Prijsuitreiking Club van het jaar 2002/2003 door de voorzitter van de LiSB, de
heer Hans Cuppen, vergezeld door de bestuursleden Arthur Hendriks en Willy
Wijsen van de LiSB, met aansluitend de vierde algemene ledenvergadering van
MSV-VSM, op 7 juli 2004 in de Romein.
De vice-voorzitter van MSV-VSM, Joop Dekens opent de bijeenkomst te 20.08
uur. Alvorens de algemene ledenvergadering zal beginnen zal door de voorzitter
van de LiSB de huldiging van onze vereniging als club van het jaar plaatsvinden
en de prijzen, behaald op de Grand Prix toernooien door een aantal junioren,
worden uitgereikt. Hij geeft het woord aan de voorzitter van de LiSB.
Hans Cuppen zegt dat hij een stropdas heeft aangedaan, zoals dat voor deze
bijzondere gelegenheid als de uitreiking van de prijs voor de club van het jaar
past. Op vergelijkbare wijze met de spionnen van Michelin voor de toekenning
van sterren aan restaurants heeft de LiSB in de keuken van MSV-VSM geloerd
op de vele facetten van het verenigingsleven, zoals bij voorbeeld sponsoring,
kader en de ontwikkeling van de jeugdafdeling. Voor een aantal onderdelen werd
zelfs het maximaal aantal te behalen punten behaald! De jeugd heeft het ook erg
goed gedaan en een aantal kinderen zit nu te popelen om de prijzen in ontvangst
te nemen.
Beleid moet je doen vervolgt de spreker, actiepunten moet je doen. Twee zaken
die, zoals hij begrepen heeft, thans op het programma staan. Maar met de jeugd
zijn reeds resultaten geboekt! Zo mag hij aan Eefje Koehorst de tweede prijs in
de categorie E (10 jaar) overhandigen. Proficiat! En Eefje wordt mét beker
gelukkig lachend op de gevoelige plaat vastgelegd. Een derde prijs is weggelegd
voor Toine Paulissen die helaas niet aanwezig kon zijn, maar Eefje wil deze wel
aan hem geven. In de categorie F (tot 10 jaar) behaalde Alexander Chan een 4e
plaats. Ook hij ontvangt zijn beker en wordt geportretteerd. Deze eer is ook
weggelegd voor Paul Bokern, die hier zelfs de tweede prijs won.
Hans Cuppen zegt dat niet alleen Maastricht trots op de prijswinnaars mag zijn,
maar geheel Limburg. Hij vraagt en krijgt een stevig applaus uit de zaal voor de
gehele jeugdafdeling.
Hieraan werken veel mensen mee. Voor de vuist noemt hij Joop Dekens en
Constance Hemker-Boer, doch er zijn er natuurlijk nog veel meer! Zij allen doen
de jeugdafdeling elan uitstralen.
Maar er is meer aan de hand geweest in Maastricht vervolgt de voorzitter van de
LiSB.
Een vereniging bestaat per definitie uit een verzameling eenlingen. Een
verzameling is minimaal twee maal een. Voeg je een aantal verzamelingen
samen en bereik je met al die enen een eenheid dan ben je club van het jaar! En
nu is het zaak om die Michelin- ster te behouden!
Hans Cuppen is trots en dankbaar de trofee Club van het jaar uit te reiken aan
MSV-VSM.
Onder applaus uit de zaal neemt Joop Dekens deze in ontvangst.

Joop Dekens dankt Hans Cuppen voor diens aardige woorden en zegt er zeker
van te zijn dat de rest van de prijs (een digitale klok) er aan staat te komen!
Verder meent onze vice-voorzitter dat in de statuten van de LiSB is vermeld dat
een club niet tweemaal achter elkaar club van het jaar kan worden, maar dat wij
dat wel ernstig van plan zijn. Daarop riposteert de voorzitter van de LiSB met de
uitdaging om de LiSB dan maar in verlegenheid te brengen!
Hierna verlaten de aanwezige kinderen met hun begeleiders de zaal en stelt
Joop Dekens de algemene ledenvergadering aan de orde.
Notulen van de vierde algemene ledenvergadering van MSV-VSM
Aanwezig: Als gasten de heren Hans Cuppen, Arthur Hendriks en Willy Wijsen
( tot en met gedeelte van punt 4a en daarna gedeelte van punt 8 ) van de LISB.
De leden: Joop Dekens (voorzitter van de vergadering), Daan Brorens, Raad
Alatar, John Franssen, Asef Ghafuri, Constance Hemker- Boer, Mark Gidding,
Maxim Hollands, Jo Hermans, Henk Klein, Dien Knuit (tot en met gedeelte punt
13), Jef Jacobs, Luc Janssen, Wiel Maertzdorf, Sjef Moerdijk, Harry Nietsch,
Maarten-Jan Oosterman, Hans Ouwersloot, Jean Pluis, Mark Ramaer, Jo Rikers,
Johan Rouschop, Bram Rijkschroeff, Sjaak Spruit en Sjef Veerkamp.
Afwezig met kennisgave: Jànos Flesch, Alex Hagen, Guido Heuts, Lambert
Nicolaes, Huub Rüth, Dirk van de Scheur, Paul Talsma, Jos Uiterwijk en René
Weerts.
