
   

 

de Kiebitz 
nr. 179, Juni 2018 

 

Verenigingsblad van Schaakvereniging Maastricht, opgericht 12 juli 1920 



 2 

Inhoud 
 

Inhoud ............................................................................................. 2 

Van de Voorzitter .............................................................................. 3 

19e ALV ........................................................................................... 4 

 Agenda ................................................................................... 4 

 Gevolgen Privacy-wetgeving .................................................... 4 

 Je Externe Rating is je Echte Rating! ........................................ 5 

 Nieuwe Huisstijl? ..................................................................... 6 

 Notulen 18e ALV ..................................................................... 7 

 Jaarverslag Secretaris .............................................................. 9 

 Jaarverslag Penningmeester................................................... 10 

 Jaarverslag Interne Competitie ............................................... 11 

 Eindstanden Interne Competitie ............................................. 11 

 Jaarverslag Externe Competitie .............................................. 13 

 Eindstanden Externe Competitie ............................................. 14 

 Begroting voor Seizoen 2018-2019 ......................................... 15 

 Erop of Eronder ..................................................................... 15 

 Bestuursverkiezing en Aftreedschema Bestuur ........................ 27 

Partijtje over de Grens .................................................................... 27 

Nominaties Jo Rikers Trofee ............................................................ 29 

Colofon en Belangrijke Nummers ..................................................... 31 



 3 

Van de Voorzitter 

 
 

Alweer een schaakjaar achter de rug. En het 
is duidelijk een minder jaar. Dit baart ons 
grote zorgen. Ons ledenaantal loopt gestaag 
terug, langzaam maar zeker. En dat heeft 
gevolgen voor onze financiële positie. Die is 
niet rooskleurig meer. Eigenlijk zouden we 
de contributie moeten verhogen, maar dat 
kan ook weer averechts werken. Dus laten 
we het nog een jaartje zo proberen. 

 

Ook in de deelname van de leden aan onze 
interne competities zien we een terugloop. 
Dat heeft dan weer als gevolg dat mensen 
binnen een cyclus vaker tegen elkaar 
moeten, en dat mensen met grote rating 
verschillen te vaak tegen elkaar moeten 
spelen, wat voor beide spelers meestal niet 
leuk is. Maar ja, door weg te blijven versterk 
je deze afname weer verder... 

 

Het is daarom duidelijk dat er wat moet 
gebeuren. Dat zal lastig zijn. Alle 
verenigingen in Limburg hebben met 
terugloop te kampen, en al heel wat 
verenigingen, vooral de iets kleinere, 
hebben de afgelopen jaren de poorten 
gesloten. Maar toch, in een studentenstad 
als Maastricht moeten er toch meer mensen 
zijn die warm gemaakt kunnen worden voor 
onze geliefde schaaksport. 

 

Dit soort overwegingen heeft afgelopen jaar 
ook geleid tot animositeit en diversiteit in de 
vereniging. Ik denk dat iedereen het er wel 
over eens is dat er iets moet gebeuren. 
Maar wat en hoe, daar verschillen de 
meningen over. Sommigen denken dat het 
roer maar eens flink om moet, er worden 
ambitieuze plannen gesmeed die binnen 
enkele jaren voor een heel andere 
vereniging moeten zorgen. Anderen, 
waaronder ik persoonlijk, zijn voor een 
voorzichtiger aanpak. 

Hoe het ook zij, dit heeft voor het eerst 
sinds de fusie in 2003 geleid tot een tweede 
kandidaat voor het voorzitterschap in de 
persoon van Hans Hoornstra. En al 
verschillen Hans en ik soms behoorlijk in 
onze opvattingen wat het beste is te doen, 
we zijn het er beiden over eens dat er wat 
moet gebeuren.  

 

Natuurlijk ben ik ook bij mezelf te rade 
gegaan. Ik ben inmiddels 16 jaar voorzitter, 
misschien is fris bloed wat de vereniging 
nodig heeft en kan ik beter plaats maken 
voor een ander. Maar aan de andere kant 
heb ik al die jaren het beste met de 
vereniging voorgehad en denk ik dat we het 
relatief toch niet zo slecht gedaan hebben. 
Ook ben ik bang voor overambitie, waardoor 
mensen snel opgebrand kunnen raken en er 
dan het bijltje erbij neer gooien. Dus wat te 
doen, plaats maken voor een ander of liever 
nog even doorgaan?  

 

Eigenlijk weet ik het juiste antwoord op 
deze vraag zelf ook niet. Dus daarom heb ik 
besloten om het de leden van de vereniging 
zelf maar te laten beslissen. En daarom zal 
er tijdens de ALV een heuse voorzitter 
verkiezing plaatsvinden. Wat de uitkomst 
ook moge zijn, ik hoop dat de leden zelf 
vervolgens en masse achter die keuze zullen 
staan. En wat nog belangrijker is, dat er 
meer leden actief meedoen, in het bestuur 
of in commissies of algemeen in de club. 

 

Dus wellicht is dit de laatste keer dat ik in 
ons blad het voorwoord zal schrijven. Maar 
dan zal ik zonder wrok op een heel mooie 
periode terugkijken, maar vooral ook vooruit 
kijken naar hopelijk een mooie toekomst 
voor Schaakvereniging Maastricht! 

 

           Jos Uiterwijk 
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19e ALV 
dinsdag 26 juni 2018 

 

Uitnodiging voor de negentiende 
algemene ledenvergadering (ALV) van 
schaakclub Maastricht (voorheen MSV-VSM), 

te houden in de Romein op dinsdag 26 juni 
2018, aanvang 20.00 uur precies. 

Agenda 
 

1. Openingswoord voorzitter. 
 
2. Vaststelling agenda  
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

(*) 
 

 Gevolgen privacy-wetgeving (Jacob 
Perrenet) 

 Je Externe Rating is je Echte Rating 
(Harry Nietsch) 

 Nieuwe Huisstijl (Hans Hoornstra) 
 
4. Goedkeuring notulen van de achttiende 

ALV. (*)  
 
5. Goedkeuring jaarverslagen 2017-2018 

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

 
6. Prijsuitreiking seizoen 2016-2017 en 

2017-2018 exclusief uitreiking van de Jo 
Rikers Trofee. 

 
7. Begroting (*) en contributievoorstel van 

de penningmeester. 
  
8. Interne competitie seizoen 2018-2019.  

 

9. Externe competitie seizoen 2018-2019 
(LiSB en KNSB).  

 
10. Presentatie beleidsplan + 

kandidaatstelling voorzitter door Hans 
Hoornstra + discussie 

 
11. Presentatie resultaten enquête 
 
12. Reactie op het beleidsplan + 

kandidaatstelling voorzitter door Jos 
Uiterwijk + discussie 

 
13. Bestuursverkiezing + aftreedschema 

bestuur (*).  
 
14. Overige zaken.  

 

15. Rondvraag en sluiting.  
 

Na de formele vergadering zal Hans 
Hoornstra met behandeling van ingediende 
partijen de Jo Rikers Trofee uitreiken. 
 
(*) Bij deze agendapunten behorende 

stukken zijn/worden per email 
toegezonden en zullen in de volgende 
Kiebitz opgenomen worden (uitgereikt 
tijdens de ALV). 

 
  

 

Gevolgen Privacy-wetgeving 
 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat in de hele 
Europese Unie dezelfde privacywetgeving 

geldt. Dit heeft ook gevolgen voor een 
schaakclub. 
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We hebben een zogeheten Privacy-
statement ontwikkeld voor onze schaakclub; 
deze staat op de website. We hebben 
formeel toestemming van de leden nodig of 
de club persoonlijke gegevens en 
beeldmateriaal mag gebruiken voor 
clubdoeleinden. Op de ALV zal een formulier 
worden uitgedeeld om een begin te maken 
met het verzamelen daarvan. 
 
Ook in het administratiesysteem van de 
KNSB (OLA) staan gegevens van onze 
leden. Bij iedere persoonspagina is sinds 
kort een tweetal velden toegevoegd m.b.t. 
de vraag of betreffende persoon gebruik 
van persoonlijke gegevens resp. 
beeldmateriaal door de club toestaat. Dat 
kan dus ingevuld worden op grond van 
invulling van uitgedeeld formulier. Echter, in 
de praktijk zal het even duren voordat dat 
van iedereen binnen is. Aan de andere kant 

accepteert het systeem geen verandering 
van persoonlijke gegevens meer (bv. een 
verandering van e-mail) zonder dat die 
velden ingevuld zijn. Dit is praktisch dus 
lastig.  
 
Mijn voorstel is te beginnen met 
standaard voor alle leden in te vullen 
dat gebruik van persoonlijke gegevens 
en beeldmateriaal is toegestaan en dat 
bij iemand te veranderen op het 
moment dat het tegendeel blijkt.   
 
