
Notulen van de 9e algemene ledenvergadering van MSV-VSM, gehouden op 1 juli
2008 in de Romein.

Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Henk Boer, Joop Dekens (vanaf agendapunt
11), Igor Erin, John Franssen, Janaart Giesberts, Jo Hermans, André Koehorst, Dien
Knuit, Maarten van Laatum, Wiel Maertzdorf, Sjef Moerdijk, Harry Nietsch, Hans
Ouwersloot, Rob Ouwersloot, Mark Ramaer, Jo Rikers, Dirk van de Scheur en
Sander Wissink.

1.Openingswoord voorzitter

Te 20.05 uur opent Jos Uiterwijk de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom en
deelt mee dat Dien Knuit hem verzocht heeft enige woorden tot Dirk van de Scheur
te mogen richten. De vergadering heeft geen bezwaar.
Dien zegt dat zij leuk schaakles heeft gehad van een bijzondere heer en zij biedt
mede namens Janaart Giesberts een cadeautje aan de enigszins verbouwereerde
Dirk van de Scheur aan.
De voorzitter zegt dank aan Dien voor haar geste.
Dan vervolgt Jos Uiterwijk zijn openingswoord.
Hij stelt vast dat de meeste aanwezigen een Kiebitz met de vergaderstukken voor
zich hebben liggen en dat de presentielijst rond gaat. Het is zijn intentie de
vergadering kort te houden, hij bevindt zich enigszins in een stress situatie omdat hij
morgen vroeg met vakantie vertrekt!
Wij hebben een goed seizoen achter de rug, de voorzitter wil een paar zaken
noemen. Als totaal vormen wij ruim de grootste vereniging van Limburg met rond 50
à 55 senioren (waarvan 30 à 35 actief in de competitie) en een bloeiende
jeugdafdeling, waardoor thans een record  totaal aantal leden van 110  is bereikt!
In de externe competitie werd het eerste net niet kampioen, wij werden op
bordpunten verslagen. Hadden wij maar van Kerkrade gewonnen in plaats van gelijk
te spelen…  Het tweede team presteerde uitmuntend door met overmacht kampioen
te worden en promoveert weer naar de 1e klasse. Het derde team kon zich helaas
niet onttrekken aan degradatie uit de 2e klasse.
Een hoogtepunt vormde ongetwijfeld de organisatie van het Open Limburgs
Kampioenschap met 400 deelnemers dat gedragen werd door een aantal van onze
leden.
Na Dirk van de Scheur nog eens extra bedankt te hebben voor diens schaaktraining
dankt Jos Uiterwijk in het algemeen de leden die eraan hebben bijgedragen de
vereniging bloeiend te houden en dat zijn wij dus allemaal!

2. Vaststelling agenda

De vergadering gaat akkoord met de agenda.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Secretaris Jo Rikers zegt dat er voor deze vergadering een afmelding van Joop
Dekens is ontvangen. Mogelijk dat Joop wat later nog komt.
Overigens zijn geen stukken ontvangen en worden geen mededelingen gedaan.
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4. Goedkeuring notulen van de 7e en 8e algemene ledenvergadering

Op voorstel van de voorzitter worden de notulen eerst tekstueel bezien.
Op vraag van Jo Rikers wordt gesteld dat de afkorting i.i.g. onder agendapunt 4 van
de 8e ALV staat voor in ieder geval. John Franssen merkt op dat hij de zin waar i.i.g.
in voorkomt i.i.g. niet mooi vindt!
Op vraag van Jo Rikers wordt gesteld dat commitment onder agendapunt 10 van de
8e ALV staat voor toewijding, betrokkenheid.
Er worden verder geen opmerkingen over de tekst van de 7e en 8e  ALV gemaakt,
waardoor deze zijn vastgesteld.
De voorzitter zegt dank aan externe wedstrijdleider Sjef Moerdijk voor de
samenstelling van de notulen van de 7e ALV en aan hemzelf voor de notulen van de
8e ALV!