1. 1. Openingswoord vice- voorzitter
Joop Dekens geeft er kennis van dat onze voorzitter Jos Uiterwijk op zakenreis is
en zich thans in Tel Aviv bevindt. Hij heeft een brief van hem ontvangen, gericht
aan de vergadering, die hij graag wil voorlezen. De brief luidt als volgt.
Beste mensen, schaakcollega's,
om te beginnen spijt het me dat ik vanavond niet aanwezig kan zijn op deze
alweer 4e ALV. En dat spijt me echt, want ik ben er trots op voorzitter te mogen
zijn van deze prachtige vereniging. Gelukkig kan ik tot mijn verdediging zeggen
dat ik momenteel ook het schaken in Israël aan het promoten ben, want daar
wordt momenteel het 12e Wereld Kampioenschap Computerschaak gehouden,
waar ik mede toernooidirecteur bij ben.
Als het goed is, is zo juist aan onze vereniging de prijs behorend bij de
benoeming tot club van het jaar 2002/2003 uitgereikt, waarvoor ik het bestuur
van de LISB hartelijk dank wil zeggen.
Een prachtige, maar ook terechte toekenning volgens mij. De bekroning van een
succesvolle fusie, die meer was dan de som der delen. De grootste vereniging
van Limburg, een goede opkomst in de interne competitie, 4 teams extern, en

last but not least een bloeiende jeugdafdeling zijn slechts enkele zaken die onze
vereniging zo succesvol maken.
Toch moeten wij nooit bij onze successen blijven stilstaan, want zoals bekend:
stilstand is achteruitgang. Daarom wordt in deze ALV ook ons beleidsplan
gepresenteerd, en omdat voor ons beleid gelijk staat met het ontwikkelen van
activiteiten noemen we het liever ons activiteitenplan. U zult zien dat ons
activiteitenplan ambitieus is: de vereniging binnen enkele jaren nog verder
uitbouwen, organiseren van evenementen, opzetten van trainingen, en nog vele
andere dingen. Ambitieus of niet, wij geloven dat die doelstellingen wel
realistisch zijn. En daarvoor hebben wij jullie steun nodig, maar ik ben er van
overtuigd dat we die steun ook zullen krijgen.
Vanavond is tevens een bestuursverkiezing, waarbij ik als voorzitter zal aftreden,
maar me graag herkiesbaar stel. Ik zei al dat ik trots ben om voorzitter van ons
MSV-VSM te mogen zijn, en daarom aarzel ik niet om dit nog een tijdje hopelijk
te mogen zijn. Uiteraard hoop ik dat jullie mijn kandidatuur zullen ondersteunen.
Laat me eindigen met jullie allemaal te danken voor jullie inzet en betrokkenheid
bij onze vereniging. Dat was de sine qua non zonder welke onze vereniging het
nooit zo goed gedaan zou hebben. En verder wil ik jullie allemaal alvast een heel
goed seizoen 2004/2005 toewensen, waar zeker een deel van onze ambities
uitgevoerd zullen worden. Het ga jullie allemaal goed.
Schaakgroeten vanuit Tel Aviv
Jos Uiterwijk
Dank je wel Jos, zegt Joop Dekens na de voorlezing.
In verband met de aanwezige bestuursleden van de LiSB stelt Joop Dekens voor
de agenda te wijzigen en eerst punt 7: Begroting en contributievoorstel van de
penningmeester te behandelen en daarna punt 4: Bespreking Activiteitenpan
senioren en Jaarplan jeugd. Indien nodig kan dan van de zijde van de LiSB
toelichting gegeven worden.
Dat is akkoord.
7. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester
Penningmeester Daan Brorens krijgt het woord.
Daan Brorens zegt dat het bestuursvoorstel in de laatste Kiebits is gepubliceerd.
Zoals hieruit blijkt is voor het seizoen 2004/2005 niet te ontkomen aan een
contributieverhoging van € 5 voor alle categorieën onder voorbehoud dat de LiSB
haar tarieven niet verhoogt! Dit nu, blijkt van de zijde van de LiSB, is niet het
geval. Ook zij verhogen de tarieven met € 5!

De totale stijging zal dus € 10 moeten bedragen, hetgeen in stemming gebracht
dient te worden.
Eerst wordt gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen.
Harry Nietsch meent dat de contributie- inkomsten voor het seizoen 2004/2005
wel erg hoog geraamd zijn! Is het ledental niet wat optimistisch aangenomen? De
penningmeester zegt dat uitgegaan is van het huidige ledental.
Jo Hermans vraagt wat de reden is van de contributieverhoging van de LiSB en
of de verhoging van de LiSB ook voor de junioren van kracht is. Joop Dekens
zegt dat door de terugtredende overheid de bondscontributie verhoogd moet
worden en Hans Cuppen zegt dat de bondscontributie van de junioren minder
dan € 5 wordt verhoogd. De penningmeester van MSV-VSM zal bij het
vaststellen van de nieuwe tarieven hier rekening mee houden.
Hans Ouwersloot vindt in de begroting de geldelijke gevolgen van het
activiteitenplan niet terug. Joop Dekens zegt dat de activiteiten in principe
kostendekkend moeten zijn. Weliswaar kosten folders die rondgebracht moeten
worden geld, maar dit vertaald zich ongetwijfeld in ledenwinst!
