubkampioen en 

Reinier Overtoom met de Jo Rikers trofee. 
De winnaars krijgen lof en een beker.  
 
(De omlijsting van de Jo Rikers trofee in de 
vorm van vele door Hans Hoornstra 
vertoonde interessante partijfragmenten 
wordt uitgesteld tot na de vergadering). 

 
11. Rondvraag en sluiting. 
 

Mano Deckers vraagt naar wat er met de 
training gebeurt, nu Hans Ouwersloot geen 
intern wedstrijdleider meer is; die wordt 
opgeschort tot zich een nieuw iemand meldt 
om het te doen. 
 
Jo Rikers memoreert nog eens dat de 
penningmeester dus de vrije hand heeft met 
contributiekorting voor minderdraag-
krachtigen. 
 
Eric Hoefsmit maakt in verband met privacy 
bezwaar tegen het verspreiden van 
contactgegevens naar alle leden; Jacob 
Perrenet belooft dit alleen binnen het 
bestuur te doen. Eric Hoefsmit is er ook van 
overtuigd dat de mails van de secretaris 
efficiënter verstuurd kunnen worden. 
 
Wiel Maertzdorf meldt dat hij contact heeft 
met het Maastrichtse asielzoekers centrum 
om een uitwisseling met schakers te 
organiseren; zijn oproep om hulp daarbij 
heeft nog maar weinig reacties opgeleverd. 
 
Tjoe Llong Kwee vraagt met het oog op de 
uitbreidingsplannen van de KNSB hoe het 
bestuur staat tegenover het op zaterdag 
spelen. De voorzitter zegt toe dat het 
bestuur zich daarover zal beraden en zo 
nodig de leden zal raadplegen; het bestuur 
zal zeker niet passief afwachten. 
 
Jo Uiterwijk meldt dat over een week het 
zomer kampioenschap zal starten; de 
vergadering stemt erin toe, dat het nu ook - 
net als bij DJC - voor de externe deelnemers 
gratis is. 
De voorzitter sluit de ALV en het seizoen 
2015-2016.   
 
Jacob Perrenet 
Secretaris 
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Jaarverslag Secretaris 

seizoen 2016-2017 
 

Er waren in dit seizoen vier 
bestuursvergaderingen. De volgende punten 
kwamen aan bod. 
 
Het ledenbestand 
Er was enig verloop; per saldo een daling in 
het ledenaantal. Van 4 junioren en 43 
senioren naar alleen 41 senioren. Helaas 
overleed dit jaar het erelid Jo Rikers. 
 
Interne competitie  
De voorronden verliepen volgens het 
beproefde concept. De finale had voor het 
eerst - in de hoogste groep - een KO-
systeem.  Dit zal in de algemene 
ledenvergadering geëvalueerd worden. 
Snelschaak, rapid en KO waren spannend 
als vanouds. De opzet van de AAS-avonden 
is nog in discussie. Zie verder het 
jaarverslag van intern wedstrijdleider Peter 
Schotman. 
 
Externe competitie   
Het eerste moest een versterkt Blerick voor 
laten gaan, maar werd wel eervol tweede in 
de promotieklasse. Het tweede werd mooi 
derde in klasse 1B en voor het derde was er 
hetzelfde resultaat in klasse 2B. In de Lisb 
rapidcompetitie wist een viertal zich 
verrassend te plaatsen voor de hoogste 
finaleklasse. Zie verder het jaarverslag van 
extern wedstrijdleider Joost de Bruin. 
 
Jeugd- en PR-zaken 
De activiteiten waren beperkt. Jeugd- en 
PR-functionaris Hans Hoornstra zal 
desgewenst een korte toelichting geven.  

Financiën 
De financiële administratie werd 
gemoderniseerd en het beleid wat strenger. 
Daardoor en doordat enkele leden vrijwillig 
een hogere contributie betaalden werd de 
financiële situatie verbeterd in vergelijking 
met het vorige jaar. Zie verder het verslag 
van penningmeester Daan Brorens. 
 
Diversen 
 Het clubarchief werd geërfd van Jo 

Rikers. 

 Verschillende bestuursleden gaven in de 

loop van het jaar aan te willen 

aftreden. Er wordt aan opvolging 

gewerkt.  

 De huidige clublocatie raakte in 

discussie; in Itteren werd voor 

thuiswedstrijden van de externe 

competitie een alternatief gevonden. Er 

wordt gezocht naar een nieuwe 

mogelijkheid als locatie voor de 

clubavond. 

 Er was opnieuw contact met het 

asielzoekerscentrum inzake een match. 

 Er is gebrainstormd over de opzet van 

het zomerkampioenschap en de eerste 

plannen zijn gemaakt voor de viering 

van het jubileum in 2020. 

 
 
Jacob Perrenet 
Secretaris 

 

 
Winst-en-Verliesrekening en Balans 

 
Hieronder ziet u het financiële overzicht over 
het afgelopen boekjaar plus een begroting 
voor het komende jaar. Daaronder de 
balans. 
 
Het voorstel is om ook dit jaar nog de 
reguliere contributie op het oude niveau te 

handhaven, maar om ook weer aan de 
leden die zich dat kunnen veroorloven te 
vragen op vrijwillige basis een extra bedrag 
boven op die reguliere contributie te 
betalen. Alleen dan kunnen we de financiële 
positie van de vereniging gezond houden 
zonder contributie verhoging. 



 9 
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Daan Brorens 
Penningmeester 
 



 11 

Jaarverslag Interne Competitie 

seizoen 2016-2017 
 
De opzet van de interne competitie was 
vrijwel gelijk aan die van het vorige seizoen. 
De enige aanpassing was de finalestrijd om 
het clubkampioenschap. In plaats van een 
volledige competitie met acht spelers, kent 
de nieuwe opzet een reeks van korte 
tweekampen.  
 
Op het moment van schrijven is de 
clubkampioen nog niet bekend. De finale 
gaat tussen Jasper Zilverberg en Hans 
Hoornstra. De tussenstand is 1-1 en de 
beslissing zal nog moeten vallen in een 
barrage met versnelde tempi.  
 
De clubkampioen is dus nog niet bekend, 
maar andere prijswinnaars wel: 
 

 Snelschaken: Hans Hoornstra 

 Rapid: Hein de Boer 

 KO beker: Joop Hummel 

 Fischer random: Hans Hoornstra 

 B-kampioenschap: Reinier Overtoom 

 C-kampioenschap: Wiel Maertzdorf 

Over het algemeen is de interne competitie 
goed bezocht. In de eerste cyclus waren er 
gemiddeld negen partijen per avond. In de 
tweede cyclus is het iets teruggelopen tot 8. 
In de derde cyclus is het aantal partijen per 
avond echter gedaald naar 6½, inclusief de 
partijen voor de finale tweekampen. Dat 
laatste is een zorg. Komt dit vanwege het 
voorjaar dat tot een andere besteding van 
de dinsdagavond uitnodigt? Of heeft het te 
maken met de opzet voor het B- en C-
kampioenschap? In het huidige systeem zijn 
spelers aan het begin van het seizoen 
ingedeeld in een rating categorie. Wie een 
B- of C-rating heeft, kan kampioen in de 
klasse worden. Leeft dit echter wel? 
 
In totaal hebben 29 spelers meegedaan aan 
de 1e cyclus en 35 aan de 2e cyclus. Een 
tiental daarvan heeft er echter niet vaker 
dan één keer meegedaan; daarnaast zijn er 
nog een paar mensen die twee keer hebben 

gespeeld. Veel daarvan waren potentiële 
nieuwe leden, die na één of twee bezoeken 
aan de club weer verdwenen zijn.  
 
Voorstel voor Volgend Seizoen 

Clubkampioenschap 
 
Een manier om de 3e cyclus interessanter te 
maken is om (bijna) iedereen daar om de 
prijzen te laten spelen.  
 Aan het eind van cyclus 2 maken we de 

ratinglijst op voor indeling in de groepen 

A, B en C. Ruwweg zijn de rating-

grenzen:  

 A: >1800; B: tussen 1600-1800; C: 

< 1600    

 Gestreefd wordt naar ongeveer even 

grote groepen van actieve spelers. 

Dat kan een kleine aanpassing van 

de grenzen betekenen. 

 Best geklasseerde speler in de A, B, en 

C-groep aan het eind van 3e cyclus is de 

winnaar van die categorie. 

 De uitzondering zijn de winnaars van de 

1e en 2e cyclus. Zij spelen een lange 

tweekamp van zes partijen om het 

clubkampioenschap.  

 
KO beker 
 
Het speeltempo van de KO-beker werkt nog 
met een 40-zetten periode plus 15 min 
uitvluggeren. Hier zou zonder probleem een 
tempo van 1:15 plus 30 sec per zet van 
kunnen worden gemaakt. Dat is iets sneller 
dan het reguliere tempo om voldoende tijd 
te hebben voor snelschaken om zo nodig tot 
een beslissing te komen.  
 
 
Peter Schotman 
Intern wedstrijdleider
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Eindstanden Interne Competitie 
 

Hieronder staan de eindstanden van de eerste twee cycli van het afgelopen seizoen. 
 