Het argument is, dat tot nu toe niet 
gebleken is, dat men bezwaar had en dat 
standaard invullen van ‘geen toestemming’ 
praktisch veel minder werkbaar is. 
 
Jacob Perrenet  
Secretaris 

 

 

Je Externe Rating is je Echte Rating! 
 
Hoeveel je waard bent met schaken laat 
zich zien in je prestaties tegen andere 
schakers in Limburg en in Nederland (dus 
buiten onze club) en dit is je externe rating. 
 
Het aantal schakers intern is terug gelopen 
de laatste 2 jaar en daarom spelen “hogere” 
schakers vaker tegen “lagere” schakers en 
omgekeerd. Hierdoor kunnen de 
ratingverschillen steeds verder oplopen en 
kunnen er steeds grotere verschillen 
ontstaan tussen de interne en de externe 
rating van de betreffende spelers. Vooral C-
spelers kunnen hier last van hebben. 
 
Voorstel: 
 
“Wanneer de interne rating van een speler 
(veel) lager wordt dan de externe rating 

wordt er één keer per jaar, rond 1 
september, de interne rating gelijk gezet 
met de externe rating. Is de interne rating 
hoger dan de externe dan verandert er 
niets.”  
 
P.s.  De LISB en de FIDE hanteren alleen de 
externe ratings van de spelers. 
 
Ik wil het bestuur en alle leden oproepen dit 
voorstel te steunen. 
 
Steun dit voorstel want: 
 
Je Externe Rating is je echte rating! 
 
Harry Nietsch
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Nieuwe Huisstijl? 

 
 

Hans Hoornstra 



 7 

Notulen 18e ALV 
ter vaststelling 

 

Notulen van de 18e Algemene 
Ledenvergadering van Schaakclub 
Maastricht, gehouden op 27 juni 2017 

in de Romein 
 

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Joost 
de Bruin, Hans Hoornstra, Dien Knuit, Tjoe 
Llong Kwee, Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch, 
Jacob Perrenet (notulen), Mano Deckers, 
Bas Pasterkamp, Daan Brorens, Matthias 
van Zwet, Walter Beugels, Peter Schotman, 
Reinier Overtoom, Jasper Zilverberg. 

 
1.  Openingswoord voorzitter. 
 

Jos Uiterwijk opent de vergadering om 20 
uur. Hij kijkt terug op een jaar met redelijk 
goede externe resultaten en een geslaagde 
interne competitie (die wat betreft het 
clubkampioenschap nog niet afgesloten is). 
Hij staat uitgebreid stil bij het overlijden van 
erelid en veeljarig bestuurslid Jo Rikers. 

 
2.  Vaststelling agenda. 
 

Geen wijzigingen.  

 
3. Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 
Er is een afmelding van Joop Hummel.  
 
Er is een mail ontvangen van Mano Deckers 
m.b.t.  vacature extern wedstrijdleider en 
aanvangstijd. 
 
4. Goedkeuring notulen van de 

zeventiende ALV. 
 

Er zijn geen opmerkingen; de notulen 
worden vastgesteld.  
  
5. Goedkeuring jaarverslagen 

2016/2017 van de secretaris, 
penningmeester, interne competi-
tieleider, externe competitieleider 
en bestuurslid Jeugdzaken en PR. 

 

Jaarverslag secretaris 
Geen vragen. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 
 
Jaarverslag penningmeester 
Daan geeft toelichting. In overleg met het 
bestuur is het boekjaar gelijkgetrokken met 
het LiSB-schaakjaar: oktober t/m 
september. Het jaar is dus nog niet 
afgesloten en de per 6 juni  opgemaakte 
balans houdt nog geen rekening met LiSB-
contributie en zaalhuur die nog voldaan 
moeten worden. Daan voorspelt een kleine 
winst . Bij stabiel ledental en structurele 
vrijwillige individuele contributieverhoging 
zal die trend zich voortzetten. Het eigen 
vermogen is inclusief materiaal. Materiaal 
wordt in aantal jaar afgeschreven en voor 
aanschaf nieuw materiaal is er een 
reservering. Dien meldt dat haar aanvraag 
voor gemeentelijke bijdrage voor contributie 
helaas is afgewezen; Mano wil graag 
overleg met Daan over de aanvraag in zijn 
geval. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Jaarverslag interne competitieleider 
Peter geeft toelichting. De strijd om het 
clubkampioenschap gaat nog tussen Hans H 
en Jasper. Over een eventuele match met 
asielzoekers is nog geen nader bericht. Een 
discussiepunt bij de opzet van de interne is 
de derde cyclus, waarbij de deelname 
inzakt. Dit komt verder ter sprake bij punt 7. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Jaarverslag externe competitieleider 
Joost wijst nog eens op het succes van het 
rapid-team. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Jaarverslag bestuurslid Jeugdzaken en PR 
Hans licht toe dat er afgelopen jaar te 
weinig activiteiten waren om een zinvol 
verslag op te stellen. 

 
6.  Begroting en contributievoorstel 

van de penningmeester.  
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Het voorstel is, dat de contributie gelijk 
blijft. Behalve het onder punt 5 genoemde is 
dit ook mogelijk doordat diverse bestuurs-
leden de penningmeester geholpen hebben 
bij het innen van achterstallige gelden. In 
de begroting staat een bedrag voor de 
ledenvergadering; dat duidt op de 
consumptie in de pauze.  
 
De begroting, inclusief het gelijk houden 
van de contributie, wordt met algemene 
stemmen aangenomen. Leden die het 
kunnen missen worden dus opnieuw 
gevraagd vrijwillig wat meer contributie te 
betalen dan het reguliere bedrag. 

 
7. Interne competitie seizoen 2016-

2017, inclusief voorstel nieuwe 
competitieopzet. 

 

Op grond van de discussie over de opzet 
van de derde cyclus worden vier voorstellen 
geformuleerd en in stemming gebracht. 
 
0) De huidige opzet handhaven, d.w.z. drie 

cycli plus een KO-systeem met matches 
van twee partijen (met zo nodig een 
beslissing door snelschaak); 

1) Eén lange cyclus over het hele seizoen; 
2) Twee langere cycli (16 ronden) plus een 

twee-partijen-tweekamp (met zo nodig 
een beslissing door snelschaak) tussen 
beide winnaars; 

3) Drie cycli, met drie ratinggroepen en de 
derde cyclus parallel aan een match van 
zes partijen tussen de winnaars van 
cyclus 1 en 2 (met zo nodig een 
beslissing door snelschaak ).  

 
De stemming wijst een duidelijke winnaar 
aan: 1 voor voorstel  0, 2 voor voorstel 1, 8 
voor voorstel 2, 4 voor voorstel 3 en 1 
onthouding. Peter werkt de opzet met twee 
langere cycli uit.  
 
Het voorstel bij de KO-beker over te gaan 
op een tempo van 1:15 plus 30 sec 
increment wordt aangenomen met 14 voor 
en 2 tegen. 

 
8. Externe competitie seizoen 2016-

2017. 
 

Joost deelt mee dat op de afgelopen 
bondsraadvergadering is besloten dat in het 
seizoen 2018-2019 het nieuwe systeem van 
de externe competitie wordt ingevoerd: 
meer klassen in de KNSB, op zaterdag, geen 
promotie-/degradatieregeling meer naar de 
regionale competitie en vrije inschrijving. 
Competitieleider Ynze Mengerink heeft Joost 
gevraagd mee te denken hoe de LiSB, die er 
vanwege de eigen regionale competitie op 
zondag tegen was, er het beste mee om 
kan gaan. Joost zal ook Matthias erbij 
betrekken. Op een vraag naar een mogelijke 
verhoging van de KNSB-contributie, zegt 
Daan dat hij dit niet verwacht.    

 
9. Bestuursverkiezing + aftreed-

schema bestuur. 
 

De stoppende bestuursleden Hans 
Hoornstra (PR en jeugd) en Joost 
(wedstrijdleider extern) worden bedankt 
voor hun inzet. Hans zal buiten het bestuur 
nog wel activiteiten ontplooien en verder 
zullen zijn taken verdeeld worden. Voor de 
opvolging van Joost (externe competitie) is 
Matthias bereid gevonden; hij wordt met 
algemene stemmen gekozen. Jos 
(voorzitter) en Jacob (secretaris) worden 
herkozen, ook met algemene stemmen. 
Daan (penningmeester) en Peter 
(wedstrijdleider intern) zetten hun 
werkzaamheden het komend seizoen voort. 
 