Nog op een vraag van Hans Ouwersloot zegt de penningmeester dat hij bij zijn
begroting van 93 leden is uitgegaan, het huidige ledental is 98.
Luc Janssen zegt dat dubbelleden slechts eenmaal contributie aan de bond
behoeven te betalen! Dat is correct, de LiSB verhoging wordt niet aan de MSVVSM dubbelleden in rekening gebracht.
Harry Nietsch vraagt een nadere specificatie van de € 505 van de post Diversen
Jeugd in de begroting over 2004. De penningmeester zegt dat de opleiding van
trainers, toernooien en kopieën zijn samengevoegd. In de begroting over 2005
zijn deze uitgesplitst. Joop Dekens zegt dat opleiding van trainers minder kost
omdat er minder opgeleid behoeven te worden om de aanwas van 9 nieuwe
junioren tot 31 op te vangen. Overigens blijkt uit de stukken dat de jeugd zich zelf
bedruipt, zegt Daan Brorens nog.
Er worden verder geen opmerkingen meer gemaakt. Joop Dekens leest de
bevindingen van de kascommissie, ondertekend door Johan Rouschop, voor:
kascontrole 2003 uitgevoerd en akkoord bevonden! Joop Dekens dankt de
kascommissie en Daan Brorens voor het verrichte werk en stelt voor de
begroting en de contributietarieven in stemming te brengen.
Er is niemand tegen waardoor het een en ander is goedgekeurd. Kennelijk nog
onder de indruk hiervan denkt niemand er aan dat er ook nog eens een nieuwe
kascommissie benoemd moet worden! Nog wordt door Joop Dekens opgemerkt
dat er ten alle tijde de mogelijkheid tot gespreide betaling van de contributie
bestaat.
4a. Bespreking activiteitenplan senioren (beleidsplan 2004-2007)
Joop Dekens zegt dat er ooit bij MSV een vierjarenplan is opgesteld met als
voornaamste doel de winning van nieuwe leden. Dit plan is gaandeweg
geëvolueerd tot een beleidsvoornemen gericht op vier punten waarvan een deel
reeds gerealiseerd werd. In het bestuur werd door middel van een analyse van

de sterke- en zwakke punten het plan verfijnd tot de vorm waarin het nu wordt
aangeboden. Joop Dekens vraagt of er mensen zijn die op- of aanmerkingen
willen maken.
Luc Janssen zegt dat het plan ambitieus genoeg is, maar hij vraagt zich af of er
wel genoeg vrijwilligers zijn om hier gestalte aan te geven. Uit het plan blijkt niet
wat er mogelijk is zonder de hulp van die vrijwilligers. Joop Dekens zegt dat
inderdaad de medewerking van de leden noodzakelijk is. Zonder actieve
deelname kan het plan niet uitgevoerd worden.
Hans Ouwersloot zegt dat de leden bij de stemming over het plan
verantwoording dragen, bij aanname zullen zij er namelijk samen hun schouders
onder moeten zetten!
Joop Dekens zegt dat het plan gericht is op een brede vereniging, wij willen
zowel sterke schakers en beginners iets aanbieden. Zo staat er het voornemen
tot schaken in de KNSB- competitie op het programma, maar ook het
aantrekkelijk maken van de interne competitie voor diegenen die een lage rating
hebben.
Natuurlijk valt en staat er veel met de bereidheid van de leden actief mee te
werken, vervolgt onze vice-voorzitter, in de epiloog van het voorliggende
activiteitenplan wordt de behoefte aan de voornaamste functionarissen op een
rijtje gezet.
Jo Hermans stelt voor aan activiteit 4 toe te voegen : een jeugdtoernooi.
Niemand heeft bezwaar hiertegen.
Wiel Maertzdorf is het helemaal eens met het activiteitenplan, maar ook hij zegt
dat het staat of valt met de uitvoering van de taken. Gekscherend merkt hij nog
op dat met publicaties in de Maaspost waarschijnlijk geen nieuwe leden met een
rating groter dan 2000 zullen worden aangetrokken. Dat is juist zegt Joop
Dekens, maar daarvoor is dan ook de website genoemd in het plan! Bijzonder
jammer is het dat Paul Talsma, bij gebrek aan voldoende sterke spelers intern bij
ons, lid is geworden van Voerendaal.
Wiel Maertzdorf zegt dat in het Centre Céramique een schaakhoek is ingericht,
maar daar heeft hij nooit enig teken van MSV-VSM aangetroffen. Mogelijk dat
hier wat werving naar sterke spelers verricht kan worden? Joop Dekens zegt dat
dit idee in het bestuur onderzocht zal worden.
Hans Ouwersloot is het eens met het ambitieuze plan, dat echter alleen kans van
slagen heeft als de gehele vereniging het gaat doen!
Verder meent hij dat onze doorsnee clubavond voor beginnende schakers niet
aantrekkelijk is. Mogelijk kan voor dezen een ander idee worden gevonden?
Joop Dekens zegt dat de interne competitie juist als het sterkste punt van onze
club wordt beschouwd, dat bij voorkeur niet aangetast zou moeten worden. Hans
Cuppen zegt dat het bekijken van uit een andere invalshoek wellicht tot
verrassende oplossingen voor beginners zou kunnen leiden! Joop Dekens zegt
dat dit nu typisch iets is voor een activiteiten- functionaris.