EINDSTAND CYCLUS 1, GEMARKEERDE SPELERS PLAATSEN ZICH VOOR DE FINALEGROEP  
Pos Naam                 Cat Prt  Score   W   R   V Bye AMB ACl   TPR  BRtg   Rtg  S 

  1 Maarten-J. Oosterman A    10    9.5   8   1   1   0   2   0  2030  1997  2030 -2 

  2 Peter Schotman       A    12    8.5   7   3   2   0   0   0  1900  1806  1871  0 

  3 Matthias van Zwet    A    11    7.5   5   4   2   0   1   0  1832  1810  1846  1 

  4 Daan Brorens         B    10    7.0   4   4   2   0   2   0  1843  1700  1763  0 

  5 Jacob Perrenet       A    10    7.0   6   1   3   0   1   0  1841  2012  1975  2 

  6 Joop Hummel          A     6    6.0   5   0   1   0   5   0  2063  2000  2021  0 

  7 Jasper Zilverberg    A     6    6.0   4   2   0   0   4   0  2022  2022  2030  0 

  8 Hans Hoornstra       A     6    5.5   4   1   1   0   4   0  1852  2194  2169  0 

  9 Hein de Boer         B    10    5.5   2   5   3   0   2   0  1666  1660  1664  0 

 10 Jos Uiterwijk        B     9    5.5   3   1   5   1   2   0  1649  1566  1576 -1 

 11 Dirk van de Scheur   A     5    5.0   3   2   0   0   6   0  1892  1846  1870 -1 

 12 Asef Ghafuri         B    11    5.0   3   3   5   0   1   0  1651  1663  1659 -1 

 13 Joost de Bruin       B     5    4.5   2   1   2   1   5   0  1644  1776  1761  1 

 14 Walter Beugels       B     5    4.5   3   1   1   0   6   0  1557  1654  1647  1 

 15 Cris Borsten         C     8    4.5   3   1   4   0   2   0  1550  1453  1472  0 

 16 Jephte Lafour        B     9    4.5   2   3   4   0   3   0  1481  1578  1552  0 

 17 Bas Pasterkamp       B     8    4.5   3   1   4   0   4   0  1423  1550  1511  0 

 18 Rezar Dominguez      C    11    4.0   3   0   8   1   0   0  1438  1314  1327  1 

 19 Reinier Overtoom     A     7    3.5   2   1   4   0   4   0  1701  1840  1804  1 

 20 Philippe Ramaekers   A     3    3.0   2   0   1   0   8   0  1716  1879  1865  1 

 21 Harry Nietsch        C     5    3.0   1   2   2   0   7   0  1386  1361  1363 -1 

 22 Dien Knuit           C     3    3.0   1   0   2   1   7   0  1326  1078  1094  1 

 23 Wiel Maertzdorf      C     9    3.0   1   2   6   0   3   0  1272  1366  1323 -1 

 24 Ferry Gerard         A     2    2.5   1   1   0   0   9   0  1918  1942  1941 -2 

 25 Mano Deckers         C     3    2.5   0   1   2   1   7   0  1650  1095  1095  0 

 26 Jo Rikers            C    10    2.5   0   2   8   1   1   0  1145  1174  1145  0 

 27 Eric Hoefsmit        C     5    2.0   0   2   3   0   7   0  1477  1431  1421  1 

 28 Jeroen Spronken      C     2    1.5   0   1   1   0  10   0  1513  1241  1252  0 

 29 Michiel vd Voort           1    1.0   0   0   1   0   2   0   970  1400  1381 -1 

 

EINDSTAND CYCLUS 2, GEMARKEERDE SPELERS PLAATSEN ZICH VOOR DE FINALEGROEP  
Pos Naam                 Cat Prt  Score   W   R   V Bye AMB ACl   TPR  BRtg   Rtg  S 

  1 Jasper Zilverberg    A    10    8.5   6   3   1   0   2   0  2084  2030  2045  0 

  2 Jacob Perrenet       A     9    8.5   6   2   1   0   1   2  2066  1975  2001  1 

  3 Hans Hoornstra       A     7    8.0   4   2   1   1   1   3  1980  2169  2137  1 

  4 Matthias van Zwet    A    10    7.0   5   2   3   0   2   0  1879  1846  1850  0 

  5 Reinier Overtoom     A     9    6.5   5   1   3   0   2   0  1953  1804  1846  1 

  6 Maarten-J. Oosterman A     7    6.5   4   1   2   0   3   2  1877  2030  1989 -1 

  7 Philippe Ramaekers   A     9    6.5   5   1   3   0   3   0  1858  1865  1876 -1 

  8 Bas Pasterkamp       B    10    6.5   5   1   4   0   2   0  1835  1511  1602  0 

  9 Daan Brorens         B    10    6.5   4   3   3   1   0   0  1813  1763  1770  0 

 10 Hein de Boer         B    10    6.5   5   2   3   0   1   0  1803  1664  1710  0 

 11 Peter Schotman       A     9    6.0   3   2   4   1   2   0  1801  1871  1840 -1 

 12 Jephte Lafour        B    11    6.0   5   1   5   0   1   0  1634  1552  1562 -1 

 13 Jos Uiterwijk        B    10    5.5   4   1   5   0   2   0  1661  1576  1584 -2 

 14 Rezar Dominguez      C     6    5.0   3   0   3   0   3   2  1610  1327  1362  0 

 15 Joop Hummel          A     4    4.5   3   0   1   0   7   1  2070  2021  2027  0 

 16 Cris Borsten         C     6    4.0   2   2   2   0   5   0  1654  1472  1497  0 

 17 Asef Ghafuri         B     9    4.0   2   2   5   0   2   0  1553  1659  1608 -1 

 18 Joost de Bruin       B     1    3.5   0   1   0   2   8   0  1651  1761  1754 -1 

 19 Eric Hoefsmit        C     2    3.0   2   0   0   0   8   0  1577  1421  1435  0 

 20 Harry Nietsch        C     6    3.0   2   0   4   0   5   0  1423  1363  1361  0 

 21 Wiel Maertzdorf      C     8    2.5   1   1   6   0   4   0  1279  1323  1283  0 

 22 Dirk van de Scheur   A     2    2.0   1   0   1   0   8   0  1837  1870  1863  0 

 23 Walter Beugels       B     2    2.0   1   0   1   0   8   0  1746  1647  1649  0 

 24 Dien Knuit           C     3    2.0   0   0   3   1   6   0  1333  1094  1088 -1 

 25 Jo Rikers            C     5    2.0   0   2   3   0   4   0  1224  1145  1142  1 

 26 Laurids Stockert           1    1.5   0   1   0   0   9   0  1540  1950  1936 -1 

 27 Stefan Wisse               2    1.5   0   1   1   0   8   0  1105  1200  1188  0 

 28 Maarten van Laatum   A     1    1.0   0   0   1   0   9   0  1557  1895  1878 -1 

 29 Guido Heuts          C     1    1.0   0   0   1   0  10   0  1543  1400  1398  1 

 30 Jeroen Spronken      C     1    1.0   0   0   1   0   9   0  1277  1252  1248  1 

 31 Bob van de Loo             1    1.0   0   0   1   0  10   0  1277  1200  1197  1 

 32 Loek Rikken          C     3    1.0   0   0   3   0   6   0  1234  1300  1280  1 

 33 Frank Lennen               1    1.0   0   0   1   0  10   0  1190  1200  1195  1 

 34 Willem Loom                1    1.0   0   0   1   0  10   0  1054  1200  1191  1 

 35 Steve Koot                 1    1.0   0   0   1   0  10   0   976     0   933  
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De twee cycli leverden zes geplaatsten voor de kampioensgroep op (de drie hoogst eindigenden 
per cyclus). Dit waren Maarten-Jan Oosterman, Peter Schotman en Matthias van Zwet van cyclus 
1, en Jasper Zilverberg, Jacob Perrenet en Hans Hoornstra van cyclus 2. Deze zes werden 
aangevuld volgens het reglement met de twee nog niet geplaatsten met de beste score uit de 
twee cycli samen. Dit waren Daan Brorens (13,5 punt) en Hein de Boer (12 punten). Dit achttal 
speelt mini-tweekampen om het clubkampioenschap. Deze mini-matches leverden de volgende 
resultaten: 
 
Kwart finales 
 
Maarten-Jan Oosterman - Hans Hoornstra 2-0 
Daan Brorens  - Jacob Perrenet 0-2 (Daan heeft zich teruggetrokken) 
Peter Schotman - Hein de Boer 1-1 (Peter wint de blitz barrage) 
Matthias van Zwet - Jasper Zilverberg 1-1 (Jasper wint de blitz barrage) 
 
Halve finales 
 
Hans Hoornstra - Jacob Perrenet 1-1 (Hans wint de blitz barrage) 
Peter Schotman - Jasper Zilverberg 0-2  
 
Finale 
 
Hans Hoornstra - Jasper Zilverberg 1-1 (barrage moet nog gespeeld worden) 
 

 
 

Hans voert de winnende zet uit in de tweede finalepartij, waardoor de stand gelijk getrokken wordt. 

 
 
En daarmee is de clubkampioen van dit seizoen nog niet bekend. Spannend tot het allerlaatste 
moment dus! 
 
Daarnaast werd er een 3e cyclus gespeeld voor iedereen buiten de kampioensgroep. Deze gaf de 
volgende eindstand: 



 14 

 
EINDSTAND CYCLUS 3 
Pos Naam                 Cat Prt  Score   W   R   V Bye AMB ACl   TPR  BRtg   Rtg  S 

  1 Reinier Overtoom     B     6    7.0   4   2   0   1   2   0  1915  1846  1861  0 

  2 Matthias van Zwet    A     5    6.0   3   2   0   1   3   0  2100  1850  1900  1 

  3 Bas Pasterkamp       B     7    5.5   4   0   3   1   1   0  1643  1602  1620  1 

  4 Hans Hoornstra       A     6    5.0   4   0   2   0   3   0  2136  2137  2137 -2 

  5 Jasper Zilverberg    A     6    5.0   3   2   1   0   3   0  2074  2045  2054  0 

  6 Peter Schotman       A     7    4.5   3   1   3   0   2   0  1759  1840  1823  1 

  7 Hein de Boer         B     8    4.5   4   0   4   0   1   0  1675  1710  1712  0 

  8 Jos Uiterwijk        B     7    4.5   2   3   2   0   2   0  1649  1584  1601 -1 

  9 Jephte Lafour        B     6    3.5   2   1   3   0   3   0  1562  1562  1560  0 

 10 Asef Ghafuri         B     6    3.5   2   1   3   0   3   0  1527  1608  1587 -2 

 11 Maarten-J. Oosterman A     4    3.0   2   0   2   0   5   0  1870  1989  1977  0 

 12 Philippe Ramaekers   A     3    2.5   1   1   1   0   6   0  1698  1876  1856  1 

 13 Walter Beugels       B     2    2.5   1   1   0   0   7   0  1487  1649  1640  0 

 14 Wiel Maertzdorf      C     6    2.5   1   1   4   0   3   0  1403  1283  1297  0 

 15 Jacob Perrenet       A     2    2.0   1   0   1   0   6   0  2137  2001  2013 -1 

 16 Joost de Bruin       B     1    2.0   1   0   0   0   8   0  1911  1754  1762  1 

 17 Alessandro Biacchi   B     1    2.0   1   0   0   0   8   0  1663  1687  1690  1 

 18 Dien Knuit           C     2    2.0   1   0   1   0   7   0  1467  1088  1112  0 

 19 Ferry Gerard         A     1    1.5   0   1   0   0   8   0  1603  1941  1929 -1 

 20 Ronald Nelissen            1    1.5   0   1   0   0   8   0  1313  1650  1638 -1 

 21 Harry Nietsch        C     6    1.5   0   1   5   0   3   0  1158  1361  1312  0 

 22 Cris Borsten         C     2    1.0   0   0   2   0   7   0  1570  1497  1492  0 

 23 Mano Deckers         C     1    1.0   0   0   1   0   8   0  1363  1095  1094  1 

 24 Tom Cremers          C     2    1.0   0   0   2   0   7   0  1272  1300  1291  0 

 
Dit betekent dat Reinier Overtoom beslag legde op de titel winnaar B-categorie en Wiel 
Maertzdorf zich winnaar C-categorie mag noemen. Beiden proficiat! 
 