10. Prijsuitreiking seizoen 2016-2017. 
 

Peter feliciteert Joop Hummel met de KO-
beker, Hein de Boer met het rapidschaak, 
Hans Hoornstra met het snelschaak en het 
Fischer Random, Reinier Overtoom met de 
winst van B-groep en Wiel Maertzdorf met 
de C-groep. De finale van de A-groep om 
het clubkampioenschap moet nog gespeeld 
worden.  Helaas zijn er problemen met de 
bekers, zodat ze niet uitgereikt kunnen 
worden. Daar wordt aan gewerkt.  

 
11. Rondvraag en sluiting. 
 

Op de vraag van Matthias of het OMZK dit 
jaar doorgaat, is het antwoord van Jos 
bevestigend. 
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Het is Wiel opgevallen, dat enkele leden dit 
jaar nooit aanwezig waren. Hij noemt als 
voorbeeld Mark Ramaer en Igor Erin. Jos 
legt uit dat beiden hun lidmaatschap hebben 
opgezegd. 
 
De voorzitter sluit de ALV en het seizoen 
2016-2017.  
  
P.S. 

Na de vergadering vertelde Hans Hoornstra 
een mooi verhaal bij een partij van Jacob uit 
de laatste ronde van het Open Limburgs 
Kampioenschap, waarvoor hij de Jo-Rikers 
trofee 2017 verdiende.  
 
Jacob Perrenet 
Secretaris 
 

Jaarverslag Secretaris 
seizoen 2017-2018 

 

Er waren in dit seizoen vijf bestuurs-
vergaderingen. De volgende punten 
kwamen aan de orde. 
 
Het ledenbestand 
Er was enig verloop met per saldo een 
daling in het ledenaantal van 41 senioren 
naar 37 plus 1 junior.  
 
Interne competitie  
De voorronden verliepen volgens het 
beproefde concept. Wel werd ingevoerd dat 
spelers binnen eenzelfde cyclus twee keer 
tegen elkaar konden spelen, om te 
voorkomen dat er regelmatig ontmoetingen 
waren met een groot krachtsverschil. Ook 
dit systeem is nog in discussie. De finale 
kreeg de vorm van korte tweekampen. Op 
het moment van schrijven zijn nog niet alle 
winnaars bekend. Snelschaak, rapid en KO 
waren spannend als vanouds. Bij de AAS-
avonden was er een hardop-denk-
instructiepartij en een uitwisseling met 
schakende vluchtelingen; het Fischer-
Random toernooi was een succes. Zie 
verder het jaarverslag van Daan Brorens en 
Jos Uiterwijk, die gezamenlijk 
wedstrijdleider Peter Schotman voor een 
groot deel van het jaar vervingen, wegens 
diens sabbatical. 
 
Externe competitie   
Het eerste team werd eervol  tweede in de 
promotieklasse, het tweede team werd 
vierde in de eerste klasse B en het derde 
team werd derde in de derde klasse. Geen 
kampioenen dus, maar wel allemaal 
geëindigd in de bovenste helft. Volgend 
seizoen komt de nieuwe opzet van KNSB en 

LiSB, waardoor extern heel wat zaken zullen 
veranderen. Er werd ook eervol meegedaan 
met extern rapid en met KO. Zie verder het 
jaarverslag van extern wedstrijdleider 
Philippe Ramaekers, die Matthias van Zwet 
na enkele maanden verving,  vanwege diens  
verhuizing naar de andere kant van het 
land. 
 
Financiën 
De financiële situatie van de club is wat 
zorgelijk. Het teruglopende ledental in 
combinatie met het minder frequent betalen 
van een vrijwillige hogere contributie 
noodzaakt eigenlijk tot een voorstel tot 
contributieverhoging. Zie verder de stukken 
van penningmeester Daan Brorens.   
 
Diversen 
 Er is nog steeds discussie over zowel de 

locatie voor interne als voor externe 

wedstrijden. 

 Er is een nieuwe, tijdelijke, website 

opgezet. 

 Er is een enquête gehouden over 

diverse thema’s. 

 Er is gewerkt aan de privacyregeling in 

verband met de AVG. 

 Er is een conflict geweest tussen het 

bestuur en een clublid, dat escaleerde 

vanuit een misverstand over de catering 

bij de externe wedstrijden, en dat veel 

tijd en energie kostte, maar nu gelukkig 

weer is bijgelegd. 

 
Jacob Perrenet 
Secretaris 
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Jaarverslag Penningmeester 
 
Financieel Verslag  
Seizoen 2016-2017 
 

Met ingang van het schaakseizoen 2016-
2017 loopt het boekjaar gelijk met de 
periode van de jaarlijkse contributie, 
namelijk van 1 oktober t/m 30 september. 
 
De boekhouding over het eerste volledige 
boekjaar is afgesloten op 30 september 
2017 en is inmiddels gecontroleerd en 
goedgekeurd door de kascontrolecommissie 
bestaande uit Wiel Maertzdorf en Ronald 
Nelissen. 
 
De op de ALV geprognosticeerde winst van 
€160,51 is bij het sluiten van het boekjaar 
opgelopen tot €307,25. Dit resultaat is 
geheel te danken aan de royale giften van 
leden ten bedrage van €363,99, terwijl 
hiervoor maar €200 op de begroting stond. 
 
Op de eindbalans staat een eigen vermogen 
van €1634,16, waarvan €850 uit schaak- 
materiaal en inventaris bestaat en €784,16 
uit liquide middelen. 
 
Na de resultaatboeking bij de jaarafsluiting 
is het nieuwe boekjaar gestart met €1041,41 
als financiële reserve. 

 
Financieel Verslag  
Seizoen 2017-2018  
(t/m mei 2018) 
 

In juni 2017 is de begroting van het huidige 
boekjaar Oktober 2017-September 2018 
opgesteld op basis van de toen reeds 
gerealiseerde bedragen en de toen bekende 
financiële verplichtingen.  
 
Met een kleine winst in het vooruitzicht 
heeft het bestuur op de ALV voorgesteld om 

de contributietarieven voor minstens een 
jaar ongewijzigd te houden. 
 
Door enkele positieve veronderstellingen 
was het gelukt om een sluitende begroting 
te maken die op de ALV van 2017 werd 
gepresenteerd en goedgekeurd. 
 
Op moment van schrijven, op 2/3 van dit 
boekjaar, blijken sommige aannames 
vooralsnog teoptimistisch geweest te zijn. 
 
 Aan de kant van de inkomsten is het 

begrote bedrag voor de giften van €200 
pas voor de helft ontvangen. 

 Bij het bedrag op de begroting voor 
contributie-inkomsten, €3500, was 
uitgegaan van een gelijkblijvend 
ledenaantal; door het langzaam 
teruglopend ledenaantal is dit seizoen 
€3252,50 gefactureerd. 

 Aan de kosten-kant steeg het 
seniorentarief van de LiSB-contributie 
opnieuw met 5%. 

 Bij de huurkosten was in de begroting 
geen bedrag opgenomen voor de drie 
uitwedstrijden van de externe 
competitie. 

 
Door deze ontwikkelingen zal het huidige 
boekjaar afgesloten worden met een 
negatief resultaat van minstens €200. Dat is 
op korte termijn geen probleem omdat dit 
tekort betaald kan worden uit de financiële 
reserve; voor de langere termijn zal echter 
een structurele oplossing gevonden moeten 
worden.  
 
Daan Brorens 
Penningmeester 
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Jaarverslag Interne Competitie 
seizoen 2017-2018 

 
De opzet van de interne competitie was 
vrijwel gelijk aan die van het vorige seizoen. 
Op het moment van schrijven is de 
clubkampioen nog niet bekend. De finale 
gaat tussen Jacob Perrenet en Hans 
Hoornstra. De strijd om het B-
kampioenschap is ook nog niet beslist en 
gaat tussen Asef Ghafuri en Ronald nelissen. 
In de C-groep heeft Micha Ronner beide 
cycli gewonnen en is dus kampioen van 
deze groep.  
 
De overige prijswinnaars zijn: 
 KO beker: Maarten-Jan Oosterman 

 Rapid: Maarten-Jan Oosterman 

 Snelschaken: Hans Hoornstra 

 
Over het algemeen is de interne competitie 
goed bezocht. In de tweede cyclus is het 
iets teruggelopen. In totaal hebben 27 
spelers meegedaan aan de 1e cyclus en 24 

aan de 2e cyclus. Negen daarvan hebben er 
echter slechts één keer meegedaan, en zes 
daarvan waren potentiële nieuwe leden, die 
na één bezoek aan de club helaas weer 
verdwenen zijn. Daarnaast zijn er nog een 
paar mensen die twee keer hebben 
gespeeld. 
 