Jo Hermans zegt naar aanleiding van doelstelling 4: realiseren van de
mogelijkheid tot scholing, dat er mogelijkheden zijn om via de Schaakacademie
op internet aan training te doen. Joop Dekens vindt dit een prima idee en zegt

dat dit door de voorgestelde scholings- coördinator opgepakt zou moeten
worden!
Johan Rouschop vindt het jammer dat de sterke speler Paul Talsma is opgestapt.
Het zal bijzonder moeilijk worden om de doelstelling een team in de KNSB te
laten uitkomen te verwezenlijken. Hiertoe zal naast het aantrekken van nieuwe
leden eveneens een up grading van de groep spelers met rating rond 1900 nodig
zijn. Maxim Hollands vraagt wat er gebeurt als een speler met hoge rating
midden in de interne competitie lid wordt. Joop Dekens zegt dat dan heel creatief
met de reglementen van de interne competitie omgesprongen dient te worden!
Op een vraag van de voorzitter van de vergadering of er nog mensen zijn die
opmerkingen willen maken meldt zich niemand.
Joop Dekens zegt vervolgens dat thans het moment aangebroken is dat zich
liefhebbers voor de in het activiteitenplan genoemde vacatures kunnen
aanmelden!
Op dat moment kondigen de heren van de LiSB hun vertrek aan wegens
verplichtingen elders. Joop Dekens dankt de heren voor hun aanwezigheid.
Nog wordt door Hans Ouwersloot opgemerkt dat training door de bond een dure
aangelegenheid is, aan hen zou bij gelegenheid voorgelegd kunnen worden hier
een creatieve oplossing voor te bedenken!
Joop Dekens vervolgt zijn oproep voor medewerking van de leden aan het
activiteitenplan met de mededeling dat er tot nog toe geen reden tot klagen is
hierover.
Staande de vergadering geven zich op:
Sjaak Spruit als medewerker van de activiteiten- functionaris naast de reeds
genoemden Jos Uiterwijk en Sjef Moerdijk in het plan zelf, alsmede Dien Knuit en
Wiel Maertzdorf als leden van de toernooicommissie. Als scholings- coördinator
of assistent hiervan geeft zich niemand op.
Joop Dekens zegt dat na een nachtje slapen er mogelijk mensen zijn die alsnog
willen meewerken. Het is jammer dat er niet zo veel mensen op deze
ledenvergadering aanwezig zijn, het bestuur zal uiteraard proberen degene die
niet aanwezig zijn te benaderen voor een functie.
Luc Janssen vraagt waar op dit moment het meeste behoefte aan is. Jo Rikers
meent dat zonder twijfel het gemis aan een interne wedstrijdleider het meest
urgent is. Joop Dekens zegt dat dit zeker waar is, maar op dit moment niet aan
de orde is en onder agendapunt 6 zal worden behandeld. In het kader van het
thans aan de orde zijnde agendapunt is de opstanding van een scholingscoördinator het meest gewenst!
Het moge echter duidelijk zijn dat als er geen functionaris gevonden wordt de
activiteit niet kan doorgaan.
Joop Dekens gaat nog in kort bestek het activiteitenplan na en zegt dat aan veel
zaken reeds invulling gegeven wordt.
Er worden verder geen opmerkingen meer gemaakt waarna Joop Dekens het
activiteitenplan met de voorgestelde wijziging betreffende het organiseren van
een jeugdtoernooi in stemming brengt.

Wie is er tegen?
Niemand is tegen waardoor het activiteitenplan is aangenomen.
.
4b. Bespreking jaarplan jeugd (2004-2005)
Joop Dekens vraagt of er op- of aanmerkingen zijn hierover.
Constance Hemker- Boer zegt dat 9 kinderen met stap 1 klaar zijn. Een nieuwe
aanvang met de opleiding in stap 1 zal na een ledenwerfactie plaatsvinden zegt
Joop Dekens. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt. Het jaarplan wordt
aldus door de vergadering goed gekeurd.
2. 2. Ingekomen stukken en mededelingen
Op een desbetreffende vraag van de voorzitter van de vergadering zegt
secretaris Jo Rikers dat er voor deze vergadering geen stukken zijn ontvangen.
Wel zijn een aantal afmeldingen, zoals eerder vermeld, binnen gekomen. De
namen van deze leden worden door de secretaris voorgelezen.
Joop Dekens vraagt de aandacht voor het komend Open Maastrichts Zomer
Kampioenschap.
Jo Rikers doet een emotionele oproep tot deelname hieraan. Volgens hem had
de geringe deelname aan de laatste door VSM georganiseerde
zomerkampioenschap bijna tot de opheffing van deze club geleid! Sjef Moerdijk
zegt dat deelname voor clubleden vrij is, de niet clubleden dienen € 5 te betalen,
welk geld besteed wordt aan de te winnen prijzen.
Voor het toernooi wordt reclame gemaakt op de website plus een artikel in de
Trompetter en zullen diverse Belgische clubs in de grensstreek worden
aangeschreven.