 

Jaarverslag Externe Competitie 

seizoen 2016-2017 
 

LISB-competitie 2016-2017 

Dit jaar werd Schaakclub Maastricht door 
drie teams vertegenwoordigd in de 
bondscompetitie. Na de degradatie van het 
eerste team in het afgelopen jaar, speelden 
alle teams in de LISB-competitie in 
respectievelijk de promotieklasse, 1e klasse 
en 2e klasse. Wegens - onder meer - een 
wisseling van de LISB-reglementen vonden 
er schommelingen plaats in het aantal 
spelers per team. Het eerste team speelde 
zoals altijd met 8 spelers, maar het tweede 
team slechts met 6 (was 8) en het derde 
team ook met 6 (was 4). Netto speelden er 
zodoende evenveel spelers competitie als de 
afgelopen jaren. Positief was daarbij dat alle 
teams ruim bezet waren en er ook reserve 
spelers genoeg waren. Het is dan ook niet 
voorgekomen dat wedstrijden opgegeven 
zijn wegens een tekort aan spelers. 

De resultaten van alle teams waren goed, 
maar tegelijkertijd ook teleurstellend. De 

reden hiervoor is dat alle teams tot het 
laatst hebben meegestreden om het 
kampioenschap, maar geen team kampioen 
is geworden. Voor het eerste team was dit 
nog wel het meest zuur. Gezien de sterkte 
van de spelers zouden zij niet misstaan in 
de 3e klasse KNSB. Dat gevoel wordt alleen 
maar versterkt door de afname van kwaliteit 
in de promotieklasse. Helaas bleek dat 
Blerick 1 zich dit jaar aanzienlijk versterkt 
had, waardoor zij op papier (verreweg) het 
sterkste team hadden en die favorietenrol 
ook hebben waargemaakt. Door in ronde 5 
van Blerick te verliezen had het 1e team de 
kansen niet meer in eigen hand en moest 
het toezien hoe Blerick het kampioenschap 
binnenhaalde. De tweede plaats was een 
schrale troost voor het 1e team. Bijzondere 
vermelding voor Maarten-Jan Oosterman, 
die een TPR van boven de 2200 bij elkaar 
wist te schaken en nieuwkomer Joop 
Hummel wist beide door hem gespeelde 
partijen te winnen. 
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Het tweede team speelde in de sterk 
bezette klasse 1B, waarin alle Zuid-
Limburgse teams spelen. Het 2e team werd 
dit jaar versterkt door Peter Schotman 
(terug van een uitstapje naar het 1e team) 
en Daan Brorens. Helaas moesten zij het 
zonder Igor Erin en Mark Ramaer doen dit 
jaar. Omdat eigenlijk alle teams al vroeg 
enkele punten lieten liggen in deze klasse, 
was het lange tijd zeer spannend. 
Halverwege de competitie stonden 4 teams 
nog gelijk en bij het ingaan van de laatste 
ronde hadden GESS, Kerkrade en Maastricht 
alledrie evenveel matchpunten, waarbij 
Maastricht op bordpunten er het minst goed 
voorstond. Omdat in de laatste ronde echter 
gespeeld werd tegen directe concurrent en 
ratingfavoriet GESS had ook het 2e team 
alles nog in eigen hand. Met een enigszins 
verzwakte opstelling bleek GESS nipt (3,5-
2,5) een maatje te groot, waarna deze club 
ook het kampioenschap opeiste. Een derde 
plek voor Maastricht dit jaar. Uitschieters in 
dit team waren Joost de Bruin met een TPR 
van 1907 en Jos Uiterwijk met een score 
van 5.5 uit 6. 

Het derde team speelde dit jaar voor het 
eerst in de 2e klasse in plaats van in de 3e 
klasse.  Dat betekende onder meer dat er 2 
extra spelers nodig waren. Die werden 
gevonden in de vorm van Jephte Lafour, 
Rezar Dominguez en Eric Hoefsmit. Deze 
combinatie van nieuwe spelers en vaste 
waarden wist het te schoppen tot de 3e 
plaats in klasse 2B. Een prima resultaat in 
een klasse waar je zowel tegenstanders van 
1900+ als 1000- tegen kan komen. Kijkend 
naar de individuele resultaten valt op dat 
alle spelers conform verwachting of zelfs 
wat daarboven scoorden. Geen grote 
uitschieters naar boven, maar zeker ook niet 
naar beneden. Zeer solide prestaties 
zodoende, waardoor de 3e plaats 
welverdiend is en een mooie beloning is op 
het eerste jaar in de 2e klasse. Een droeve 
kanttekening bij dit verder positieve seizoen 
is dat het 3e team het vanaf nu helaas 
zonder Jo Rikers zal moeten stellen.  

 

Toekomst LISB-competitie 

Al enkele jaren is er binnen de schaakwereld 
sprake van een mogelijke ingrijpende 
wijziging van de competitie-opzet. Vanuit de 
KNSB, maar ook vanuit lokale bonden, is het 
plan gelanceerd om de KNSB-competitie aan 
te vullen met een 4e, 5e en misschien ook 
6e en 7e klasse, waarbij alle wedstrijden op 
zaterdag worden gespeeld. Het systeem van 
promotie/degradatie naar de regionale 
bondscompetitie zou dan komen te vervallen 
en alle verenigingen kunnen zich inschrijven 
voor zowel de landelijke als de regionale 
competities. De LISB is hier niet positief 
over, voornamelijk omdat er in Limburg al 
een competitievorm bestaat waarbij teams 
in het weekend (op zondag) treffen. Op 17 
juni 2017 zal hier een beslissing over 
worden genomen. Mocht dit plan worden 
aangenomen, dan zal er voor het eerst in 
het seizoen 2018-2019 in deze opzet 
gespeeld worden. Binnen de vereniging zal 
een discussie plaats moeten vinden over 
hoe hiermee om te gaan. 

Externe Rapid-competitie 2016-2017 

Net als vorig jaar speelde er wederom een 
Maastrichts team mee in de externe 
rapidcompetitie. Onder aanvoering van Hans 
Hoornstra, streden Maarten-Jan Oosterman, 
Jacob Perrenet en Rezar Dominguez mee 
om de Rapidbokaal. Net als andere jaren 
stuurden DJC en Voerendaal zeer sterke 
teams. Midden- en Noord-Limburg waren 
helaas niet tot nauwelijks 
vertegenwoordigd. Door de uitstekende 
resultaten in de voorrondes werd zelfs de 
finalegroep gehaald, waarin werd gestreden 
tegen DJC 1 en Voerendaal 1 en 2. Omdat 
deze tegenstanders gemiddelde ratings van 
rond de 2200 en zelfs 2 IM's hadden, werd 
er een tactische wissel toegepast, waarbij 
Rezar zijn plekje in de finale afstond aan 
Hans Ouwersloot. Het mocht helaas niet 
baten. DJC ging er met de titel vandoor - na 
4 jaar overwinningen van Voerendaal - maar 
de eer is meer dan hoog gehouden door de 
delegatie uit Maastricht. Chapeau. 
 
Joost de Bruin  
Extern wedstrijdleider 

  



 16 

Eindstanden Externe Competitie 
 
Hieronder staan de eindstanden van de promotieklasse, klasse 1B en 2B van het afgelopen seizoen. 

 
 
Promotieklasse 
 

 
MP  BP  1  2  3  4  5  6  7  8  

1 Blerick 1  12  39.5  ☓  5  6  6  5.5  3.5  7.5  6  

2 Maastricht 1  10  38  3  ☓  3.5  5  7.5  6.5  6.5  6  

3 DJC 2  8  26.5  2  4.5  ☓  4.5  3  3.5  4.5  4.5  

4 Venlo 2  6  26.5  2  3  3.5  ☓  4.5  3  4.5  6  

5 De Juiste -Z- 2  6  25.5  2.5  0.5  5  3.5  ☓  5  3  6  

6 De Juiste -Z- 1  6  25  4.5  1.5  4.5  5  3  ☓  3  3.5  

7 Schaesberg 1  5  23  0.5  1.5  3.5  3.5  5  5  ☓  4  

8 Hoensbroek ME  3  20  2  2  3.5  2  2  4.5  4  ☓  

 

En daarmee is Maastricht 1 tweede geworden in de promotieklasse. 
 

 
Klasse 1B 
 

 
MP  BP  1  2  3  4  5  6  7  8  

1 GESS 1  12  29.5  ☓  2  3.5  6  3.5  4  5  5.5  

2 Kerkrade  12  29  4  ☓  4.5  3  5  3  4.5  5  

3 Maastricht 2  10  23  2.5  1.5  ☓  4  3.5  4.5  3.5  3.5  

4 Schaesberg 3  7  25  0  3  2  ☓  5  5.5  5.5  4  

5 Schaesberg 2  6  20  2.5  1  2.5  1  ☓  4  4  5  

6 De Juiste -Z- 3  5  18  2  3  1.5  0.5  2  ☓  4.5  4.5  

7 DJC 3  2  13  1  1.5  2.5  0.5  2  1.5  ☓  4  

8 t Pionneke 3  0  10.5  0.5  1  2.5  2  1  1.5  2  ☓  

 
En daarmee is Maastricht 2 derde geworden in klasse 1B. 
 