Voorstel voor volgend seizoen 

Aan de opzet van de interne competitie 
wordt niets veranderd, behalve dat we bij 
de indeling proberen rekening te houden 
met de C-groep door deze spelers 
handmatig tegen elkaar in te delen, op 
voorwaarde dat beide spelers met de 
indeling instemmen.  

Daan Brorens  
Jos Uiterwijk 
Interim-Interne-wedstrijdleiders 

Eindstanden Interne Competitie 
 

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

EINDSTAND 1e Cyclus seizoen 2017-2018 na 15 ronden:  

 

Pos Name                Cat Gms Score W D L Bye AWM ACl  TPR IRtg  Rtg  B 

  1 Hans Hoornstra        A   8  10,5 8 0 0   1   6   0 2269 2137 2180  2 

  2 Philippe Ramaekers    A  15  10,0 9 2 4   0   0   0 1931 1856 1887  1 

  3 Matthias van Zwet     A  11   8,0 6 1 4   0   4   0 1880 1900 1882  1 

  4 Tuomas Pitkanen       A   9   8,0 5 3 1   0   6   0 1854 1850 1845 -1 

  5 Asef Ghafuri          B  13   7,5 5 3 5   0   2   0 1700 1587 1626  1 

  6 Hein de Boer          B  15   7,0 6 2 7   0   0   0 1678 1712 1679 -1 

  7 Joop Hummel           A   7   6,5 5 0 2   0   8   0 2033 2027 2022  1 

  8 Bas Pasterkamp        B  12   6,5 5 0 7   0   3   0 1706 1666 1669  2 

  9 Peter Schotman        A   7   6,0 3 3 1   0   8   0 1746 1823 1800 -1 

 10 Jephte Lafour         B   7   6,0 4 1 2   0   8   0 1661 1560 1585 -1 

 11 Jos Uiterwijk         B  10   6,0 4 1 5   0   5   0 1645 1601 1606  0 

 12 Micha Ronner          C   9   6,0 4 1 4   0   2   0 1616 1400 1458 -1 

 13 Alistair McDonald     B   5   5,5 4 0 1   0  10   0 1742 1600 1624 -1 

 14 Daan Brorens          B   4   4,5 2 2 0   0  11   0 1921 1770 1791  0 

 15 Reinier Overtoom      A   1   3,5 1 0 0   1  13   0 2052 1861 1869  1 

 16 Maarten-J. Oosterman  A   4   3,5 2 0 2   0  11   0 1964 1977 1972  0 

 17 Harry Nietsch         C  11   3,5 2 0 9   0   4   0 1278 1312 1290 -1 

 18 Jacob Perrenet        A   2   3,0 1 1 0   0  13   0 1867 2013 1999  0 
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 19 Max Hort              A   1   2,5 1 0 0   0  14   0 2261 1950 1963 -1 

 20 Walter Beugels        B   2   2,5 1 0 1   0  13   0 1391 1640 1618  0 

 21 Rezar Dominguez       C   4   2,5 1 0 3   0  11   0 1353 1362 1356  0 

 22 Guido Heuts           C   2   2,5 1 0 1   0  13   0 1293 1398 1389 -2 

 23 Wiel Maertzdorf       C   8   2,5 1 0 7   0   7   0 1247 1297 1285  0 

 24 Mano Deckers          C  11   2,5 0 0 11  1   3   0 1065 1111 1070  1 

 25 Dien Knuit            C   2   2,5 0 0 2   1  12   0 1048 1112 1103  2 

 26 Jasper Zilverberg     A   1   1,5 0 0 1   0  14   0 1352 2054 2024 -1 

 27 Elkam Marekpoor       C   1   1,5 0 0 1   0  14   0 1224 1200 1197 -1 

 

Hiermee eisen Hans Hoornstra, Asef Ghafuri en Micha Ronner in de 1e cyclus hun finale-
plaats op voor resp. categorie A (clubkampioenschap), B, en C. 
 

 

EINDSTAND 2e Cyclus seizoen 2017-2018 na 15 ronden: 

Pos Name               Cat Gms Score W D L Bye AWM ACl  TPR IRtg  Rtg  B 

  1 Jacob Perrenet       A  12  10,0 8 3 1   0   0   1 2000 1999 1995  2 

  2 Ronald Nelissen      B  12   9,5 7 2 3   0   3   0 1839 1638 1726  0 

  3 Bas Pasterkamp       B  11   9,0 7 0 4   0   3   1 1878 1669 1752 -1 

  4 Asef Ghafuri         B  12   7,0 4 3 5   0   3   0 1685 1626 1640  0 

  5 Hein de Boer         B  15   6,5 6 1 8   0   0   0 1667 1679 1657 -1 

  6 Reinier Overtoom     A   6   6,0 3 1 2   1   7   0 1813 1869 1853  0 

  7 Joop Hummel          A   4   5,5 4 0 0   0  10   0 2049 2022 2031 -2 

  8 Jos Uiterwijk        B   8   5,5 4 0 4   0   6   0 1652 1606 1615  0 

  9 Hans Hoornstra       A   3   5,0 3 0 0   0  10   1 2211 2180 2188 -1 

 10 Tuomas Pitkanen      A   7   5,0 3 1 3   0   7   0 1839 1845 1839 -1 

 11 Philippe Ramaekers   A   6   5,0 3 0 3   0   7   1 1748 1887 1855  0 

 12 Maarten-J. Oosterman A   6   4,5 3 0 3   0   8   0 1792 1972 1927  0 

 13 Jephte Lafour        B   7   4,5 2 2 3   0   7   0 1561 1585 1573  1 

 14 Micha Ronner         C   7   4,5 2 0 5   1   6   0 1541 1458 1472 -1 

 15 Wiel Maertzdorf      C   9   4,5 3 0 6   0   5   0 1516 1285 1346 -1 

 16 Walter Beugels       B   5   4,0 2 1 2   0   9   0 1635 1618 1617  1 

 17 Harry Nietsch        C   6   3,0 0 1 5   1   7   0 1162 1290 1261  0 

 18 Jasper Zilverberg    A   1   2,5 1 0 0   0  13   0 2042 2024 2024 -1 

 19 Erik Kommeren            1   2,5 1 0 0   0  13   0 1629 1300 1314  1 

 20 Jeroen Spronken      C   2   2,0 0 1 1   0  12   0 1255 1248 1247  0 

 21 Cris Borsten         C   1   1,5 0 0 1   0  13   0 1506 1492 1488  1 

 22 Alistair McDonald    B   5   1,5 0 0 5   0   9   0 1299 1624 1548  1 

 23 Daan Bulthuis        C   1   1,5 0 0 1   0  13   0 1282 1350 1344  1 

 24 Tum Mori             C   1   1,5 0 0 1   0  13   0 1013 1350 1334  1 

 

In deze 2e  cyclus zijn Jacob Perrenet, Ronald Nelissen en weer Micha Ronner degenen 
die een finaleplaats voor resp. categorie A, B, en C opeisen. Volgens het reglement is Micha 
daarmee automatisch kampioen Categorie C! Proficiat! Verder zullen Hans Hoornstra en 
Jacob Perrenet strijden om het clubkampioenschap en doen Asef Ghafuri en Ronald Nelissen 
hetzelfde voor de titel om het B-kampioenschap. Op dit moment zijn deze finaletweekamopen 
nog niet beslist. 

 
 

EINDSTAND Rapidcompetitie seizoen 2017-2018 na 9 ronden: 

  

Pos Name               Gms Score W D L AWM Bye  TPR IRtg  Rtg 

  1 Maarten-J. Oosterman 9   8,5 8 1 0   0   0 2115 2010 2038 

  2 Asef Ghafuri         9   5,5 5 1 3   0   0 1718 1579 1625 

  3 Jacob Perrenet       6   5,0 4 0 2   3   0 1947 1942 1941 

  4 Philippe Ramaekers   9   5,0 4 2 3   0   0 1772 1542 1615 

  5 Tuomas Pitkanen      6   4,5 3 1 2   3   0 1820 1859 1849 
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  6 Roberto Aviles       3   4,0 3 0 0   6   0 2026    0 2011 

  7 Jephte Lafour        6   4,0 2 2 2   3   0 1714 1495 1540 

  8 Ronald Nelissen      3   3,5 2 1 0   6   0 1861 1638 1661 

  9 Hein de Boer         8   3,0 2 0 6   0   1 1561 1725 1662 

 10 Daan Brorens         3   3,0 2 0 1   6   0 1756 1796 1790 

 11 Hans Hoornstra       3   3,0 2 0 1   6   0 1861 1983 1967 

 12 Micha Ronner         6   3,0 2 0 4   3   0 1435 1399 1402 

 13 Bas Pasterkamp       6   2,5 1 1 4   3   0 1421 1472 1457 

 14 Harry Nietsch        6   2,5 1 1 4   3   0 1366 1264 1283 

 15 Peter Schotman       3   2,0 1 0 2   6   0 1763 1840 1828 

 16 Matthias van Zwet    2   2,0 1 0 1   7   0 1771 1712 1716 

 17 Alistair McDonald    3   2,0 1 0 2   6   0 1473 1600 1583 

 18 Wiel Maertzdorf      2   1,0 0 0 2   7   0 1329 1358 1351 

 19 Joop Hummel          2   1,0 0 0 2   7   0 1318 2063 2003 

 20 Mano Deckers         3   1,0 0 0 3   6   0 1140 1233 1214 

 
Dit betekent dat Maarten-Jan Oosterman beslag legde op de titel rapidkampioen. 
Daarnaast won Maarten-Jan ook de KO-beker competitie. Proficiat! 
 