Joop Dekens zegt nog dat in de komende uitgave van de Kiebits door hem een
artikel over het stappenplan zal worden geschreven. Voor het volgen van dit plan
(stap 1 t/m 6) zijn a raison van € 4 werkboeken te koop. Stap 6 is van behoorlijk
niveau en kost € 9,50. Op een vraag van Dien Knuit wordt bevestigd dat de
cursus ook via CD te volgen is.
Dien Knuit deelt mee dat zij nog geen inventarisatie van het materiaal (dat een
maal per jaar moet gebeuren) heeft gedaan. Zij heeft hier hulp voor nodig. Dat
komt wel in orde!

3 en 5. Goedkeuring notulen van de derde ALV en de jaarverslagen van
secretaris, penningmeester, interne competitieleider, externe competitieleider en
jeugdleider
De notulen van de vorige ledenvergadering, die volledig in de website en verkort
in een eerdere uitgave van de Kiebits werden opgenomen, worden ongewijzigd
goed gekeurd. Het verslag van de kascommissie werd reeds eerder
goedgekeurd. Er is geen schriftelijk verslag van de interne competitie gemaakt,
maar ongetwijfeld zal Luc Janssen bij de prijsuitreiking zijn zegje hierover doen.

In de laatste Kiebits werden de jaarverslagen van de secretaris, de
penningmeester, de externe wedstrijdleider en de jeugdleider gepubliceerd.
Deze worden alle ongewijzigd goed gekeurd! Er rest Joop Dekens dan niets
anders als de samenstellers dank te zeggen.
6. Bestuursverkiezing
Joop Dekens zegt dat blijkens de eerder voorgelezen brief, onze voorzitter Jos
Uiterwijk zich als voorzitter herkiesbaar stelt. Op zijn vraag of zich tegen
kandidaten stellen komt geen response. De vergadering herkiest vervolgens bij
acclamatie Jos Uiterwijk tot voorzitter.
Joop Dekens zegt dat de overige bestuursleden volgens de statuten nog een jaar
te gaan hebben. Echter de zittende bestuursleden Daan Brorens en Mark
Ramaer en niet bestuurslid interne wedstrijdleider Luc Janssen stellen zich niet
meer beschikbaar. Voor Mark Ramaer, hoofdredacteur van de Kiebits, heeft zich
als opvolger Alex Hagen beschikbaar gesteld.
Voor Alex Hagen behoefde dit niet met een bestuursfunctie gepaard te gaan.
Voor de opvolging van Daan Brorens stelt het bestuur Wiel Maertzdorf kandidaat.
De vergadering schuift geen tegen candida(a)t(en) naar voren. Wiel Maertzdorf
zegt dat hij dacht als een uit velen kandidaat door het bestuur te zijn gesteld,
maar dat valt nogal tegen! Eveneens van humor getuigend is zijn opmerking dat
hij nu zéker penningmeester wil worden vanwege de aangenomen
contributieverhoging! Door de vergadering wordt Wiel Maertzdorf als bestuurslid
gekozen. Joop Dekens wenst Wiel Maertzdorf proficiat en verzoekt hem achter
de bestuurstafel plaats te nemen.
Het bestuur voor het komende seizoen is nu als volgt samengesteld: Jos
Uiterwijk voorzitter, Joop Dekens, Wiel Maertzdorf, Sjef Moerdijk en Jo Rikers
bestuursleden.
Joop Dekens vervolgt de vergadering door uit te spreken dat Daan Brorens te
kennen heeft gegeven geen uitgebreid dankwoord te wensen bij zijn afscheid als
bestuurslid. Maar hij wil niet nalaten te zeggen dat Daan Brorens een
voortreffelijke penningmeester is geweest die goed op de penningen zat.
Hartstikke bedankt! Aan Daan Brorens is geen wijn besteed, mogelijk heeft hij
wel nog iets aan het stappenplan met tactische overwegingen! Daan Brorens
zegt dank hiervoor en vervolgt met op te merken dat hij de schaaksport blijft
dienen als penningmeester en verzorger van de website van Chess Events. De
reden dat hij uit het bestuur van MSV-VSM stapt is dat hij geen twee dingen half
wil doen! Daan wordt met een applaus uit de zaal beloond.
Joop Dekens zegt dat Mark Ramaer vrijwel een synoniem voor de Kiebits is. Na
een periode van liefst zeven jaar werd hij na een korte overgangsperiode
opnieuw overgehaald hoofdredacteur van ons verenigingsblad te worden en wel
voor twee jaar! En in die twee periodes was het meest opmerkelijke dat de leden
6 tot 7 maal per jaar verzekerd waren van een zeer goed verzorgde uitgave van
de Kiebits. Van harte dank hiervoor. En ook Mark Ramaer mag de tactische
overwegingen als present in ontvangst nemen. Mark Ramaer zegt dat hij steeds
met plezier de uitgaven verzorgd heeft maar dat op de duur de last van de

samenstelling onder tijdsdruk toch wat veel werd. Overigens, zegt Mark Ramaer,
heeft hij binnen het bestuur van MSV nog een jaar als extern wedstrijdleider
gefungeerd.