 
Klasse 2B 
 

 
MP  BP  1  2  3  4  5  6  7  8  

1 Heerlen  14  33  ☓  4  5.5  4  4  4.5  5  6  

2 Voerendaal 4  12  29.5  2  ☓  3.5  5.5  4.5  5  4.5  4.5  

3 Maastricht 3  8  20.5  0.5  2.5  ☓  4.5  3.5  3.5  3  3  

4 De Juiste -Z- 4  7  21  2  0.5  1.5  ☓  4  4  6  3  

5 Eijsden  4  17.5  2  1.5  2.5  2  ☓  3.5  1.5  4.5  

6 Voerendaal 5  4  17.5  1.5  1  2.5  2  2.5  ☓  3.5  4.5  

7 Schaesberg 4  3  16.5  1  1.5  3  0  4.5  2.5  ☓  4  

8 Schaesberg 5  2  12.5  0  1.5  3  3  1.5  1.5  2  ☓  

 
En daarmee is Maastricht 3 derde geworden in klasse 2B. 
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Wederopstanding 
 

Jacob Perrenet 

 
Een partij uit de rapid-teamwedstrijd, 
finalegroep,  
Voerendaal 1 - Maastricht,  
25 mei 2017 
 
Na een pijnlijke nederlaag tegen Hein de 
Boer, die me het rapidkampioenschap van 
Maastricht kostte en een snelschaakpartij als 
een blind kind tegen Hans Hoornstra ten 
koste van de finaleplaats in het club-
kampioenschap, wilde ik een poosje met 
schaken stoppen. ‘Helaas’ moest er de 
volgende avond alweer gerapid worden: 3 
partijen in Voerendaal. Nadat ons team zich 
in de voorronden wonderwel geplaatst had 
voor de hoogste eindgroep, deden we het 
ook op het eind niet slecht met een eervolle 
derde plaats (onder DJC1 en Voerendaal 1). 
In de laatste ronde mocht ik tegen IM Oscar 
Lemmers (2345). Links naast mij speelde 
Hans Hoornstra in feite tegen een IM en een 
GM: zijn offerspel werd weerlegd door een 
gezamenlijke analyse van Christian Braun 
(2360) en Friso Nijboer. Bij mij liep het 
anders.  
 
Ik behoor niet  tot de zeldzame spelers, die 
zelfs rapid zo serieus nemen, dat ze tijdens 
de partij noteren (ik noem geen namen). 
Het kostte me daarom wel enige moeite de 
partij te reconstrueren. Maar het is gelukt; 
hier komt hij:  
 
Wit: Oscar Lemmers (2345)  
Zwart: Jacob Perrenet (2086) 
 

1. e4  d5 

2. exd5 Pf6 

3. c4  e6 

4. d4  exd5 

5. Pc3 Le7 

Ik ben in een levensfase gekomen met wat 
meer tijd voor openingsstudie en heb 
besloten mijn partijen wat degelijker op te 
zetten. Scandinavisch bijvoorbeeld: een 
officiële opening. Dat er daarin allerlei 
aardige gambietmogelijkheden zitten, is 

mooi meegenomen. (Mijn openingskennis 
reikte overigens in gespeelde variant nog 
niet verder dan de derde zet.) 
 

6. Pf3  Lg4 

7. Db3 Lxf3 

8. Dxb7 Pd7 

9. exf3 0-0 

10. c5  Te8 

 
Stelling na 10. … Te8 

 
 
Een lekker rommelige stelling. Met c5 
hoopte Wit het centrum meer gesloten te 
houden. Wit kan nu bv. Le3 spelen met de 
optie lang te rokeren. De witte koning is 
nergens helemaal veilig (de zwarte koning 
trouwens ook niet, wegens de half-open g-
lijn. Lemmers kiest voor de andere loper. Op 
den duur kan wit van zijn loperpaar gaan 
profiteren, maar de koning staat nog in het 
centrum; dus: offeren! 
 

11. Le2  Lxc5 

12. dxc5  Tb8 

13. Dc6 Pe5 

14. Da6 d4 

15. Pe4 Te6 
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Zwart heeft vele mogelijkheden. Ik koos 
voor een kamikaze van de d-pion om ruimte 
te maken voor mijn stukken. 
 

16. Da4 d3 

17. Ld1 d2 

18. Lxd2 Pd3+ 

19. Ke2 Pxc5 

20. Dc4 Txb2 

21. Lc2 

 
Stelling na 21. Lc2 

 
 
Wit leeft nog steeds: de torens zijn 
verbonden, de andere stukken staan al 
centraal en dekken elkaar. Zwart moet haast 
maken, want als de witte torens erbij komen 
wordt het witte fort houdbaar. En bedenk: 
Wit heeft nog steeds een stuk meer. 
Daarom opnieuw offeren en ervan gebruik 
maken dat de witte stukken wat overbelast 
zijn. De nu volgende combinatie werkt niet 
met het andere paard; dan redt de koning 
zich naar f3.  
 

22. …  Pcxe4 

23. fxe4 Txe4+! 

24. Lxe4 Dxd2+ 

25. Kf3  Dxf2#  

26. 1-0 

 
 

 

Nooit een Tweede Kans! Of toch wel? 

Jos Uiterwijk 
 

 
Een partij uit de 3e cyclus van de 
interne competitie,   
4 april 2017 

 
De eerste ronde uit de derde cyclus, en 
meteen mocht ik tegen Ferry Gerard. Met 
een rating van bijna 400 punten meer een 
kansloze missie. Of toch niet? We zullen 
zien. 
 
Wit: Jos Uiterwijk (1584) 
Zwart: Ferry Gerard (1941) 
 
 

 1.  e4   c5  
 2.   Pf3  d6  
 3.   d4   cxd4  
 4.   Pxd4  g6  
 5.   Pc3  Lg7  
 6.   Le3  a6  
 7.   Dd2  Pd7  
 8.   Lc4  h5  
 9.   f3   Pgf6  
 10.   Lg5  Pe5  
 11.   Lb3  b5  
 12.   Lxf6  Lxf6  

13.  Pd5?  
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Een sterkere zet is 13. Ld5 met als mogelijk 
vervolg 13. … Tb8 14. f4 Pc4 15. Lxc4 bxc4 
16. Pc6 Db6 17. Pxb8 Dxb2 18. Tb1 Dxc3 
19. Dxc3 Lxc3+ 20. Ke2. En Wit staat ietsje 
beter.  
 

13.  ...   e6?  
 

Verzwakking. 13. … Lg7 is beter. 
 

14.  Pxf6+  Dxf6  
15.  O-O-O?  

 
Kleine verzwakking van de witte stelling. 
Beter is 15. a4 bxa4 16. Lxa4+ Ld7 17. O-O 
O-O 18. c3 Lxa4 19. Txa4  
 

15.  ...   Lb7  
16.  Pe2  Td8  
17.  Df4?  

 
Nu geef ik het laatste kleine voordeel dat ik 
heb weg. Maar tegen de veel sterkere Ferry 
vind ik een remise prima.  
 

17.  …   Ke7  
18.  Td2  Td7  
19.  Thd1  Dg7  
20.  Dg5+  f6  
21.  De3  Tc8  
22.  Pf4  Pc4  
23.  Lxc4  Txc4  
24.  b3   Tc6  

 

 
Stelling na 24. … Tc6 

 
 

25.  Kb1?  

 
Hier miste ik de kans om mezelf 
“onsterfelijk” te maken. Maar dan had ik 25. 
Pd5+! moeten zien. Het paard kan natuurlijk 
niet genomen worden vanwege 25. … exd5 
26. exd5+ Kf8 en dxc6+-. Daarom is Zwart’s 
beste vervolg 25. … Ke8 26. Pb4 Tc5 (de 
toren moet weg, en daarmee heeft de d-
pion twee verdedigers minder) 27. Txd6  
Txd6 28. Txd6 en Wit heeft een belangrijke 
pion gewonnen. Als Zwart vervolgt met 28. 
… Dc7 (röntgenaanval op de h-pion), dan 
verdedigt 29. Dd4 met als mogelijk vervolg 
e5 30. Te6+ Kf7 31. Dd6 Dxd6 32. Txd6 a5 
33. Td7+ Ke8 34. Txb7 axb4+-  
 

25.  ...   h4   
26.  Dd3?  

 
26. Pd5+ kan nog steeds.  
 

26.  ...   g5  
27.  Pe2  b4  
28.  Dd4  a5  
29.  Pc1  Dh8  
30.  Pd3  e5  
31.  De3  Dc8  

 

 
Stelling na 31. … Dc8 

 
 

32.  Pxe5!  
 
Weer een leuk paardoffer! Deze had ik wel 
en Ferry niet gezien. Nog onduidelijk of het 
echt de beste zet is. Alternatieven volgens 
Fritz zijn 32. g3 h3 33. f4 gxf4 34. gxf4 Tc3 
35. Tg1 met licht voordeel voor Wit, en 32. 
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Pd2 Dg7 33. g3 Tc3 34. De2 hxg3 35. hxg3, 
ook met licht voordeel voor Wit. Dat had ik 
natuurlijk niet allemaal gezien, maar ik vond 
mijn zet mooi en dacht minimaal remise te 
kunnen maken. 
 

32.  ...   fxe5  
 
32. ... dxe5 kan niet vanwege 33. Txd7+ 
Dxd7 34. Txd7+ Kxd7 35. Da7 Kc8 36. Dxa5 
en Wit staat straal gewonnen.  
 

33.  Dxg5+ Ke6  
34.  Df5+  Ke7  
35.  Dg5+  Kf7  
36.  Dh5+  

 

Met deze zet bood ik remise aan. Deze zet 
was niet de beste overigens. Waarschijnlijk 
was 36. f4! winnend. Na 36. … exf4 volgt 
37. Td5! Tc5 38. Dxf4+ Kg8 39. Txd6 en 
Wit staat gewonnen. Dus toch een gemiste 
tweede kans.  
 
Na de tekstzet is het volgens Fritz echt 
remise, bijv. 36. ... Kg8 37. Dxh4 Th7 38. 
Dg3+ Tg7 39. Df2=. Ferry was het helemaal 
met Fritz eens en accepteerde de remise.  
  

37.  ½-½ 

 
Voor mij voelde het ondanks 2 gemiste 
kansen toch als een morele overwinning. 
Tevreden dus. 

 

Nominaties Jo Rikers Trofee 
 
Hieronder een aantal partijen die 
meedingen naar de Jo Rikers Trofee voor 
het schaakjaar 2016-2017. Sommige 
worden gegeven met commentaar (van 
de inzender), sommige zonder. Wellicht 
volgen er nog meer nominaties.   