Jaarverslag Externe Competitie 
seizoen 2017-2018 

 
LISB-competitie 2016-2017 
Het externe competitiejaar was een 
bewogen jaar voor onze schaakclub. In 
december stopte Matthias van Zwet als 
extern wedstrijdleider vanwege zijn 
verhuizing naar het noorden van het land. 
Zijn taken als extern wedstrijdleider werden 
overgenomen door ondergetekende. 
 
De teams van Maastricht zijn actief geweest 
in de LiSB Competitie, de Rapid Competitie 
en de KO Competitie. In de LiSB Competitie 
heeft het eerste team uit de promotieklasse 
het uitstekend gedaan met maar liefst vijf 
overwinningen en slechts twee 
verlieswedstrijden tegen directe concur-
renten Blerick 2 (4.5-3.5) en Voerendaal 3 
(5-3). Na zeven ronden is de tweede plaats 
een geweldig resultaat. De topscoorder van 
het eerste team was Ashraf Ibrahim met 
maar liefst 5.5 punten. 
 
In de schaduw van dit succes heeft het 
derde team het ook zeer goed gedaan in 
deze competitie met een behaalde derde 
plaats in de 3e klasse. Enkele spelers van 
het derde team hebben met hun prestaties 
laten zien duidelijk een klasse hoger te 
kunnen spelen. Het tweede team eindigde 
ten slotte met een verdienstelijke vierde 

plaats in de bovenste helft van de 1e klasse 
B. Ook in deze klasse werd het een 
spannende strijd met veel pieken en dalen. 
 
In de Rapid Competitie speelde Maastricht 
net als vorig jaar met een team mee. 
Hoogtepunt was in de tweede ronde toen 
het Rapid team van Maastricht overtuigend 
zijn thuiswedstrijd won. Het team eindigde 
na 4 ronden in de Finaleronde op de 2e 
plaats in de 2e klasse achter Voerendaal 1. 
 
De grote verrassing kwam in de KO 
Competitie toen Maastricht het in de halve 
finale moest opnemen tegen het veel 
sterkere Voerendaal 1. Met een 
ratingverschil van gemiddeld 400 ELO 
punten werd er vooraf al gerekend op 4-0 
verlies. De wedstrijd resulteerde echter 
eervol in 2-2. Omdat het resultaat van bord 
1 de doorslag gaf, mocht Voerendaal 1 door 
naar de finale. 
 
Nieuwe opzet LiSB competitie 

Vanaf volgend seizoen zal de opzet van de 
LiSB competitie drastisch gaan veranderen. 
Dit houdt in dat de regionale competitie en 
landelijke KNSB competitie volledig 
ontkoppelen (besluit KNSB) en dit heeft een 
aantal consequenties. Zo gaat de 
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promotieklasse van de LiSB competitie 
voortaan Hoofdklasse heten. Promotie naar 
de KNSB is niet langer meer een gevolg van 
het kampioenschap. In de Hoofdklasse gaat 
net als in de 1e en 2e klasse gespeeld 
worden met 6 personen per team. Alleen in 
de 3e klasse wordt dus nog met 4 personen 
per team gespeeld. Daarnaast heeft elk 
team vrije inschrijving in de KNSB. 
 
Blik op de toekomst 

Wat zal de toekomst brengen? Uiteraard zal 
Maastricht ook volgend jaar weer 
vertegenwoordigd zijn in de externe 

competitie en zal er, mits er genoeg animo 
voor is, ook weer in de Rapid en KO 
competities gespeeld worden. Het afgelopen 
jaar is er voor de thuiswedstrijden tweemaal 
in Itteren gespeeld en eenmaal in Wolder. 
Daarnaast een keer in De Romein voor de 
Rapid competitie. De definitieve speellocatie 
voor het volgend jaar zal nog nader bepaald 
worden. Ik hoop in elk geval weer op veel 
aanmeldingen en op een gezellig extern 
schaakseizoen in het jaar 2018-2019. 
 
Philippe Ramaekers  
Extern wedstrijdleider 

  

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

 
Promotieklasse 

 

          

 
En daarmee is Maastricht 1 tweede geworden in de promotieklasse. 
 

Klasse 1B 
 

 
 
En daarmee is Maastricht 2 vierde geworden in klasse 1B. 
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Klasse 3 
 

 
 
En daarmee is Maastricht 3 derde geworden in klasse 3. 
 

Begroting voor Seizoen 2018-2019 
 

 
 
Toelichting 
De begroting is gebaseerd op 35 leden, waarvan er 32 contributie betalen. 
 
Contributievoorstel voor seizoen 2018-2019 
De contributietarieven blijven ongewijzigd: €100 voor seniorleden en €75 voor jeugdleden en 
studenten. 
 

Erop of Eronder 
 

Hieronder volgt integraal het beleidsplan 
geschreven door Maarten van Laatum, 
Ronald Nelissen, en Hans Hoornstra. Dit plan 

zal tijdens de ALV behandeld worden als 
beleidsnotitie voor het huidige of een 
alternatief bestuur.  
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Enquête Schaakclub Maastricht -  

Resultaten 
 

 
Onlangs is er een enquête uitgegaan met 
een aantal vragen over een viertal 
onderwerpen en een open vraag. Het 
bestuur gaf aan graag op de volgende ALV 
(Algemene Leden Vergadering) met 
resultaten hiervan te komen. Vervolgens 
kunnen we hierover in details treden en over 
discussiëren, waar het bestuur haar 
toekomstig beleid mede op kan baseren. 
 
Bij deze een samenvatting van de resultaten.  
In totaal hebben we van 20 mensen 
(waaronder 2 anoniem) een ingevulde 
enquête teruggekregen. De resultaten 
hiervan zijn in onderstaande pagina’s 
verwerkt. Hierbij is voor elke optie in de 
enquête een teller gebruikt en voor elke keer 
dat iemand deze optie  aankruist is deze 

teller met 1 verhoogd. Gezien het niet al te 
grote aantal respondenten lijkt deze 
frequentieanalyses voldoende inzicht te 
geven; meer gedetailleerde of 
professionelere analyses kunnen personen 
dan altijd zelf uitvoeren  
 
Verder zijn alle gegeven commentaren 
toegevoegd, maar wel geanonimiseerd. De 
commentaren bij een vraag door 
verschillende personen zijn terug te vinden 
in evenzoveel verschillende boxen; meerdere 
commentaren door 1 persoon zijn in 1 box 
verzameld. 
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1) OMZK 
 
Het OMZK, staand voor Open Maastrichts Zomerschaak Kampioenschap, dateert vanaf onze fusie en 
werd in het begin goed bezocht, door zowel leden als niet-leden. Inmiddels neemt de belangstelling 
steeds meer af en afgelopen jaar waren er niet meer dan een tiental mensen die af en toe 
meededen (enkel leden). Dat er geen of nauwelijks buitenstaanders meer meedoen komt 
waarschijnlijk voor een deel omdat, waar we in het begin één van de weinige clubs waren die in de 
zomervakantie doorschaakte, tegenwoordig steeds meer clubs in de zomer doorgaan. Toch willen 
we jullie vragen of jullie dit niet erg vinden, tevreden zijn zolang er maar geschaakt kan worden, of 
dat jullie een ander systeem zouden willen hebben. 
 
De vragen: 

1. 5 Kruis dit aan indien je nooit meedoet en ook geen interesse hebt om mee te doen, of indien 

je om een andere reden deze serie vragen wil overslaan. Ga dan door naar vraag 4. 

 
2. Hoe tevreden ben je over de huidige invulling van het OMZK, d.w.z. een 8-rondig Zwitsers 

toernooi met 1 standaard partij per avond? 