Hierna vraagt Jos Uiterwijk of nog iemand iets ten berde wil brengen naar aanleiding
van de notulen.
Interne wedstrijdleider Hans Ouwersloot zegt dat met betrekking tot het benaderen
van studenten in het afgelopen seizoen de gevoerde actie tijdens de Inkom slechts
geleid heeft tot 1,5 lid!
Aansluiting bij de Sportraad is niet mogelijk omdat deze zich uisluitend bezig houdt
met verenigingen voor alléén studenten. Een opmerking van John Franssen om  een
avond voor alleen studenten in te richten vindt gezien het geringe respons op de
Inkom weinig genade in de ogen van Hans Ouwersloot. Wél zal Hans Ouwersloot op
advies van André Koehorst zich informeren over een circulerende lijst met
verenigingen waar studenten welkom zijn.

5. Goedkeuring jaarverslagen 2007/2008 van de secretaris, penningmeester, interne
    competitieleider, externe competitieleider en jeugdleider

Jaarverslag secretaris.
Dit wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De voorzitter zegt dank aan Jo Rikers.

Jaarverslag penningmeester.
Penningmeester Wiel Maertzdorf deelt mee dat de kascommissie  bestaande uit
Janaart Giesberts en Jef Jacobs de boeken gecontroleerd heeft. Janaart deelt mee
dat alles in orde is bevonden.
Jo Rikers zegt dat in de tabel Overzicht € 500 is opgevoerd onder abonnement in
plaats van onder sponsor. Jos Uiterwijk zegt dat hij deze fout bij het inrichten van de
tabel in de Kiebitz gemaakt heeft.
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt: waarmee het verslag van de
penningmeester met de bovengenoemde wijziging is vastgesteld. De voorzitter zegt
dank aan Wiel Maertzdorf.

Jaarverslag interne competitieleider.
Interne wedstrijdleider Hans Ouwersloot deelt mee dat aan zijn verslag de
finalematch tussen Sander Wissink en Dirk van de Scheur toegevoegd kan worden.
Sander Wissink wist de titanenstrijd in zijn voordeel te beslissen en mag zich
daardoor clubkampioen 2007/2008 noemen. Proficiat!
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Eveneens toegevoegd kan worden het hoofdstuk integratie jeugd in de
seniorencompetitie. Een achttal junioren doet onregelmatig mee, Tim Yue en Peter
Bokern spelen geregeld. De integratie verloopt beter en soepeler dan Hans vooraf
had gedacht! De interne competitieleider zegt dank aan de senioren voor hun
medewerking in deze.
Verder zegt Hans Ouwersloot dat hij en met hem het gehele bestuur de
inspanningen van Dirk van de Scheur op het gebied van de schaaktraining zeer
waardeert. Hij meent zelfs dat deze al goede resultaten heeft opgeleverd! Dit moge
een aansporing zijn om in grotere getale de training van Dirk bij te wonen. Hans
maakt de dank concreet door het onder hartelijk applaus aanbieden van een klein
cadeau aan Dirk.
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt waarmee het verslag met de
bovengenoemde aanvullingen is vastgesteld. De voorzitter zegt dank aan Hans
Ouwersloot.

Jaarverslag externe wedstrijdleider.
Externe wedstrijdleider Sjef Moerdijk heeft geen toevoegingen te melden. Namens de
teamleiders  maakt Maarten van Laatum  een compliment aan Sjef over de wijze
waarop de communicatie met de teamleiders heeft plaatsgevonden.
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt waarmee het verslag is vastgesteld.
De voorzitter zegt dank aan Sjef Moerdijk.

Jaarverslag jeugdleider.
Jeugdleider Jo Hermans zegt dat het hoogtepunt van het uitgebreid jaarverslag van
de Pionnenstörm ongetwijfeld wordt gevormd door het eigen Grand Prix DSM
toernooi dat samen met GESS werd georganiseerd.
Ook van groot belang is de deelname van de jeugd aan toernooien met langere
speelduur in aanwezigheid van vele trainers waarmee na afloop de partijen worden
$besproken.
Veel energie is geïnvesteerd in het schoolschaak. Wij hopen hiervan in de nabije
toekomst de vruchten te mogen plukken.
Heel wat steun wordt ondervonden van de oudercommissie die in goede vorm
verkeert!
Hierna vraagt de voorzitter of er nog opmerkingen zijn? En jawel, daar is Jo Rikers
die met stemverheffing poneert dat het toch echt Pionnestörm moet zijn en niet
Pionnenstörm! Jo Hermans is kennelijk hierop voorbereid: hij heeft zich geïnformeerd
hierover en het blijkt dat beide schrijfwijzen goede zijn! Jo Rikers mokt nog even na:
hij zou de informant van Jo Hermans wel eens willen weten.
Meer serieus verzoekt Jo Rikers aan Jo Hermans om in de toekomst bij het voor de
eerste keer noemen van een persoon zowel diens voor- als achternaam te
gebruiken, dit gelet op toekomstige geschiedschrijvers.
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt waarmee het verslag ongewijzigd is
goedgekeurd. De voorzitter zegt dank aan Jo Hermans.
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6. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester

Penningmeester Wiel Maertzdorf stelt dat het totaal van inkomsten en uitgaven het
komend seizoen veel hoger is dan die van het afgelopen seizoen. Dit komt door de
schaakles op basisscholen (€4.500) en een grote subsidie (€1675) van de gemeente
die gelabeld is aan het project topschaak voor jeugdigen. Henk Boer  (79 jaar jong)
informeert belangstellend of er een leeftijdsgrens voor het project geldt! Jammer voor
Henk; de leeftijdsgrens is 18 jaar.
De voorzitter vraagt of er nog meer opmerkingen over de begroting zijn? Dat blijkt
niet het geval, waardoor deze is goedgekeurd.
De voorzitter brengt vervolgens het contributievoorstel van de penningmeester
(handhaving op het huidige niveau) ter sprake. John Franssen vraagt of er nog een
som aan achterstallige contributie geïnd moet worden. Wiel Maertzdorf zegt dat dit
niet het geval is, de gestelde sancties op niet betaling hebben geholpen!
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt over het contributievoorstel, waardoor
dit is goedgekeurd.
De voorzitter zegt dank aan Wiel Maertzdorf voor zijn inspanningen.
In de nieuwe kascommissie neemt Janaart Giesberts wederom plaats, Janaart vraagt
aan Jef Jacobs of deze ook weer zitting hierin wil nemen.

7. Interne competitie seizoen 2008/2009

Hans Ouwersloot zegt hij in zijn jaarverslag het voorstel heeft gedaan om het
snelschaakkampioenschap op één avond te spelen in plaats van twee. De redenen
hiervoor zijn de relatief geringe belangstelling en het creëren van wat meer ruimte
voor de reguliere competitie.
Een tweede voorstel in zijn jaarverslag is het kampioenschap in de groepen A t/m D
door middel van een tweekamp te beslissen. Hierdoor wordt aan het slot van de
interne competitie wat meer cachet gegeven.
Gelukkig is Dirk van de Scheur bereid gevonden zijn schaakinstructie voort te zetten
met de restrictie dat als de belangstelling niet groter wordt de training einde
september wordt stopgezet.

Het snelschaakkampioenschap.
Harry Nietsch vraagt hoeveel personen hieraan hebben deelgenomen. Hans
Ouwersloot zegt dat dit er 25 en 18 waren, terwijl de rapid- avonden zich qua aantal
deelnemers op hetzelfde niveau bevonden als bij de normale competitie.
Sander Wissink  is voor handhaving van twee avonden. Sander merkt op dat er op
normale avonden ook wel eens een lage score qua opkomst wordt bereikt. De
interne competitieleider zegt dat er op een reguliere competitieavond nimmer een
opkomst van 25 spelers is geweest. Ook een steunbetuiging van Maarten van
Laatum voor 2 avonden kan Hans Ouwersloot nier verwurmen zijn voorstel in te
trekken!  Wél zal Hans in overweging nemen om op voorstel van Sander aparte
ratings voor snelschaak en rapid in te voeren.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming; wie is er voor één avond snelschaak?
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Er zijn 11 leden voor, 3 tegen en 3 onthoudingen. Het voorstel is hiermede
aangenomen. Secretaris Jo Rikers panikeert: het totaal aantal stemmen strookt niet
met het totaal van de presentielijst!  Nadat Harry Nietsch ook getekend heeft is dat
euvel verholpen. Hans Ouwersloot zegt dat hij het snelschaakkampioenschap tussen
de eerste en tweede cyclus zal plannen.