 

 
[Event "Rapid"] 
[Date "2016.01.08"] 
[White "IM Lemmers, Oscar"] 
[Black "Perrenet, Jacob"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "C01"] 
[WhiteElo "2352"] 
[BlackElo "2098"] 
[PlyCount "48"] 
 
[ Deze partij staat bovenstaand al 

uitvoerig beschreven in de bijdrage 
van Jacob, getiteld “Weder-
opstanding”. We volstaan hier met de 
zetten. - Red.   ] 

 
1. e4 d5 2. exd5 Pf6 3. c4 e6 4. d4 
exd5 5. Pc3 Le7 6. Pf3 Lg4 7. Db3 
Lxf3 8. Dxb7 Pbd7 9. gxf3 O-O 10. c5 
Te8 11. Le2 Lxc5 12. dxc5 Tb8 13. 
Dc6 Pe5 14. Da6 d4 15. Pe4 Te6 16. 
Da4 d3 17. Ld1 d2+ 18. Lxd2 Pd3+ 
19. Ke2 Pxc5 20. Dc4 Txb2 21. Lc2 

Pcxe4 22. fxe4 Txe4+ 23. Lxe4 
Dxd2+ 24. Kf3 Dxf2# 0-1 

 

 
[Event "BPB Limburg-open B"] 
[Round "6"] 
[White "Groffen, Hans"] 
[Black "Hummel, Joop"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "E88"] 
[PlyCount "74"] 
[EventDate "2016.06.19"] 
 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 
5. f3 O-O 6. Le3 e5 7. d5 c6 8. Ld3 
cxd5 9. cxd5 Pa6 10. Pge2 Pc5 11. 
Lc2 Ld7 12. b4 Pa6 13. a3 Ph5 14. 
Dd2 f5 15. exf5 gxf5 16. O-O Kh8 17. 
Tac1 Tg8 18. f4 Pf6 19. h3 e4 20. Pd4 
Pc7 21. Lb3 De7 22. b5 Df7 23. Da2 
Tac8 24. a4 Dh5 25. Pe6 Pce8 26. 
De2 Txc3 27. Pg5 h6 28. g4 Txe3 29. 
Dxe3 fxg4 30. Pe6 gxh3 31. Kh1 Df5 
32. Pd4 Dh5 33. f5 Dh4 34. Tf4 Pg4 
35. Dxe4 Pf2+ 36. Kh2 Pxe4 37. 
Txh4 Le5+ 0-1 
 
Niet een geweldige overwinning na de 
enorme blunder 26. De2?? maar het kan 
wel als voorbeeld dienen dat je zelfs 
tegen hoofdklassers goede kansen krijgt! 
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[Event "Interne competitie 2016-17."] 
[Site "Schaakclub Maastricht"] 
[Date "2017.01.03"] 
[Round "?"] 
[White "Maarten-Jan Oosterman"] 
[Black "Reinier Overtoom"] 
[Result "0-1"] 
[BlackElo "1800"] 
[ECO "C54"] 
[Opening "Giuoco Pianissimo"] 
[Time "20:00:00"] 
[Variation "5.d3 a6"] 
[WhiteElo "1950"] 
[TimeControl "300"] 
[Termination "normal"] 
[PlyCount "62"] 
[WhiteType "human"] 
[BlackType "human"] 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. c3 
Pf6 5. d3 a6 6. h3 d6 7. Lb3 La7 8. 
Pbd2 O-O 9. Pf1 h6 10. Pg3 d5 11. 
De2 Te8 12. Ld2 Le6 Vrij standaard 
allemaal, hoewel ik me de subtiliteiten in 
de zetvolgorde totaal niet meer kon 
herinneren.  
 
13. Lc2 Leek me wat passief.  
 
13. … b5 Beetje ruimte pakken. 
Bovendien ontmoedigt dit lang rokeren. Ik 
had hier niet echt een plan nog.  
 
14. O-O Dd7 15. Kh2?! Niet nodig. 
 
15. … g5 Ik had het gevoel dat offeren 
op g5 goed was voor Wit, maar MJ had 
lang nagedacht over de vorige zet, en ik 
weet dat hij niet graag offert. Bovendien 
voorkomt dit plannen zoals Ph4 en dan 
Pf5, waar ik geen goede verdediging 
tegen zag. (15. .. dxe4 16. Pxe4 Pxe4 17. 
Dxe4 (17. dxe4? Lc4) 17. ... Lf5 18. De2 
Tad8-+ Ik had de potentie van deze 
sequentie onderschat. Dit is echt prima 
voor Zwart.)  
 
16. exd5 (16. Lb3 is de suggestie van de 
computer, met een klein plusje voor Wit, 
maar Lb3 is niet heel logisch als hij daar 
net vandaan komt.)  
 

16. ... Pxd5 (16. ... Lxd5 is iets beter, 
maar ik vond Pf4 een interressante optie 
om erin te weven.)  
 
17. Ph5 Deze zet vond ik vreemd, maar 
het is een van de suggesties van de 
computer.  
 
17. … Dd6 Loopt uit op vorkjes op f6 en 
creëert dreigingen met e4. Bovendien 
verdedigt de dame nu over de zesde rij. 
18. g3 Lf5 19. Le3? Wederom wil de 
computer de loper terugzetten. (19. Lb3 
=)  
 
19. ... Lg6 beter was: (19. ... Dg6) (of 
dit: 19. ... Pf4)  
 
20. Pd2 Pf4 Zetje te laat. Pxe3 was nu 
beter, maar de zet blijft erg interessant.  
 
21. Lxf4 exf4 22. Pe4 f5! 
Kwaliteitsoffer, maar ik zag aankomen dat 
het paard op d6 voorlopig ingesloten zou 
zijn, en mijn lopers komen er heel snel 
uit. De computer vindt dat ik eerst even 
moest slaan op g3, maar daar was ik het 
niet mee eens, en later blijkt waarom 
wachten nuttig was.  
 
23. Phf6+ (23. Pef6+ vindt de computer 
veel beter, maar het paard op h5 staat 
raar, dus ik dacht ook dat Phf6+ beter 
was.)  
 
23. ... Kf8 24. Pxe8 Txe8 25. Pxd6 
(25. a4!? De computer geeft het stuk 
gewoon.)  
 
25. ... Txe2 26. Ld1 Txb2 27. Pb7 (27. 
Pc8 Lxf2 was beter, maar Wit blijft diep in 
de problemen, want het paard staat op c8 
helemaal klem. Op b7 zijn er misschien 
nog wat kleine kansjes om hem te 
redden.) Tijd om toe te slaan.  
 
27. ... fxg3+! 28. Kxg3 f4+ 29. Kg2 
Lxd3 30. Te1 Lc4!? Lang niet de beste 
zet, maar MJ zat in diepe tijdnood, en dit 
snoert de toren helemaal in, waardoor 
een goede zet vinden ontzettend lastig is 
opeens.  
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31. Kf3 (31. Lb3 Txf2+ 32. Kh1 Le2 is 
ook verschrikkelijk.)  
 
31. … Lxf2 Wit geeft op  
 
0-1 
 

 
Peter Eversen - Bas Pasterkamp  
externe competitie ronde 7  
7 mei 2017 
 
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. a3 
dxc4 5. e4 b5 6. Pf3 e6 7. Lg5 Le7 8. 
Lxf6 Lxf6 9. e5 Le7 10. Le2 Lb7 11. 
O-O O-O 12. b3 cxb3 13. Dxb3 a6 14. 
Tfd1 Pd7 15. Pe4 Db6 16. Dd3 Tfd8 
17. Pfg5 Pxe5 18. Pf6+ Lxf6 19. 
Dxh7+ Kf8 20. Pxe6+ fxe6 21. dxe5 
Lxe5 22. Lh5 Ke7 23. Dg6 Tf8 24. Te1 
Dxf2+ 25. Kh1 Df6 0-1 

 

 
[Event "Msv-vsm"] 
[Date "2016.11.01"] 
[Round "1.9"] 
[White "Dientje Knuit"] 
[Black "Jo Rikers"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "D30"] 
[PlyCount "37"] 
 
1. d4 d5 2. e3 e6 3. c4 Pc6 4. Pc3 Lb4 
5. Pf3 dxc4 6. Lxc4 Lxc3+ 7. bxc3 
Pf6 8. La3 Pe7 9. O-O O-O 10. Te1 
Te8 11. e4 b6 12. d5 exd5 13. exd5 
Lb7 14. d6 Pc8 15. Lb5 Pd7 16. dxc7 
Txe1+ 17. Dxe1 Dxc7 18. De8+ Pf8 
19. Dxf8# 1-0 

 

 
[Event "Msv-vsm"] 
[Site "Maastricht"] 
[Date "2016.05.16"] 
[Round "3.9"] 
[White "Dientje Knuit"] 
[Black "Harry Nietsch"] 
[Result "1-0"] 
[ECO "B21"] 
[PlyCount "77"] 
[EventCountry "NED"] 

 
1. d4 c5 2. e4 cxd4 3. Dxd4 Pc6 4. 
Dd1 Da5+ 5. Ld2 Db6 6. b3 Pf6 7. 
Pc3 e6 8. Pa4 Dd4 9. Ld3 Pxe4 10. 
Le3 Lb4+ 11. c3 Lxc3+ 12. Pxc3 
Dxc3+ 13. Ld2 Dxd3 14. Pf3 Pd4 15. 
Tc1 Pxf3+ 16. gxf3 Pf6 17. Tc3 Dd4 
18. Te3 Pd5 19. Te4 Dc5 20. Tg1 Pc3 
21. Lxc3 Dxc3+ 22. Kf1 b6 23. Teg4 
La6+ 24. Kg2 O-O-O 25. Td4 Lb5 26. 
a4 e5 27. Td5 Lc6 28. Td3 Db4 29. 
Kh1 g6 30. Tg4 f5 31. Txb4 e4 32. 
fxe4 Lxe4+ 33. Kg1 Lxd3 34. Dxd3 
h5 35. Dd6 The8 36. Tc4+ Kb7 37. 
Tc7+ Ka6 38. Dd3+ Ka5 39. Db5# 1-
0 

 

 
[Event "Maastricht 2016-2017, cyclus 3"] 
[Date "2017.04.04"] 
[Round "1"] 
[White "Uiterwijk, Jos"] 
[Black "Gerard, Ferry"] 
[Result "1/2-1/2"] 
[ECO "B54"] 
[WhiteElo "1584"] 
[BlackElo "1941"] 
[Annotator "Uiterwijk,Jos"] 
[PlyCount "71"] 
[SourceDate "2010.03.29"] 
 
[ Deze partij staat bovenstaand al 

uitvoerig beschreven in de bijdrage 
van Jos, getiteld “Nooit een Tweede 
Kans! Of toch wel?”. We volstaan hier 
met de zetten. - Red.   ] 

 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 
g6 5. Pc3 Lg7 6. Le3 a6 7. Dd2 Pd7 8. 
Lc4 h5 9. f3 Pgf6 10. Lg5 Pe5 11. Lb3 
b5 12. Lxf6 Lxf6 13. Pd5 e6 14. 
Pxf6+ Dxf6 15. O-O-O Lb7 16. Pe2 
Td8 17. Df4 Ke7 18. Td2 Td7 19. 
Thd1 Dg7 20. Dg5+ f6 21. De3 Tc8 
22. Pf4 Pc4 23. Lxc4 Txc4 24. b3 Tc6 
25. Kb1 h4 26. Dd3 g5 27. Pe2 b4 28. 
Dd4 a5 29. Pc1 Dh8 30. Pd3 e5 31. 
De3 Dc8 32. Pxe5! fxe5 33. Dxg5+ 
Ke6 34. Df5+ Ke7 35. Dg5+ Kf7 36. 
Dh5+ ½-½  



 23 

In Memoriam Jo Rikers 
(15-12-1938 – 16-2-2017) 

Hans Ouwersloot

Vanochtend kwam onverwacht het bericht: 
Jo Rikers is overleden. Kwam het geheel 
onverwacht? Niet helemaal. Kwam het 
ongewenst? Heel erg. 
 