 3 heel tevreden 9 tevreden 2 neutraal 1 ontevreden 0 heel ontevreden 

 
3. Wil je liever een ander systeem?  

a) alleen snelschaken 

  5 zeker niet   3 liever niet   4 neutraal   0 liever wel  0 zeker wel 

b) alleen rapidschaak 

2 zeker niet 4 liever niet 7 neutraal 0 liever wel 0 zeker wel 

c) een mengeling (bijv. 3 x standaard, 3 x rapid, 2 x snelschaak) 

0 zeker niet 3 liever niet 4 neutraal 4 liever wel 1 zeker wel 

d) anders (suggesties dan graag) 

0 zeker niet 0 liever niet 8 neutraal 0 liever wel 0 zeker wel 

 
Suggesties/opmerkingen 
 

 Zelf hoef ik geen andere opzet. Om andere liefhebbers te trekken, kan andere opzet wel 
goed werken. Bijvoorbeeld vierkampen met spelers van ongeveer gelijke sterkte. 

 Mijn advies: stoppen met OMZK 

 
 
2) AAS 
 
De AAS-avonden (Avondje Anders Schaak) worden traditioneel ingevuld met instructies, Fischer 
random schaken, de KO-beker finale, en de barbecue. Hoe tevreden ben je over de diverse 
onderdelen? 
 
De vragen: 
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4. 3 Kruis dit aan indien je nooit meedoet en ook geen interesse hebt om mee te doen aan AAS 

avonden, bijv. omdat je enkel extern speelt of indien je om een andere reden deze serie 

vragen wil overslaan. Ga dan door naar vraag 6. 

 
5. Hoe tevreden ben je over de diverse onderdelen van de AAS-avonden? 

 
a) over de instructieavonden? 

3 heel tevreden 7 tevreden  4 neutraal  2 ontevreden  0 heel ontevreden 

b) over een avondje Fischer random? 

1 heel tevreden 7 tevreden 3 neutraal 2 ontevreden 0 heel ontevreden 

 
c) over de KO-beker finale als AAS-avond? 

5 heel tevreden 6 tevreden 2 neutraal 2 ontevreden 0 heel ontevreden 

d) over de barbecue avond? 

5 heel tevreden 6 tevreden 5 neutraal 0 ontevreden 0 heel ontevreden 

e) liever andere onderdelen (dan suggesties graag)? 

0 heel anders 2 liever anders 8 neutraal 1 liever hetzelfde 1 niet anders 

     
Suggesties/opmerkingen 
 

 avondje schaakvarianten 

 vaker instructie avonden (2 x) 

 Persoonlijk geen interesse in Fischer random.  

 Ik vind de AAS-avonden leuk. Wat mij betreft mag er ook een avond bij met echt “anders” 
schaak (varianten, zoals paard in de zak, of andere vormen van schaak, zoals Japans of 
Chinees schaak). 

 (ad d) Op zich is de barbecue een aardig 'sociaal' gebeuren een beetje vergelijkbaar met 
een jaarlijks bedrijfsuitje : het heeft niets te maken met schaken, zelfs niet met 'anders 
schaken', maar om die reden hoort het niet op een clubavond : voor sommige (ex-)leden 
schijnt dat een ernstig bezwaar te zijn (geweest) –– anderzijds lijkt de clubavond op 
'pinksterdrie' meteen na het Limburgs Open wel een geschikt tijdstip om even 'uit te blazen', 
voor degenen die daarbij actief waren als speler of organisator; zou er toch niet daarnaast 
interne kunnen worden gespeeld in een afzonderlijke ruimte ? 

 (ad e, of a) Instructie zou vaker dan één van de vier AAS-avonden moeten gebeuren, en 
misschien niet 'verplicht' op de clubavond maar in kleine(re) (studie-)groep(en) los van de 
interne; en dan in een (korte) serie, over één samenhangend onderwerp (één opening, 
en/of één type eindspel), diepgaand, en beslist bij voorkeur aanhakend bij praktische 
partijen van leden, vooral die in de externe teamwedstrijden. 

 Geen mening over barbecue, want nooit mee gedaan; houd niet van dergelijke 
bijeenkomsten; dus had door mij ook - in het algemeen - als negatief beoordeeld kunnen 
worden 

 AAS is ook te zien als reserve-avond voor zaken die zich aanbieden, bv. bezoek schakende 
vluchtelingen 
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3) Externe competitie 
 
Afgelopen jaar kon je bij Schaakclub Maastricht alleen maar externe competitie spelen in de LiSB 
competitie (3 teams, in promotieklasse, 1e klasse en 3e klasse). KNSB-competitie kan alleen indien 
een team promoveerde uit de promotieklasse (alweer enkele jaren geleden). Vanaf volgend jaar 
(seizoen 2018-2019) wordt de scheiding tussen KNSB en LiSB losgelaten. D.w.z. dat iedere 
schaakvereniging vrij is teams in de KNSB te laten spelen (wellicht in 4e, 5e of hogere klasse) en 
daarnaast nog steeds in de LiSB, want beiden mag ook. De LiSB heeft besloten haar systeem te 
handhaven naast de KNSB competitie, waarbij LiSB speelronden zoveel mogelijk tussen de KNSB 
ronden ingedeeld worden. Let op: de LiSB wedstrijden zijn altijd (zoals afgelopen jaren) op 
zondagen, KNSB wedstrijden zijn altijd op zaterdagen. 
 
Om te polsen (zonder enige verplichting) hoeveel teams Schaakclub Maastricht volgend jaar 
waarschijnlijk gaat inzetten in welke competities vragen we je naar je voorkeur om extern te spelen. 
 
De vragen: 

6. 2 Kruis dit aan indien je volgend jaar geen externe competitie wil spelen of indien je om een 

andere reden deze serie vragen wil overslaan. Ga dan door naar vraag 8. 

 
7. Denk je komend seizoen extern te willen spelen bij een team van onze vereniging? 

 
a) in de LiSB-competitie (zondagen)? 

13 zeker wel 3 misschien 1 weet nog niet 0 wellicht niet 0 zeker niet 

b) in de KNSB-competitie (zaterdagen)? 

3 zeker wel 6 misschien 3 weet nog niet 1 wellicht niet 4 zeker niet 

c) in beide competities? 

2 zeker wel 4 misschien 1 weet nog niet 3 wellicht niet 5 zeker niet 

 
Suggesties/opmerkingen. Bijvoorbeeld indien je slechts enkele keren wil spelen, als invaller. 
 

 Beiden leuk, wellicht 1 kiezen 

 Op zaterdag als invaller 

 Voorkeur voor spelen op zondag. Zaterdag vaak verhinderd.  Wanneer zou blijken dat LISB 
competitie weinig meer voorstelt, dan speel ik liever in een toernooivorm zoals TOP bij DSC.  

 Alleen als invaller. 

 Ik ben komend jaar weer gewoon invaller. Welk team maakt me niet uit. 

 Wat betekent meedoen in de KNSB wat betreft niveau? In het algemeen zou ik wel mee 
willen doen in het team met de hoogste-niveau tegenstanders. 

 
4) Speellocatie 
 
Al jaren is de speellocatie een onderwerp van discussie. We willen graag polsen hoe je denkt over 
de huidige locatie, De Romein, in een aantal opzichten.  
 
De vragen: 

8. 0 Kruis dit aan indien je om een of andere reden deze serie vragen wil overslaan. Ga dan naar 

vraag 12. 
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9. Hoe tevreden ben je over de Romein als speellocatie voor onze interne competitie? 

 
a) over de vorige speelzaal in de Romein? 

1 heel tevreden 8 tevreden  6 neutraal 3 ontevreden 2 heel ontevreden 

b) over de huidige speelzaal in de Romein? 

2 heel tevreden 11 tevreden  4 neutraal 1 ontevreden 2 heel ontevreden 

c) over de aanwezigheid van de bar en de barbediening? 

3 heel tevreden 16 tevreden 1 neutraal 0 ontevreden 0 heel ontevreden 

d) over aanwezigheid/afwezigheid geluidsoverlast? 

0 heel tevreden 14 tevreden 4 neutraal 2 ontevreden 0 heel ontevreden 

e) over het meubilair? 

2 heel tevreden 7 tevreden 9 neutraal 1 ontevreden 0 heel ontevreden 

f) over de uitstraling? 

0 heel tevreden 5 tevreden 10 neutraal 3 ontevreden 1 heel ontevreden 

g) over de klimatologische omstandigheden (temperatuur, ventilatie)? 

0 heel tevreden 6 tevreden 10 neutraal 1 ontevreden 1 heel ontevreden 

h) over de bereikbaarheid en parkeergelegenheid? 

6 heel tevreden 9 tevreden 4 neutraal 0 ontevreden 0 heel ontevreden 

 
10. Hoe graag wil je terug naar de Romein als speellocatie ook voor onze externe competitie? 

2 heel graag 7 prima 11 neutraal 0 liever niet 0 zeker niet 

 
11. Voor degenen die op 8 april meegedaan hebben in de externe competitie in de zaal Aajd-

Vroenhove op de Tongerseweg (Wolder) een extra vraag.  

 
a) Hoe is jullie algemene indruk van deze zaal om mogelijk vaker externe competitie te spelen? 