De tweekamp ter bepaling van de kampioen in de groepen A t/m D.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Er zijn 16 leden voor, 0 tegen en 2 onthoudingen. Het voorstel is daarmee
aangenomen.
John Franssen is van mening dat ook de mensen die op een tweede plaats eindigen
of periodekampioen worden een prijsje moeten krijgen! Hans Ouwersloot zegt dat wij
eerder uit bezuinigingsoverwegingen hebben besloten van het uitreiken hiervan af te
zien. John zegt dat een medaille volstaat en dat dit om een relatief geringe uitgave
gaat.
Dirk van de Scheur pleit voor een medaille voor de winnaars van de wisselbekers
van de rapid- en snelschaakcompetitie.

De voorzitter brengt eerst een voorstel in stemming om de wisselbekerwinnaars van
het KO-toernooi, de rapidcompetitie en de snelschaakcompetitie een blijvend
aandenken te geven.
Er zijn 14 leden voor, 1 tegen en 3 onthoudingen. Het voorstel is daarmee
aangenomen.
Op een opmerking van Jo Rikers  dat er ook een wisselprijs voor de mooiste partij
bestaat en of de winnaar hiervan ook een blijvend aandenken krijgt wordt niet nader
ingegaan. Sander Wissink vraagt of de wisselbeker ooit blijvend wordt uitgereikt, b.v.
na deze een bepaald aantal malen gewonnen te hebben. Hierop wordt door de
voorzitter ontkennend geantwoord.

Vervolgens brengt de voorzitter een voorstel in stemming om voor het
periodekampioenschap of een 2e plaats een blijvend aandenken te geven.
Er zijn 8 leden voor, 9 tegen en 1  onthouding. Het voorstel is daarmee verworpen.
Spitsvondig als altijd merkt John Franssen op dat het voorstel niet met een
meerderheid is afgewezen!  Jos Uiterwijk kan de opmerking wel waarderen, maar
stelt vast dat het voorstel wel degelijk statutair is afgewezen!

John Franssen merkt op dat hij op de eindbijeenkomst met prijsuitreiking van de
jeugd is geweest, die een bijzonder vriendschappelijk en feestelijk cachet had.
Hij vraagt zich af of er geen mogelijkheid is om de senioren aan de BBQ te laten
aanschuiven! Een opmerking uit de zaal (Maarten van Laatum?): goed voor het
commitment!
John Franssen vraagt expliciet naar de mening van de bestuursleden over dit idee!
De voorzitter neemt hierop stelling: het voorstel verdient alle aandacht en het bestuur
gaat na op welke wijze voor de senioren een feestelijke bijeenkomst kan worden
georganiseerd!
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8. Externe competitie seizoen 2008/2009

Jos Uiterwjk zegt dat hij verder in de vergadering terug komt op het afscheid van
onze externe wedstrijdleider Sjef Moerdijk. De voorzitter geeft het woord aan Sjef.
Sjef Moerdijk zegt dat hij in zijn jaarverslag heeft aangegeven dat door aan zijn werk
gerelateerd tijdsgebrek hij voor de komende 4 jaar geen bestuurswerkzaamheden
kan verrichten, die hij overigens altijd met veel plezier heeft gedaan!
Het komende seizoen zullen wij naar thans de verwachting is met één team in de
promotieklasse, één in de eerste en drie in de derde klasse uitkomen.
André Koehorst vraagt hoeveel teams in de derde klasse ingeschreven mogen
worden. De voorzitter zegt dat het aantal teams in de derde (laagste) klasse
onbeperkt is.
Mark Ramaer merkt op dat het tweede team in de eerste klasse 8 in plaats van 6
spelers  moet opstellen. Dat is correct zegt de voorzitter, maar omdat het derde team
in de derde klasse (van 6 naar 4 spelers) gaat uitkomen blijft het netto aantal nodige
spelers hetzelfde.