De schaakclub, daar ken ik hem natuurlijk 
het beste van. Jo was anderhalve eeuw lid, 
waarvan een hele eeuw als bestuurder. 
Secretaris was zijn rol tot een paar jaar 
geleden. Hij was zelf zo wijs in te zien dat 
dat op een gegeven moment niet meer 
ging. Maar tot die tijd was het hoogtepunt 
van de bestuursvergadering de bespreking 
van de notulen, wat ontaardde in 
wedstrijdjes fouten ontdekken. Taalfouten, 
een verkeerde naam, een komma teveel. 
Alles werd uit de kast gehaald om Jo te 
plagen. Hij kon het hebben. Zijn grootste 
triomfen vierde hij toen er werkelijk geen 
enkele onjuistheid in zijn pagina’s lange 
verslag van de bestuursvergadering te 
ontdekken was. Maar dat was al weer vele 
jaren geleden. 

Jo was terecht erelid. De extra 
ledenvergadering waarin dat bekrachtigd 
werd staat me nog helder voor de geest. 
Sjef Moerdijk kroop met verve in de rol van 
ceremoniemeester. Oude verhalen werden 
aan de vergetelheid ontrukt, Jo’s 
verdiensten uitgebreid uitgemeten, en één 
van zijn beste prestaties achter het bord 
werd nog eens over het voetlicht gebracht. 
Een feestavond werd het. Met als 
hoogtepunt het in het leven roepen van de 
Jo Rikers trofee voor de beste partij van een 
clublid. Voorwaarde was wel dat deze in een 
beslissing was geëindigd. Jo, niet de 
avontuurlijkste schaker en erkend 
remisekampioen kon de humor er wel van 
inzien. 
 
Het remiseaanbod. Als Jo ergens van 
bekend is, dan wel daarvan. Hoe vaak heeft 
zijn: ‘Remise’, vaak uitgesproken op zijn 
Frans (‘remi’), niet door de speelzaal 
geklonken. Steevast ontlokte dat een 
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glimlach op de gezichten van de 
aanwezigen. En vaak bracht het een 
moment van vertwijfeling bij zijn 
tegenstander. Want Jo bood niet alleen vaak 
remise aan, hij kon dat ook als geen ander 
timen. Dat ervoer ik zelf toen ik, pas op de 
club, tegen Jo mocht spelen. Een blunder in 
het begin van de partij kostte mij een stuk. 
Dat dreigde ik met wat complicaties later 
wel terug te winnen, maar Jo kon 
ontsnappen. Precies op dat moment bood 
hij remise aan. Ik kon het – objectief gezien 
– niet weigeren. Bij de beste voortzetting 
zou ik het stuk niet terugwinnen. Ik nam het 
aan. Jo heeft dat resultaat, zeker toen ik 

jaren later herhaaldelijk clubkampioen 
mocht worden, gekoesterd als een van zijn 
beste resultaten. Ik gunde hem dat van 
harte.  
 
Feit blijft dat Jo in principe alleen remise 
aanbod als hij vond dat hij beter stond. Zijn 
stellingsoordeel liet hem daarbij overigens 
opvallend weinig in de steek. Maar wel viel 
op dat het ‘remi’ de laatste tijd steeds 
minder vaak klonk. De jaren gingen tellen. 
 
Jo’s laatste remiseaanbod werd respectloos 
geweigerd. De dood zette hem genadeloos 
mat. 

 

Lezing “Jo Rikers: is dit nu een remise?” 
Dr. Sigismond Turmmeister 

 

Rede uitgesproken ter ere van het erelidmaatschap  
van de schaakvereniging MSV-VSM 

voor de heer Jo Rikers 
Maastricht, 12 februari 2008 

 
[  Dit is de lezing zoals uitgesproken door Dr. Turmmeister bij de feestavond ter ere van het 

erelidmaatschap van Jo Rikers. Met enige moeite zullen oplettende lezers wellicht herkennen 
dat Dr. Sigismond Turmmeister een pseudoniem is van ons aller Sjef Moerdijk – Red.  ] 

 
Goedenavond beste schaakvrienden en 
schaakvriendinnen, 
 
U heeft mij natuurlijk allemaal herkend, ik 
ben Dr. Sigismond Turmmeister. Bekend 
van veel publicaties over het fenomeen 
remise in de schaaksport, en dan met name 
de bij het grote schaakpubliek onbekende 
aspecten van het remiseren in de 
schaaksport. Ik neem aan dat u mij niet 
verwart met Dr. Carl Dambrett, die zoals u 
weet veel publicaties heeft geschreven over 
het remiseren in de damsport, dat 
fenomeen zal ik vanavond graag buiten 
beschouwing laten. 
 
Op uitnodiging (waarvoor ik natuurlijk zeer 
erkentelijk ben) van uw president van uw 
mooie schaakclub, de heer Jos Uiterwijk, wil 
ik graag ter ere van de jubilerende 
secretaris van uw schaakclub, de heer Jo 
Rikers enkele woorden besteden aan 
het  onderwerp  “Jo Rikers: is dit nu een 

remise?”. Misschien nu nog een cryptische 
titel maar dat wordt vanzelf in de loop van 
deze lezing duidelijk.  
 
Het is trouwens een korte inleiding 
geworden van slechts 120 minuten, met een 
kleine uitloop voor vragen en dergelijke, dus 
wees gerust, ik heb me qua tijd ingehouden 
op verzoek van uw president. Als u de 
aandacht erbij wil houden steek ik van wal. 
Met af en toe gelegenheid tot interactie, ik 
hoef dat niet uit te leggen, het wordt 
vanzelf duidelijk. 
 
Het gaat vanavond in mijn lezing over Jo 
Rikers - erelid van MSV-VSM maar bovenal 
over Jo Rikers – verenigingslid, bestuurslid, 
lid van onze externe schaakteams en nu 
ere-lid van de club waar door de meeste 
leden gewoon “geschaakt” wordt, maar 
eigenlijk alleen Jo Rikers zelf begrepen heeft 
hoe je dat werkelijk moet doen.  
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En ik heb me laten influisteren dat Jo Rikers 
in al zijn functies en hoedanigheden 
markant is, dus ik weet dat ik me beperken 
ga tot slechts een aspect. Ik ga dus niet in 
op 

 de lansen die Jo Rikers meermalen 
gebroken heeft voor de jeugd-
spelers; 

 ik ga niet in op de flinke donatie die 
Jo Rikers deed voor het eerste 
Jeugd Grand Prix toernooi 

 ik ga niet in op zijn voortreffelijke, 
consistente, bestuurswerk over een 
periode van enkele decennia. 

Neen, dit gaat nu alleen over “Jo Rikers: is 
dit nu een remise?” 
 
Graag wil ik beginnen (en ik begin nu al 
voor de derde keer geloof ik, maar ik ga op 
de tijd letten beloof ik u) met een stukje 
voor te dragen uit  “De Koning” van Jan 
Hein Donner. Ik neem aan dat u dit allemaal 
op uw nachtkastje heeft liggen naast de 
wekker of als u een echte schaker bent , de 
schaakklok. Om uw geheugen op te frissen 
een korte passage. 
 

<passage De Koning; Donner> 
 

Oftewel, volgens Donner is er een 
onderscheid te maken tussen het gedrag 
dat een schaker betaamt en het gedrag dat 
in dit voorbeeld de jongeman Zuidema laat 
zien. Aannemende dat Donner gelijk heeft, 
en wie zijn wij om daar aan te twijfelen 
beste schaakvrienden en –vriendinnen, 
moeten we er dus van uitgaan dat schakers, 
die ook ooit een keer jongeman zijn (of 
geweest zijn, en natuurlijk geldt dat alleen 
voor de leden van het mannelijk geslacht, 
tenzij natuurlijk men eerst meisje was en op 
jonge leeftijd door operatie jongeman 
geworden is en …). Maar ik dwaal af en dat 
alles is niet relevant voor het idee waar 
Donner het over heeft, namelijk over het 
vertonen van schizofrenie-trekken door de 
echte schaker. Echte schakers dienen twee 
houdingen aan te nemen, namelijk nu eens 
deze (de schaker), en  dan weer die (zoals 
de jongeman Zuidema in het zojuist gelezen 
stuk tekst).  
 
Of dit trouwens ook geldt voor schakende 
vrouwen, weet ik niet, we weten allemaal 

hoe Donner over schaken en vrouwen dacht 
en laat ik die discussie maar eindigen met 
een van mijn eigen belangrijke consta-
teringen uit jarenlang onderzoek: “Donner 
stelt dat vrouwen eigenlijk niet kunnen 
schaken, maar mannen die dood zijn 
kunnen helemaal niet schaken”. Zo Donner, 
stop die maar in je zak! 
 
Terug naar Jo Rikers. Jo Rikers vertoont de 
zelfde kenmerken als de jongeman 
Zuidema. Hij kan eenvoudigweg niet de 
schizofrene houding die u allemaal als 
schakers wel af en toe kunt aannemen, 
opbrengen! Tenzij u nu verklaart thuis 
precies hetzelfde te zijn en te doen als hier, 
maar ik hoop dat dit voor u geen 
werkelijkheid is,  heren … 
 
Zoals gezegd terug naar Jo Rikers. Het is 
tegenwoordig zeer de moeite om internet te 
raadplegen, ik kan u dat van harte 
aanbevelen. Googlet u vanavond maar eens 
op de naam “Jo Rikers”. U weet niet wat u 
te zien krijgt. Jo Rikers heeft onvermoede 
talenten.  
 