4 heel tevreden 8 tevreden 3 neutraal 1 ontevreden 0 heel ontevreden 

b) Denk je dat deze zaal eventueel ook geschikt zou zijn voor de interne competitie? Dat moet 

dan wel nog goed onderzocht en besproken worden. De moeite waard om te bekijken? 

0 zeer zeker  4 graag  5 neutraal   4 beter niet   3 zeker niet 

 
Suggesties/opmerkingen.  
 

 Liever zaal met bar in (buurt van) centrum, niet duurder dan de Romein 

 Openbaar vervoer naar de Romein te beperkt 
 Wolder te zwaar fietsen / te ver 

 Mijn enige probleem met de Romein is de excentrische ligging, mijn voorkeur gaat uit naar een 
speelzaal in of vlakbij het centrum, zoals bv. Aux Arcades. 

 (ad 11a) Aajd Vroenhove is heel goed geschikt voor thuiswedstrijden, zeker met drie (of meer) 
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teams; bereikbaarheid (ook met o.v.) is uitstekend, parkeergelegenheid wat moeilijker; 
misschien rijzen er problemen doordat ook andere verenigingen de ruimte gebruiken 
(beschikbaarheid, geluidsoverlast). 

 Enig probleem van Aajd-Vroenhove lijkt me het moeten in- en uitruimen van het meubilair. 
 AV moet wel betaalbaar zijn, het liefst zonder contributieverhoging. 

 
 
Open vraag 
 
In deze enquête hebben we enkel vragen gesteld over een paar onderwerpen waarvan we weten 
dat er veel discussie over is (geweest). Natuurlijk kan het zijn dat je nog een ander onderwerp wil 
aanroeren. Dat kan in de laatste vraag. Alle onderwerpen zijn toegestaan zolang het relevant is voor 
de schaakclub. 
 
12. Heb je nog andere opmerkingen, suggesties voor het bestuur of vragen relevant voor onze 

schaakclub? Zo mogelijk komen we daar dan ook op terug op de ALV. 

 

 Lessen voor kinderen, bijv via schoolschaak 

 Wellicht 1 x per maand met andere club samen competitie spelen 

 Schaakcursus voor huidige of nieuwe leden 
 Meer instructieavonden 
 Meer werving via krant of universiteit (inkom) 

 Liever kortere interne partijen (2 uur spelen, 1 uur oefenen/instructie) 

 Instructie of partijanalyse voor leden voorafgaand aan interne 

 Erg tevreden over bestuur; hopelijk huidig conflict bijleggen 

 Communicatie met leden en ook binnen het bestuur moet beter. Iemand vragen om de 
extern wedstrijdleider te worden en hem vervolgens totaal niet briefen over wat daar 
allemaal bij komt kijken, kan niet. 

 Verantwoordelijkheid voor bestuurstaken neerleggen bij niet-bestuursleden zonder daar 
heldere afspraken over te maken kan al helemaal niet. Laat staan aansturen op een conflict 
met dat niet-bestuurslid, en daar vervolgens tot twee maal toe aan de bar ruzie over 
maken. 
Een misverstand kan gebeuren, maar de verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, niet bij 
willekeurige leden. Bovendien ga je een conflict niet aan de bar uitvechten. Dan ga je apart 
zitten. 

 De affaire omtrent de externe wedstrijden heeft al een lid gekost, en het zou me niets 
verbazen als de externe WL op zijn minst overweegt om het extern wedstrijdleiderschap 
weer neer te leggen. 
De communicatie zal nederiger en professioneler moeten, want het gaat al niet zo best met 
de club, en dit soort dingen kunnen we ons niet permitteren. 

 Er zijn m.i. te weinig leden die bereid zijn een bestuursfunctie te vervullen. 
 We zijn de afgelopen tijd, op geheel verschillende wijze twee smaakmakers verloren. Ik 

miste al enige tijd de interne-wedstrijd verslagen; ik zal ook de Jo-Rikers-trofee gaan 
missen. 
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Bestuursverkiezing en Aftreedschema Bestuur 
 
"Zittende" bestuursleden zijn Jos Uiterwijk 
(vz), Jacob Perrenet (secr.), Daan Brorens 
(pen.mr), Peter Schotman (int. WL), Philippe 
Ramaekers (vervangend ext. WL). 
 
Philippe Ramaekers heeft lopende het 
seizoen Matthias van Zwet vervangen; het 
bestuur stelt voor hem met terugwerkende 
kracht te benoemen. 
 
Aftredend is Jos Uiterwijk; hij is herkiesbaar. 
Hans Hoornstra heeft zich voor de 
voorzittersfunctie als tegen kandidaat 
gesteld. 
 
Verder hebben zich als kandidaat-
bestuursleden gesteld Maarten van Laatum 
en Ronald Nelissen.  
 

Andere kandidaten kunnen nog voor of 
tijdens de vergadering gesteld worden. 
Een stemming over bestuursleden gebeurt 
schriftelijk of bij acclamatie (unaniem). 
 
Ook mogelijk is stemmen bij volmacht: een 
ander lid wordt dan gemachtigd de stem uit 
te brengen. In de praktijk is de eenvoudigste 
wijze dat iemand die niet aanwezig kan zijn 
de secretaris een kort mailtje stuurt met de 
tekst  
 
Hierbij verleen ik ……… volmacht om namens 
mij (….….) te stemmen op de ALV van SC 
Maastricht op 26 juni 2018. 
 
Een andere weg is, dat een dergelijke tekst 
op papier met een handtekening van de 
afwezige op de ALV door de gemachtigde 
aan de secretaris wordt gegeven. 

 

Partijtje over de Grens 
 

Jacob Perrenet 

 
In mei speelde ik een toernooi in 
Helsingborg, in het noorden van 
Denemarken. Waarom daar met een 
fantastisch weekendtoernooi om de hoek? 
Wel, mijn zus woont daar in de buurt, in 
Tikøb, en die moet ook af en toe bezocht 
worden. Bovendien is er een mooie 
historische fietsweg, de Gurrevej, tussen 
beide locaties. 
 
Ik mocht meedoen in de Mestergruppe, een 
internationale achtkamp met naast 
Scandinaviërs ook een Nederlander (ik dus) 
en zelfs een speler uit India. De sterkte 
varieerde van ongeveer de mijne tot flink 
daarboven. Ik werd net geen laatste met 
1½  uit 7, maar met wat meer energie en 
concentratie - gezeur achteraf natuurlijk - 
had het ook 50% kunnen zijn. In slechts 
één partij werd ik weggespeeld; in alle 

andere ontmoetingen werd het een 
interessant gevecht met wederzijdse 
kansen. Onderstaande partij, tegen op 
papier de sterkste deelnemer, is een 
voorbeeld, dat ik niet alleen laat zien omdat 
ik bijna won, maar ook vanwege de 
plotselinge uitbraak in de opening. 

 
Wit: FM Rao S.V. Srinath  

(India, Fiderating 2363) 
Zwart: Jacob C. Perrenet  

(Nederland, Fiderating 2096)  
Onregelmatig 

 
1.  e4  Pc6 
2.  Lc4  e6 
3.  Pf3  d5 
4.  ed5:  ed5: 
5.  De2† Le7 
6.  Lb5  Dd6 
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Natuurlijk voorzag ik dat er binnen enkele 
zetten een witte loper op f4 zou kunnen 
verschijnen, maar daar had ik verrassende 
tegenmaatregelen voor bedacht. Zie maar. 

 
7.  Pe5  Pf6 
8.  d4  0-0 
9.  Lc6:  bc6: 
10. Lf4  Lg4 
11. f3  Ph5 
12. Ld2  Lh4† 
13. g3  Tae8 

 

 
 
Binnen enkele zetten is er een vlijmscherpe 
stelling ontstaan. Wit wint materiaal, maar 
zwart heeft zijn ontwikkeling voltooid, terwijl 

aan de witte zijde nog de halve damevleugel 
buiten spel staat. 
 

14. gh4:  f6 
15. fg4:  fe5: 
16. Kd1  ed4: 
17. Dg2  Pf6 
18. b3  Pe4 
19. Le1  c5 
20. Lg3  Da6 
21. Te1  d3 
22. a4   

 

 
 
Na tien zetten soepel de sterren van de 
hemel gespeeld te hebben, laat ik het nu 
helaas in een paar zetten uit mijn handen 
glippen. 22. … c4 was veel beter. 
 