Joop Dekens richt vervolgens het woord tor Luc Janssen. Deze heeft eerst bij
VSM en daarna bij MSV-VSM een schitterend uitgewerkt systeem voor de
interne competitie ontwikkeld. Hartstikke bedankt hiervoor. Aan Luc Janssen
wordt stap 5 als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet overhandigd. Luc
Janssen treedt af als intern wedstrijdleider en zegt met het oog op zijn opvolging
dat het systeem gerust wat eenvoudiger opgezet kan worden en dat het bezit
van een lap-top geen must is! Wel voorwaarden zijn dat je op de hoogte moet
zijn van de reglementen, dat je per week een aantal uren moet besteden voor het
opmaken van de standen en bovenal dat je het leuk moet vinden! Luc Janssen
zegt toe dat hij zijn opvolger bij moeilijkheden wil helpen en dat ook hulp van Jos
Uiterwijk en Sjef Moerdijk verwacht kan worden. Op een vraag van Constance
Hemker- Boer zegt Mark Ramaer dat je geen computer- fanaat hoeft te zijn! Wel,
zegt Mark Ramaer (ondersteund door Luc Janssen), betekent de voorparing veel
werk. Maar deze voorparing zou de opvolger van Luc Janssen kunnen laten
vallen. Luc Janssen zegt toe dat hij bij het opzetten van een eenvoudiger
systeem wil helpen.
Joop Dekens komt vervolgens met de hamvraag: wie is genegen de nieuwe
interne wedstrijdleider te worden?!
Buiten Dien Knuit meldt zich niemand uit de vergadering als kandidaat hiervoor
aan. De kandidatuur van Dien Knuit zal in het bestuur besproken worden.
8. Interne competitie seizoen 2004/2005
Nadat Luc Janssen heeft opgemerkt dat in de agenda bij punt 8 en 9 onterecht
het seizoen 2003/2004 is genoemd, zegt Joop Dekens dat hij van de
penningmeester heeft gehoord dat in de pauze, die hij thans wil inlassen, geen
rondje uit de kas gegeven kan worden gezien de zorglijke toestand hiervan!
Na de pauze zijn de heren van de LiSB weer aanwezig! Reden hiervoor is dat bij
de toekenning van de prijs club van het jaar ook de wisseltrofee "Frits Hendriks"
uitgereikt dient te worden. Op de vraag van de voorzitter van de LiSB Hans
Cuppen of iemand weet wie dat is meldt zich Sjaak Spruit, die in Schaesberg
clubgenoot was van deze vermaarde figuur.
Dat klopt zegt Hans Cuppen, want Frits Hendriks was achtereenvolgens
voorzitter van Schaesberg, Blerick en Venlo. In 1983 kwam hij in het bestuur van
de LiSB, waarvan hij liefst 13 jaar lang voorzitter is geweest. Hans Cuppen heeft
het voorrecht gehad met hem te mogen optrekken naar de bondsraad van de
KNSB. Hij noemt Frits Hendriks een illuster voorzitter van de LISB, een ware
meester in het omgaan met de vergadering, waarvan hij practisch alles gedaan
kreeg. Niet voor niets is hij na zijn aftreden tot ere- voorzitter van de LiSB
benoemd.
Frank Clevers is de initiator van de prijs club van het jaar, welks idee door Frits
Hendriks ondersteund werd. Bij zijn aftreden als voorzitter heeft Frits Hendriks de

trofee hiervoor ter beschikking gesteld. Het bestuur van de LiSB heeft toen
besloten de trofee naar hem te vernoemen: een hommage aan de man die veel
van zijn principes wist door te drukken, maar ook loyaal was als dat eens niet
lukte!
Joop Dekens dankt Hans Cuppen na het in ontvangst nemen van de trofee, het
is fijn dat wij nu het verhaal hierachter kennen! Joop Dekens zegt dat de trofee
een ereplaats krijgt in onze prijzenkast. Hans Cuppen kan niet nalaten op te
merken dat het een wisseltrofee betreft, hij wordt echter door Joop Dekens
gerust gesteld: de kast is afsluitbaar!
Hierna verlaten de heren van de LiSB de vergadering.
Na het boven omschreven intermezzo vat Joop Dekens de behandeling van het
agendapunt interne competitie weer op.
Sjef Moerdijk zegt dat in het bestuur het plan is opgevat om beginnende
schakers indien zij dit wensen alleen maar te laten spelen tegen leden met een
lagere rating dan 1300. Dit om dezen niet te ontmoedigen bij veelvuldige
nederlagen tegen sterke spelers. Luc Janssen zegt dat hij dit in het systeem kan
verwerken, maar stelt voor hiermee te wachten tot de nieuwe wedstrijdleider is
gevonden. Dat is akkoord.
Hans Ouwersloot ziet voordelen in het spelen van een 8- kamp in plaats van een
10-kamp in de slotronde voor het clubkampioenschap. Hier zijn twee redenen
voor en wel de krappe tijdsduur waarin de competitie moet klaar komen en de
lange duur zonder spanning voor het gros van de deelnemers die geen kans op
het kampioenschap maken.
Desgevraagd zeggen Maxim Hollands en Mark Ramaer dat zij een 10-kamp wel
zien zitten: je speelt op een relatief hoog niveau een behoorlijk aantal partijen en
je hoeft niet alles te verliezen! Maarten-Jan Oosterman is het met Hans
Ouwersloot eens, hij is voor een 8-kamp dus.