In het EO tv programma van dinsdag (!) 15 
augustus 2006 (dat is de reden dat Jo 
Rikers die avond afwezig was!), ik citeer:  
 
“Verrassend is de bijdrage van psycholoog 
Rikers die stelt dat talent niet bestaat en dat 
iedereen een topper kan worden. Om dat te 
bewijzen heeft hij een methode uitgedacht 
waarmee presentator Reinier, na een 
training van twee uur, een potje schaken 
kan winnen van internationaal meester Hans 
Böhm. Maar of dat lukken gaat?” 
 
En een ander Internet citaat: 
“Rikers op hiphopnet forum.nl” 
Nov 5 2005, 01:29 AM 
 

ik doe ook multis, en eigenlijk ben ik 
beatcreator 
ik kom met dikke lijns, en je ziet me niet 
eens eten 
ik ben de dopeste, dat weet ik al, je 
hoeft me dus geen feed te geven 
ik ben algemeen bekend, net als je 
madderfakking liefdesleven 
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Als u dit begrepen heeft dan wil ik daar 
graag nog even over napraten zometeen na 
mijn lezing. 
 
Nogmaals Googlet u vanavond even op “Jo 
Rikers”, dat is allemaal openbare kennis en 
hartstikke interessant vind ik. 
  
En Googlet u ook vanavond eens: “Jo Rikers 
Maastricht” 
 

26-9-2004 
1/2e marathon Maastricht’s Mooiste 

90 Wolfgang Mirkes Neuerburg 1:32:28 MV1 

91 Walter Muller    Oberkall       1:32:29 MV1 
92 John Born        Voerendaal  1:32:34 MV1 

93 Jo Rikers          Maastricht  1:32:48 MV2 
94 Paul Smeets      Geulle         1:32:54 MV2 
95 Guido Nelissen   Leuven         1:32:56 MV1 

96 Leon Schepers   Stein          1:33:09 MV1 

  
een halve marathon dat is 20 km, dus zeg 
maar 1 meter per bord, ca. 20.000 borden 
dus een heel fraaie tijd voor een dergelijke 
simultaan! 
 
Maar terug naar “Jo Rikers: is dit nu een 
remise?”, het thema van deze buitengewone 
lezing.  
 
Nou heb ik tot nu heel gemakkelijk in de 
periferie van het begrip remise zitten 
wroeten. Maar wat is nu werkelijk aan de 
hand bij de remises van Jo Rikers? 
 
Ik heb dat woord remise eens opgezocht in 
de Van Dale. Wie durft een gooi te doen 
naar het aantal betekenissen van het woord 
‘remise’ volgens Van Dale?   

 
<remise betekenissen> 

 
Het zijn er dus 8, toevallig het aantal rijen 
en kolommen a t/m h en 1 t/m 8, maar dat 
zal toeval zijn. 
 
Wat geen toeval is is het volgende. Ik kan 
me heel goed voorstellen dat Jo Rikers deze 
term “remise” uitgesproken met luide stem 
na een aantal zetten bezigt om de aandacht 
te vestigen op de versterkte bergruimte van 
de schaakvereniging. Nu, na de brand in De 
Romein, weten we weer allemaal hoe 
belangrijk dat is voor de schaakmaterialen 
en een secretaris zoals Jo Rikers is zich 

constant bewust van zijn bestuursfunctie en 
–verantwoordelijkheid, laat daar geen 
misverstand over bestaan! 
 
Of wat dacht u van de betekenis “inzet”, Jo 
Rikers doet een oproep aan u als 
tegenstander of aan hemzelf om meer inzet 
te tonen aan het bord. 
 
Ik ga ze niet alle 8 behandelen maar wat 
dacht u van de betekenis “steek of houw (in 
overdrachtelijke zin natuurlijk hier) om 
onmiddellijk na een aanval van de 
tegenstander te pareren!” 
 
Allemaal mogelijkheden en nu we er slechts 
enkele horen, zeer reële mogelijkheden wat 
mij betreft. Ik denk dat u met mij meegaat 
in deze denkbeweging. 
 
Maar laten we verder gaan op de betekenis 
van de remise uit het schaakspel, want dat 
is denksport die Jo Rikers bedrijft en 
daarvoor zitten wij ook bij deze club. En ook 
deze betekenis verdient een kleine 
toelichting. 
 
Wikipedia besteedt er veel tekst aan.  

<Pagina 1 remise> 
1-1     bij remise. 

 
Bij dammen win je dus allebei! Ik vraag me 
af of u niet bij de eerstvolgende leden-
vergadering een amendement moet 
indienen om ook remises met een vol 
punt  voor beide schakers te belonen . Het 
kan wellicht veel dammers overhalen om lid 
van uw schaakclub te worden en in het 
streven naar een grote club worden is dit 
een logische klinkende maatregel. Uw heeft 
nog tijd voor de eerstvolgende ALV, 
misschien kan uw secretaris al e.e.a. 
voorbereiden… 
 
Wanneer is het nu remise? Een vraag voor 
de aanwezigen: hoeveel voorwaarden zijn er 
in de schaaksport om een partij in remise te 
laten eindigen? 

 
<voorwaarden reglement over remise> 

 
Weer dat getal 8, het is wonderbaarlijk. 
Toch? 
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En Jo Rikers gebruikt maar één van deze 
manieren, dat moet dus blijkbaar zijn 
favoriete manier van remiseren zijn. 
Overigens levert in het Chinees schaken het 
pat zetten van de tegenstander een vol punt 
op, dus onze Oosterse vrienden weten 
duidelijk remisesituaties meer te waarderen 
dan wij hier in het westen. Toch merk daar 
je weinig van als je bijvoorbeeld in het 
oosten van Limburg gaat schaken, terwijl 
dat toch alweer een stuk dichter bij China is, 
gevoelsmatig. 
 
Maar ik dwaal af. “Jo Rikers; is dit nu een 
remise?”. Ik heb zelf ook een keer tegen Jo 
Rikers geschaakt en we hebben er toen een 
zogenaamde salonremise van gemaakt ... 
Dat is een soort gentleman’s agreement die 
je in geen enkel reglement terug vindt, 
waarbij beiden erkennen dat er op dat 
moment belangrijkere zaken zijn dan een 
schaakpartij spelen, en kortom dus erg sjiek 
sjaak is op z’n Mestreechs gezag.  
 
Nu heb ik met dank aan uw president Jos 
Uiterwijk een kleine remise-story 
aangeboden gekregen en die is ook wel 
interessant om even voor het licht te 
houden. Jos Uiterwijk werkt zoals u weet op 
de Universiteit op de computerfaculteit, en 
het is toch wel interessant om te melden dat 
de navolgende tabel 4 dagen rekentijd 
gekost heeft van de 3 duurste computers 
die daar staan. Ook met dank aan de 4 aio’s 
en UD die geholpen hebben dit voor elkaar 
te krijgen. 
 

Resultaten bij MSV-VSM door Jo Rikers 
Seizoen 

/cyclus 

gewonnen remise verloren max. # 

remises 

07-08/1 0 6 6 >  

06-07/2 1 5 4 = 

06-07/1 2 6 7 >  

05-06/2 5 3 8 = 

05-06/1 2 5 9 = 

04-05/3 3 2 5 <  

04-05/2 2 5 2 >  

04-05/1 1 5 5 >  

03-04/3 3 3 4 <  

03-04/2 1 5 5 >  

03-04/1 2 4 3 <  

02-03/3 2 3 3 <  

02-03/2 2 4 3 = 

02-03/1 1 2 7 <  

totaal 27 58 71   

Toelichting bij de laatste kolom:  een ‘>’ 
geeft aan dat Jo de meeste remises 
behaalde in de cyclus; een ‘=’ geeft aan dat 

Jo gedeeld de meeste remises behaalde in 
de cyclus; een ‘<’ geeft aan dat Jo niet de 
meeste remises behaalde in de cyclus. 
 
We zien dus dat hij van de 14 cycli 9 keer 
de meeste remises maakte, waarvan 4 
gedeeld, en slechts 5 keer niet! Verder zien 
we dat hij in deze periode van de 156 
partijen er 58 remise maakte, een score van 
maar liefst 37%. Hij is daarmee degene met 
verweg het hoogste remise-percentage (niet 
geverifieerd, maar daar ben ik behoorlijk 
zeker van).  
 
Nou blijkt dat dit remise fenomeen zich niet 
sinds de fusie is gaan voordoen, maar ruim 
daarvoor, in de VSM tijd ook al manifest was 
bij Jo Rikers. Een zeker oud lid die ik niet 
mag noemen omdat het Peter Tilmans is, 
verzekerde mij dat ook 20-30 jaar geleden 
de remise hoog in het vaandel stond bij Jo 
Rikers. 
 
Tot slot van deze lezing is het goed om een 
partij te gaan bekijken, een remise partij. 
Mag ik de twee betrokken personen van 
deze partij naar voren hebben, uw jubilaris 
Jo Rikers en zijn tegenstander van deze 
partij Hans Ouwersloot. 

 
< naspelen> 

[   Zie volgende bijdrage – Red.   ] 
 
Beste schaakvrienden en –vriendinnen, ik ga 
afronden. Ik feliciteer ten eerste Jo Rikers 
met zijn erelidmaatschap, ik reken er op dat 
we nog heel veel remises en andere mooie 
zaken aan en naast het schaakbord van 
hem mogen meemaken. Ten tweede 
feliciteer ik u allemaal, MSV-VSM, met uw 
nieuw erelid, het gaat goed en dat kan niet 
anders als je de lijst met ereleden (waarvan 
ook nu weer een aantal present) ziet die 
een bijzondere plek in de schaakvereniging 
en zijn historie innemen. Tenslotte  bedank 
ik u hartelijk voor uw aandacht.  