22. … d2 
23. Pd2:  Df6 
24. c3  Pc3:† 
25. Kc2  Pe4 
26. Pe4:  Te4: 
27. Tad1  
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Ook wit heeft nu de ontwikkeling voltooid en 
hoewel de koning wat op de tocht staat, is 
er eigenlijk geen gevaar meer. De witte 
stukken staan goed en ze zijn met één 
meer. De rest doet pijn. 
 

27.           c4 
28. Te4:  cb3:† 
29. Kb1  de4: 
30. De4:  Db6 

 

 
 
Spartel, spartel: maak er een eind aan ... Ja 
graag. 
 
 

31. Dc4†  Kh8 
32. Df7  Db4 
33. Df8:†  Df8: 
34. Lc7:  
 1-0 

 
 

Nominaties Jo Rikers Trofee 
 
Hieronder een aantal partijen die 
meedingen naar de Jo Rikers Trofee voor 
het schaakjaar 2017-2018. Sommige 
worden gegeven met commentaar (van 
de inzender), sommige zonder. Hopelijk 
volgen er nog meer nominaties.   
 
Bas Pasterkamp (1669) – Micha Ronner 
(1458), 23-1-2018, interne competitie, 
cyclus 2, ronde 1.  
 
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Pxc3 
Pc6 5. Pf3 e6 6. Lc4 Pge7 7. Lf4 Pg6 
8. Lg3 a6 9. h4 Lb4 10. h5 Pge7 11. 
h6 gxh6 12. Txh6 Da5 13. Tc1 Pg8 
14. Th1 Pf6 15. Dd3 b5 16. Lb3 Lb7 
17. e5 Pg4 18. Txh7 Tg8 19. Kf1 Lxc3 

20. bxc3 Tc8 21. Txf7 Kxf7 22. 
Dxd7+ Kf8 23. Dxe6 Tg7 24. Pg5 Pe7 
25. Dxg4 Txc3 26. Pe6+ Ke8 27. 
Pxg7+ Kf8 28. Pe6+ Ke8 29. Dh5+ 
Kd7 30. Td1+ Ld5 31. Lxd5 Pxd5 32. 
Df7+ Kc6 33. De8+ Kb6 34. Db8+ 
Kc6 35. Dd6+ Kb7 36. Dxd5+ Ka7 
37. Dd7+ Kb8 38. Dd8+ 1-0 

 
[Event "Maastricht"] 
[Date "2018.05.21"] 
[White "Hummel, Joop"] 
[Black "De Mey, J P."] 
[Result "1-0"] 
 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 
5. f4 O-O 6. Pf3 c5 7. d5 e6 8. Le2 
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exd5 9. cxd5 a6 10. O-O Lg4 11. e5 
Pe8 12. Pg5 Lc8 13. e6 f6 14. Pf3 f5 
15. a4 b6 16. Le3 Pf6 17. Kh1 a5 18. 
Te1 De7 19. Lc4 h6 20. Dc2 Td8 21. 
Ph4 Kh7 22. Ld3 c4 23. Lxf5 gxf5 24. 
Pxf5 De8 25. Lxb6 Kh8 26. Pxg7 
Kxg7 27. Ld4 De7 28. Pe4 Tf8 29. 
Dc3 Lb7 30. Pxf6 1-0 
 

 
De volgende partij van de hand van Jacob 
Perrenet staat ook eerder opgenomen, 
met diagrammen en uitgebreid van 
commentaar voorzien door Jacob. Zie 
“Partijtje over de Grens”, p. 27). 
 
Wit: FM Rao S.V. Srinath (India, 
Fiderating 2363); Zwart: Jacob C. 
Perrenet (Nederland, Fiderating 2096); 
Onregelmatig. 

 
1. e4 Pc6 2. Lc4 e6 3. Pf3 d5 4. ed5: 
ed5: 5. De2† Le7 6. Lb5 Dd6 7. Pe5 
Pf6 8. d4 0-0 9. Lc6: bc6: 10. Lf4 Lg4 
11. f3 Ph5 12. Ld2 Lh4† 13. g3 Tae8 
14. gh4: f6 15. fg4: fe5: 16. Kd1 ed4: 
17. Dg2 Pf6 18. b3 Pe4 19. Le1 c5 
20. Lg3 Da6 21. Te1 d3 22. a4 d2 23. 
Pd2: Df6 24. c3 Pc3:† 25. Kc2 Pe4 
26. Pe4: Te4: 27. Tad1 c4 28. Te4: 
cb3:† 29. Kb1 de4: 30. De4:  Db6 31. 
Dc4† Kh8 32. Df7 Db4 33. Df8:† Df8: 
34. Lc7: 1-0 

 

 
[Event "BPB Limburg-open B"] 
[Date "2018.05.19"] 
[Round "2"] 
[White "Gaul, Alexander"] 
[Black "Ramaekers, Philippe"] 
[Result "0-1"] 
[WhiteElo "1857"] 
[BlackElo "1877"] 
[Annotator "Ramaekers,Philippe"] 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5 
Schliemann defence (Schliemann-Jaenisch 
Gambit) 4. d3 fxe4 5. dxe4 Pf6 6. Lg5 
Lc5 7. O-O d6 Laatste zet uit boek. 8. 
h3 O-O 9. Pc3 Pe7 10. Pa4 Lb6 11. 
Pxb6 axb6 12. Lxf6 Txf6 13. Pxe5 
Le6!? Hier besloot ik om actief een stuk 
te ontwikkelen. De pion terugwinnen met 
13...Lxh3 leidt tot een remise-achtig 

eindspel. (13... Lxh3 14. gxh3 dxe5 15. 
Dxd8+ Txd8 16. Tad1=) 14. Pg4 Tf4 15. 
f3 Pg6 16. g3 h5!! Mijn tegenstander 
leek verrast na deze zet. 17. gxf4 Pxf4 
Zwart heeft een sterk veld voor het paard. 
Plots hangt een aanval in de lucht. 18. 
De1 (18. Kh1! hxg4 19. fxg4 Dh4 20. Df3 
Pxh3 21. Kg2 Lxg4) 18... Dg5 Er is geen 
haast om direct materiaal terug te 
winnen. (18... Pxh3+ 19. Kh2 hxg4 20. 
fxg4 Dg5! 21. Kxh3? Dxg4+ 22. Kh2 
Dh5+ 23. Kg1 Dg5+ 24. Kh2 Dxb5) 19. 
Le2 (19. Dg3 hxg4 20. fxg4 Dxb5 21. 
Dxf4 Dxb2) 19... Pxh3+ 20. Kh2 hxg4 
21. fxg4 Pf4! Terug naar het sterkste 
veld. 22. Lf3 Tf8! Het laatste stuk van 
zwart wordt actief gemaakt. 23. Dg3 
Tf6! 24. Th1? Deze zet verliest snel. (24. 
Kg1 Th6 25. Kf2 Lc4 26. Ke1 Pd3+ 27. 
Ke2 Pe5+ 28. Kf2 Dd2+ 29. Kg1 De3+ 
30. Tf2 Le2-+) 24... Th6+ 25. Kg1 
Dc5+ 26. Kf1 Lc4+ Wit geeft op. (26... 
Lc4+ 27. Ke1 De3+ 28. Kd1 Le2+! 29. 
Lxe2 Txh1+ 30. Dg1 Txg1+ 31. Lf1 
Txf1#) 0-1 
 

 
[Event "Jacob Perrenet rapidsnelschaak-
toernooi"] 
[Date "2018.05.27"] 
[White "Ramaekers, Philippe"] 
[Black "Temmink, Henk"] 
[Result "1-0"] 
[WhiteElo "1877"] 
[BlackElo "2176"] 
[Annotator "Ramaekers,Philippe"] 
 
Deze partij werd gespeeld tijdens het 
jaarlijkse rapidsnelschaaktoernooi van 
Jacob Perrenet. We hadden elk 10 
minuten op de klok. 1. e4 g6 2. d4 Lg7 
3. Pc3 d6 4. f4 Pc6 5. Pf3 Lg4 6. Lb5 
Lxf3 7. gxf3 a6 8. Lxc6+ bxc6 9. Le3 
e6 10. Dd2 Db8 11. O-O-O Pe7 12. h4 
h5 13. Dd3 O-O 14. Thg1 Db7 15. 
Tg2 a5 16. Tdg1 a4 17. f5! Nu de 
torens verdubbeld zijn op de g-lijn, kan 
een koningsaanval begonnen worden. 
exf5 18. exf5 Pxf5? Dit lijkt een 
logische zet. De volgende combinatie zag 
zwart echter niet aankomen. 19. Dxf5!! 
gxf5 20. Txg7+ Kh8 21. T7g5! De 
sleutelzet. Mat is niet meer te voorkomen. 
Tg8 22. Txh5# 1-0  
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