9. Jeugdzaken

De voorzitter geeft het woord aan jeugdleider Jo Hermans.
Jo Hermans zegt dat het aantal junioren gedurende het afgelopen seizoen tussen 45
en 55 geschommeld heeft. In totaal waren 9 trainers op 6 verschillende niveaus
doende! Er werd deelgenomen aan tal van kampioenschappen, er was sprake van
een enorme ontwikkeling op het gebied van het schoolschaak, er moest de nodige
arbeid verzet worden met betrekking tot administratie en materiaalbeheer.
Omdat veel werk op de schouders van Joop Dekens neerkwam is besloten tot een
nieuwe taakverdeling bij de jeugdafdeling. Jo Hermans schetst de nieuwe opbouw.

Algeheel jeugdleider wordt de zeer actieve ouder Patrick Geene.
Topschaak  voor de junioren in de stappen boven 4 door joop Dekens, gedeeltelijk
met hulp van ingehuurde trainers.
Op woensdag de interne competitie en schaakles voor de junioren in de stappen
1 t/m 4 door Jo Hermans en Patrick Geene.
Schoolschaak en buitenschoolse opvang door Patrick Geene.
Organisatie, materiaal, subsidie, rapportage, bestuurslid als jeugdleider door Jo
Hermans.
Inschakeling van meer ouders door Patrick Geene.

Op vraag van Jo Rikers zegt Jo Hermans dat hij als bestuurslid het aanspreekpunt
voor de jeugdafdeling blijft. Patrick Geene is geen lid van de club, maar het ligt in de
rede dat hij dat wel zal worden, aldus Jo Hermans.
Hans Ouwersloot vraagt of bekend is of Patrick Geene zich beschikbaar blijft stellen
als diens zoon zou stoppen? Jo Hermans zegt dat dit een punt van bespreking
vormt.
Henk Boer wijst er op dat Patrick Geene zich aan de in het bestuur gehouden
beslissingen moet houden, omdat anders het gevaar van afdrijven aanwezig is.
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Jo Hermans zegt dat hij als bestuurslid er voor verantwoordelijk is dat genomen
besluiten naar de letter en de geest uitgevoerd worden.
John Franssen vraagt of een niet-lid aan het hoofd kan staan van de jeugdafdeling.
De voorzitter zegt dat onze statuten en voor zover hem bekend ook de statuten van
de LiSB dit niet in de weg staan.

10. Huisvesting

De voorzitter zegt dat  door de brand onduidelijk is geworden over welke ruimte(n) wij
nu wel en niet kunnen beschikken. De momentele situatie is als volgt.
Noemen wij vanaf de hoofdingang gezien de zalen 1 t/m 3.
Nog altijd is onduidelijk wat met zaal 3 gebeurt. Waarschijnlijk wordt dit een
jeugdhonk met afzonderlijke ingang en eigen beheer. Mag voorlopig door ons
gebruikt worden.
Nog altijd is onduidelijk wat met zaal 1 gebeurt. Voorlopig is dit rookruimte en mag
mede door ons gebruikt worden
Zaal 2 is exclusief voor ons bestemd en wordt van vast nieuw meubilair voorzien.

Dirk van de Scheur is bevreesd voor geluidsoverlast uit zaal 3!  Dit zal de tijd moeten
leren  zegt Jos Uiterwijk.
Volgens Harry Nietsch is zaal 2 maximaal geschikt voor 17 partijen, hetgeen in
principe voldoende is voor de interne competitie. Overigens betwijfelt Rob
Ouwersloot of dit aantal haalbaar is. Jo Rikers zegt dat er ook wel mensen zijn die
geen last hebben van een beetje muziek en die mogelijk in de zaal van het café
willen spelen. Maarten van Laatum vindt het zelfs niet vreemd om in een Disco te
schaken!
Mark Ramaer vraagt hoe wij de wedstrijden voor de externe competitie gaan spelen.
Sjef Moerdijk zegt dat wij niet meer gezamenlijk met alle teams thuis en uit kunnen
spelen.
Jos Uiterwijk is ervan overtuigd dat het spelen in zaal 2 zal lukken, mede gelet op de
uitwijkmogelijkheden ten tijde van topdrukte bij de interne competitie. Het zoeken
naar een alternatief lokaal is mogelijk, maar zal een peperdure aangelegenheid
blijken.