 
[ Na afloop van de partij wordt Jo de nieuw 
in het leven geroepen "JO-RIKERS 
wisseltrofee voor de mooiste partij" 
uitgereikt. Jo H. zorgt voor de beker. 
Daarna wordt deze trofee ieder jaar bij de 
ALV uitgereikt, de mooiste partij te bepalen 
door een deskundige jury o.l.v. Jo Rikers. ] 
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Eerste Jo Rikers Trofee voor … Jo Rikers 
 
Bij de huldiging van Jo Rikers voor zijn 
erelidmaatschap op 12 februari 2008 werd 
de Jo Rikers Trofee ingesteld voor de beste 
partij op de club van het afgelopen jaar. Bij 
ontstentenis van nominaties op dat moment 
werd de 1e Jo Rikers trofee uitgereikt voor 
onderstaande partij aan … Jo Rikers. 
 
Jo Rikers – Hans Ouwersloot 
16-1-2002 
Commentaar: Hans Ouwersloot 
 
1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. e3 Jo speelde de 
opening altijd behoudend, eerst ontwikkelen 
en dan maar eens zien. Hier e3 spelen is 
echter te afwachtend. Later ging Jo erop 
over eerst de zwartveldige loper buiten de 
keten te brengen met Lf4.  
 
3. … Lg7 4. Ld3 d6 5. c3 Pbd7 6. e4 
Zwart heeft zich ook (te) afwachtend 
opgesteld en Jo grijpt zijn kans door met e4 
veel ruimte te pakken. Het tempoverlies is 
niet echt belangrijk hier.  
 
6. … e5 7. Lg5 0-0 8. Dd2 Te8 9. d5 
Zwart dreigde zich met 9. ...exd4 10. cxd4 
Pxe4 te bevrijden en een pion mee te 
pakken. De stelling wordt nu nog meer 
gesloten.  
 
9. … Pc5 10. Lxf6 Dxf6 11. b4 Pa4? 12. 
Lb5! Jo grijpt dit buitenkansje met beide 
handen aan. Zwart verliest een vol stuk.  
 
12. … Pxc3?! Bluf. Zwart speelt liever met 
een toren tegen twee belangrijke 
centrumpionnen dan gewoon maar een 
paard achter te staan. Na 13. Lxe8 Pxe4 14. 
De3 Lf5 15. La4 heeft Zwart echter 
helemaal niets.  
 
13. Pxc3 Jo houdt niet van bluf en kiest 
voor de simpele manier. Is uiteraard ook 
ruim voldoende.  
 
13. … Td8 14. Dg5! Zeer effectief. Zwart 
heeft geen keuze en moet de dames 
afruilen.  
 

14. … Dxg5 15. Pxg5 a5 16. Tab1 h6 
17. Pf3 h5 Wit laat zich niet van de wijs 
brengen en houdt de stelling onder controle. 
Zwart wordt steeds wanhopiger en probeert 
met deze zet zijn dameloper aan de strijd 
mee te laten doen. Het enige effect is 
echter een dodelijke verzwakking van de 
witte velden (afgezien dat de materiele 
achterstand ook al dodelijk was).  
 
18. Pd2 b6? 19. a3 h5 20. Lc6 axb4 
Opnieuw bluf van Zwart waar Jo gevoelig 
voor blijkt. 21. Lxa8 bxc3 22. Pc4 en Zwart 
heeft geen enkel tegenspel  (22. … fxe4 23. 
Pe3!)  
 
21. axb4 Ta3 22. Pb5! Ta2 23. Pxc7 
fxe4 24. Pe6! Na 24. Pxe4 Lf5 zou Zwart 
een heel klein beetje tegenspel krijgen. Met 
deze zet ruilt Jo nog meer stukken en houdt 
de stelling onder controle.  
 
24. … Lxe6 25. dxe6 Kf8 Wit dreigde met 
e7 de partij definitief te beslissen.  
 
26. Lxe4 d5 27. Lxg6 e4 28. Lxh5 Lc3 
29. Tbd1 Tda8 Ten koste van een paar 
pionnen heeft Zwart eindelijk wat 
tegendreiging weten te creeren. Het stelt 
allemaal niet veel voor, maar Wit kan wel 
fouten maken.  
 
30. Ke2! Na 30. … Tc2 31. Ke3! d4+ (of 
31. ... Taa8 32. Pb1!) 32. Kxe4 Lxd2 33. 
Kxd4 heeft Zwart wel zijn stuk terug, maar 
staat Wit vier pionnen voor en heeft vooral 
ook een levensgevaarlijke vrijpion op e6. 
Daarbij heeft Zwart geen enkele serieuze 
dreiging meer tegen de witte koning. Het 
remiseaanbod kwam dan ook als een 
verrassing, of eigenlijk als een verlossing uit 
lang en pijnlijk lijden. ½-½ Later leerde ik 
dat dat Jo's gebruikelijke manier van doen 
was. Een goede tot gewonnen stelling 
bereiken om dan op een geplaatst moment 
remise (remí) aan te bieden. Het heeft hem 
heel wat punten gekost, maar hem ook veel 
vriendelijkheid op en achter het schaakbord 
gebracht. 
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Nieuw Schaakinitiatief in Maastricht 
 

Hans Hoornstra 
Voorzitter Stichting Limburg Schaakt! 

 

 
 

 
De Stichting Limburg Schaakt! start met 
ingang van september 2017 een nieuw 
schaakinitiatief in Maastricht. De zoge-
noemde Aw Sjaol, aan de Kapelaanstraat in 
Itteren is het clublokaal waar een en ander 
zal plaatsvinden. 
 
Aanbod voor volwassenen 
 
Op 20 vrijdagavonden van 19:30 tot 00:00 
zal er een gevarieerd programma worden 
aangeboden dat bestaat uit: 
 
1. Schaaktrainingen 

2. Een schaakcompetitie met speeltempo 

van één uur p.p.p.p. 

3. Rapidschaak 

4. Snelschaken 

5. Simultaanschaak  

6. Vertoningen van schaakfilms gecombi-

neerd met lezing en 

7. Afsluitend een schaaknacht. 

Wat opvalt aan het programma is dat er 
geen lange partijen worden gespeeld. Het 
programma is gericht op veel variatie en op 
schakers die het leuk vinden om beter te 
leren schaken. 
 
De kosten deelname zijn € 35 voor het hele 
jaar. Deelnemen aan een losse avond kan 
ook en kost € 5 per avond. 
 
Aanbod voor jeugd 
 
Op 17 vrijdagen van 17:00 tot 18:00 is er 
jeugdschaken in de Aw Sjaol. Ervaren 
schaaktrainer Ton Montforts verzorgt de 
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schaaklessen. Hiermee komt het 
jeugdschaak weer terug in Maastricht.  
 
Er is geen leeftijdsgrens. Kinderen maken 
spelenderwijs kennis met het schaken door 
middel van Raindropchess en ook 
weggeefschaak. Daarnaast zijn er reguliere 
schaakpartijen. Voor kinderen die interesse 

hebben is het mogelijk om zich via een 
aangeboden internetprogramma (chess 
magnet school) verder te verdiepen.  
 
Kosten voor de jeugd zijn € 30 voor 17 
bijeenkomsten. Het is niet mogelijk om losse 
bijeenkomsten te komen.  
 

 

 
Programma 

 
datum jeugd omschrijving senioren omschrijving 

22-sep-17 17:00 - 18:00 
Simultaan #1 & 
Kennismaking 

19:30 - 00:00 
Simultaan #1 & Kennismaking 

6-okt-17 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

Ronde #1 en #2 van uurcompetitie 

20-okt-17 Herfstvakantie geen schaken 
19:30 - 00:00 

schaakles #1 en ronde #3 uurcompetitie 

3-nov-17 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

Rapidschaak rond 1 t/m 4 

17-nov-17 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

schaakles #2 en thema-toernooi a.d.h.v. thema van de les 

1-dec-17 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 Partijbespreking Fischer - Spassky en Filmvertoning Pawn 

Sacrifice 

15-dec-17 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

schaakles #3 en ronde #4 uurcompetitie 

29-dec-17 Kerstvakantie geen schaken 
19:30 - 00:00 

Open snelschaakkampioenschap Maastricht 

12-jan-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

schaakles #4 en ronde #5 uurcompetitie 

26-jan-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

Rapidschaak rond 5 t/m 8 

9-feb-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

schaakles #5 en ronde #6 uurcompetitie 

23-feb-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

Simultaan #2 

9-mrt-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

schaakles #6 en ronde #7 uurcompetitie 

23-mrt-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 Partijbespreking Magnus - Karjakin en Filmvertoning 

Magnus 

6-apr-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

schaakles #7 en ronde #8 uurcompetitie 

20-apr-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

Rapidschaak rond 9 t/m 12 

4-mei-18 Meivakantie geen schaken 
19:30 - 00:00 

schaakles #8 en ronde #9 uurcompetitie 

18-mei-
18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 

19:30 - 00:00 
Lezing van IM of GM 

1-jun-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 00:00 

schaakles #9 en ronde #10 uurcompetitie 

15-jun-18 17:00 - 18:00 Schaakles Ton Montforts 
19:30 - 06:00 

Schaaknacht: snelschaaknacht 
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Colofon en Belangrijke Nummers 
 
Eindredactie 

 

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

Verschijning De Kiebitz verschijnt 1 keer per jaar 

Prijzen Leden gratis. Losse nummers: € 2.  

Voorzitter  Jos Uiterwijk (zie boven) 

Wedstrijdleider intern  
Peter Schotman, Vleeshouwersdreef 42, 6216 PV Maastricht, 043-
3438680, 06-50294355, petercschotman@gmail.com 

Secretaris 
Jacob Perrenet, Randwycksingel 11C, 6229 EG Maastricht, 043-3670337, 
j.c.perrenet@tue.nl  

Penningmeester  
Daan Brorens, Lakenweversstraat 2B, 6211 BK Maastricht, 043-
3211998, d.brorens@online.nl 

Wedstrijdleider extern 
Joost de Bruin, Kapittellaan 93, 6229 TT Maastricht, 06-30648690, 
joost-debruin@hotmail.com  

Jeugdzaken en PR 
Hans Hoornstra, Ambyerstraat Zuid 57, 6226 AW Maastricht, 06-
21826615, hans@formedia.nl 

Bibliothecaris + adm. 
materiaalbeheer 

Dien Slangen-Knuit, Heiligenbergstraat 48, 6241 DG Bunde, 06-
40587199, knuitje@home.nl  

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

Clubavond Dinsdags vanaf 20:00 

Bank 85.86.70.747 (SNS) 

Websites 

Algemeen:  www.schaakclubmaastricht.nl  

Facebook:   https://www.facebook.com/groups/maastrichtschaakt/ 

Chess.com: http://www.chess.com/groups/home/schaakclub-maastricht 

 

 
 

 



 

 