John Franssen is voor een grote groep, maar toch 4 afdelingen. Hier sluit Jo
Hermans zich gedeeltelijk bij aan, maar die ene groep dan alleen tot Kerstmis.
Luc Janssen zegt een beetje verwonderd dat na eerdere peilingen een overgroot
deel van de leden heeft beslist voor een roostercompetitie in de eindronde het zij
met 8, dan wel 10 spelers. Jo Rikers is van mening dat de nieuwe interne
competitieleider een voorname stem in het kapittel moet hebben. Sjef Moerdijk
zegt dat het bestaande systeem inderdaad eerder is goedgekeurd, hij stelt voor
dit voor het komende seizoen te handhaven, onder voorwaarde dat de nieuwe
interne competitieleider hiermee akkoord gaat.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Sjef Moerdijk het bestaande
systeem te handhaven met een eindkamp van 8, dan wel 10 spelers. Hij brengt
in stemming wie vóór een 8-kamp is. Dit blijken alleen Hans Ouwersloot en
Maarten-Jan Oosterman te zijn, waaruit geconcludeerd mag worden dat de 10kamp de voorkeur heeft.
9. Externe competitie 2004/2005
Joop Dekens geeft het woord aan Sjef Moerdijk.

Sjef Moerdijk zegt dat hij een lijvig verslag heeft gemaakt dat in de laatste Kiebits
is gepubliceerd. Hij licht hieruit nog het volgende. In de normale externe LiSBcompetitie werden uit 180 partijen 88 punten gescoord, hetgeen een
verdienstelijke positieve score genoemd mag worden. Sjef Moerdijk zegt dank
aan alle teamleiders en hij rekent er zo'n beetje op dat dezen ook het komende
seizoen hun teams weer naar goede resultaten zullen voeren!
Verder kondigt hij aan dat in dat komende seizoen een jeugdteam in de derde
klasse van de LiSB zal worden ingeschreven! En hierin zullen niet de sterke
gebroeders Zimmermann spelen, omdat die worden opgesteld in een team dat in
de tweede klasse uitkomt.
Sjef Moerdijk wil alvast beginnen met een inventarisatie van spelers die in de
LiSB- competities willen uitkomen. Hij verzoekt de aanwezigen de door hem
gemaakte lijst in te vullen en geeft deze om te beginnen aan Mark Ramaer.
10. Jeugdzaken
Joop Dekens zegt dat een uitgebreid jaarverslag in de laatste Kiebits is
verschenen. Nogmaals wil hij zijn dank betuigen aan alle trainers. Ook de actieve
ouders van de jeugdleden worden genoemd. Soms werd met liefst zes atuo's
tegelijk naar diverse toernooien afgereisd! Hartstikke bedankt zegt de voorzitter
van de vergadering en Jeugdleider Joop Dekens.
Het ligt in de bedoeling het ledenbestand van de jeugdafdeling per 1-9=2004 op
te voeren tot 40 en per 1-9-2005 zelfs tot 50 kinderen. Maar dan is voor de
stappen 1,2 en 3 extra trainingscapaciteit nodig! Liefhebbers voor jeugdleider of
trainer zijn welkom! Ook de behandeling van bepaalde thema's behoort tot de
mogelijkheden. Zo ligt er bijvoorbeeld een toezegging van Bram Rijkschroeff voor,
voor de behandeling van openingstheorie.
11. Kaderinventarisatie
Joop Dekens zegt dat kaderinventarisatie gaandeweg de vergadering
genoegzaam aan de orde is gekomen bij de bespreking van punten als de
interne competitie, activiteitenplan, jeugdzaken, scholing en toernooicommissie.
Hij stelt voor naar het volgend agendapunt over te stappen. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
12. Diversen (verfbeurt 2e speellokaal, organisatie open zomerkampioenschap
van
Maastricht 2004, organisatie schaaknacht, etc.)
Joop Dekens geeft het woord aan Sjef Moerdijk.
Sjef Moerdijk zegt dat dezelfde bemanning die de eerste zaal heeft gedaan
garant staat voor de verfbeurt van het 2e speellokaal, te weten Sjaak Spruit,
Bram Rijkschroeff, Mark Gidding en hijzelf. Er dient nog overleg met de uitbater
van de Romein plaats te vinden, die overigens heeft toegezegd om ook nu weer

het nodige materiaal ter beschikking te stellen. Mark Gidding zegt nog dat hij wel
verwacht na gedane arbeid wat extra ratingpunten te krijgen!
Sjef Moerdijk zegt dat het open zomerkampioenschap van Maastricht in de
steigers staat en naar verwachting ook dit jaar weer goed ingevuld zal worden.
Verder zal aan de schaaknacht vorm gegeven moeten worden! Hopelijk zijn de
bureaucratische molens van de gemeente Maastricht dit jaar wat sneller in
beweging te krijgen. Sjef Moerdijk zegt dat Jos Uiterwijk en hijzelf het in ieder
geval weer gaan proberen. Jo Hermans merkt op dat als dit niet mocht lukken, hij
nog wel een Café in Zutendaal kent waaraan een nachtvergunning voor schaken
verleend is! Naar voren komt day Sjef Jacobs hier deuitbater van is!
Er worden verder geen zaken meer onder dit punt aan de orde gesteld.

13. Prijsuitreiking seizoen 2003/2004
Joop Dekens geeft het woord aan Luc Janssen, die zich achter een prachtig
gedekte tafel met flonkerende flessen rode wijn en schitterend blinkende bekers
posteert. Blijkens de aangebrachte etiketten is de wijn van Chateau Romanus,
jaargang 2003/2004.
Luc Janssen zegt dat de interne competitie 2003/2004 uit 3 cycli van ieder 11
ronden bestond. Na de eerste ronde werd de kampioensgroep van 10 spelers
afgesplitst en kwam de rest uit in 3 rating-groepen. Er waren in totaal dus 4
groepen, de eerste drie in iedere groep krijgen én een trofee én een fles wijn!
Verder vond er een snelschaakkampioenschap op 4 avonden plaats. Alleen de 3
beste resultaten werden in aanmerking genomen. Ook voor het
rapidkampioenschap werden 4 avonden uitgetrokken. Drie voorronden volgens
Amsterdams systeem en een finale ronde.
Tenslotte vond op een avond alternatief schaken volgens random systeem plaats.
Luc Janssen zegt dat zo stilletjes aan wel bekend is dat hij graag aan statistiek
doet! Navorsing van de resultaten leerde dat voor dit seizoen Maarten-Jan
Oosterman het vaakst remise speelde(!), buttelkoningin wederom Dien Knuit
werd en dat Joop Dekens zich (overigens reglementair niet verplicht) het vaakst
afmeldde. Joop Dekens zegt dat hij zich door ziekte genoodzaakt moest
afmelden!
Er waren 6 mensen die hun rating met meer dan 100 punten verhoogden: Sjaak
Spruit 101, Bram Rijkschroeff 104, Alex Hagen 124, Reinier Overtoom 134,
Maxim Hollands 150 en Raad Alatar 176. Aan Raad Alatar wordt onder applaus
een schaakprobleemboek uitgereikt.
Groep 4 van de reguliere interne competitie; Wiel Maertzdorf (3e), Sjaak Spruit
(2e) en Raad Alatar (1e). Raad Alatar geeft vervolgens de wijn aan Jo Rikers, die
zich zoals gewoonlijk niet in de prijzen heeft kunnen werken. Opmerking: daags
na de prijsuitreiking werd door Luc Janssen een correctie gemeld: Marijn van der
Gaag won de derde prijs!
Groep 3; Piet van der Linden (3e) en Alex Hagen (2e) niet aanwezig krijgen prijs
later, Henk Klein (1e).

Groep 2; Jos Uiterwijk (3e) en Reinier Overtoom (2e) niet aanwezig krijgen prijs
later, Asef Ghafuri (1e). Asef Ghafuri geeft vervolens de wijn aan Luc Janssen,
die zich zelf tot dat moment nog geen prijs mocht geven. Opmerking: daags na
de prijsuitreiking werd door de interne competitieleider een correctie gemeld:
Richard Voges won de derde prijs!
In groep 1 was al na 3 tot 4 ronden duidelijk dat het zou gaan om 2 spelers.
Uiteindelijk wist Bram Rijkschroeff vóór Maarten-Jan Oosterman clubkampioen
2004 te worden. Proficiat!
Zelf werd Luc Janssen derde en Maarten-Jan Oosterman dus tweede. Bram
Rijkschroeff neemt naast de trofee en de wijn tevens de Fred Engelhard
wisselbeker in ontvangst.
Het moge duidelijk zijn dat alle prijswinnaars met applaus uit de zaal worden
beloond!
Op dit moment moet Dien Knuit om vervoerstechnische reden de vergadering
verlaten.
Het rapidkampioenschap werd door Dirk van de Scheur gewonnen. Dirk van de
Scheur is niet aanwezig, de wisselbeker, trofee en wijn zullen hem later gegeven
worden.
De wisselbeker, trofee en wijn voor de snelschaak- kampioen tenslotte mag Luc
Janssen aan zich zelf geven!
Luc Janssen zegt dat hij steeds met veel plezier de interne competities heeft
verzorgd. Hij heeft hier veel energie aan besteed, mede omdat hij dit zelfde werk
ook nog eens voor een andere club heeft gedaan. Hij hoopt oprecht dat het
bestuur er in zal slagen een goede opvolger te vinden. Graag wil hij daaraan zijn
steentje bijdragen in de vorm van kennisoverdracht en daadwerkelijke assistentie
op de clubavonden, die hij normaal blijft bezoeken.
Joop Dekens bedankt Luc Janssen voor zijn werk gedurende het gehele seizoen
en de prijsuitreiking van vanavond.
14. Rondvraag en sluiting
Er melden zich geen liefhebbers voor de rondvraag.
Joop Dekens wil dan nog expliciet dank uitspreken aan Dien Knuit en Dirk
Couprie voor hun werk als materiaalcommissaris en bibliothecaris. Verder
vezoekt hij de aanwezigen nog eens na te denken of zij de mogelijkheid hebben
een aantal uren per week te steken in algemene zaken voor de club!
Joop Dekens dankt de aanwezigen voor hun bijdragen aan de vergadering, die
hij tegen 11 uur sluit.
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