Jo Hermans zegt dat de brandlucht nagenoeg uit de prijzenkast, die in zijn garage
staat, is getrokken!  De voorzitter neemt contact op met de heer Heller over de
plaatsing van deze kast en de materiaalkasten.
Mark Ramaer vraagt of er iets van de huur af kan, wij gaan er immers hoe dan ook in
ruimte  op achteruit!  Wiel Maertzdorf zegt dat wij in feite zo weinig aan huur betalen
dat een verzoek tot verlaging niet opportuun is.
Jo Hermans zegt dat er voor de jeugd 3 ruimtes nodig zijn. Hieraan wordt voorlopig
nog voldaan.
Henk Boer vraagt of wij nog gekend worden in de aanschaf van de tafels. Jos
Uiterwijk neemt dit nog met de heer Heller op.

Op het voorstel van de voorzitter gaat de vergadering akkoord met continuering van
de Romein als speellokaal met de bovenomschreven accommodatie.
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11. Kaderinventarisatie

De voorzitter zegt dat dit agendapunt traditiegetrouw is opgevoerd, zonder veel hoop
op succes!
Een oud zeer is het gemis aan een hoofdredacteur voor de Kiebitz. En wat blijkt?
Zowel Maarten van Laatum als André Koehorst zijn bereid aan een regelmatige
uitgave mee te werken. Samen met Jos Uiterwijk is er in een vloek en een zucht een
volwaardige redactie tot stand gebracht!
Vol goede hoop vervolgt de voorzitter met de vaststelling dat er ook behoefte aan
een materiaalcommissaris is omdat Sjaak Spruit is verhuisd. Dien Knuit wil haar werk
als materiaalcommissaris continueren, zij vraagt staande de vergadering aan Janaart
Giesberts of deze mede zorg wil dragen voor het materiaal. Een onthutste Janaart
houdt dit in beraad. Harry Nietsch vraagt  naar de taak van de materiaalcommissaris.
De voozitter zegt dat de materiaalcommissaris in algemene zin zorg draagt voor het
in goede staat houden van al het spelmateriaal.
Gedurende de behandeling van dit agendapunt komt Joop Dekens binnen.

12. Bestuursverkiezing

De voorzitter zegt dat de “zittende bestuursleden” er zitten en dat hij  zich zelf als
voorzitter (die ieder jaar opnieuw gekozen moet worden)  herkiesbaar stelt.
Van de overige bestuursleden is de zittingstermijn (3 jaren) nog niet verstreken maar
stelt Sjef Moerdijk zich niet meer beschikbaar wegens werkomstandigheden. Hij wil
om die reden de komende jaren uit het bestuur terugtreden.
Het bestuur stelt André Koehorst voor als nieuw bestuurslid. De voorzitter zegt dat
André gaarne in het bestuur zitting wil nemen en ook met enthousiasme de taak van
Sjef Moerdijk als extern wedstrijdleider wil overnemen.
Jos Uiterwijk vraagt of er tegenkandidaten zijn? Dat is niet het geval en het voorstel
om tot stemming voor de voorzitter over te gaan wordt overstemd door applaus uit de
zaal. Conclusie: de voorzitter is bij acclamatie benoemd!
Dezelfde gang van zaken doet zich voor bij de benoeming van André Koehorst tot
nieuw bestuurslid! Het bestuur voor het seizoen 2008/2009 is hierdoor als volgt
samengesteld: voorzitter Jos Uiterwijk, bestuursleden Jo Hermans, André Koehorst,
Wiel Maertzdorf, Hans Ouwersloot en Jo Rikers.
Jos Uiterwijk spreekt vervolgens een kort woord van dankbaarheid uit aan Sjef
Moerdijk die vanaf 1989 eerst bij MSV en daarna bij MSV-VSM tot nu toe met veel
verve bestuursfuncties heeft vervuld!  Daarbij was Sjef altijd te porren voor
activiteiten die geen direct verband hadden met zijn bestuursfunctie zoals daar zijn
de schaaknacht, het open Maastrichts Kampioenschap en diverse acteerprestaties!
Voor dat alles heel hartelijk dank!
Een stoffelijk blijk van waardering houdt Sjef nog te goed.
Hierna wordt André Koehorst door de voorzitter een hartelijk welkom toegeroepen als
nieuw bestuurslid.
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13. Prijsuitreiking seizoen 2007/2008

De voorzitter geeft het woord aan Hans Ouwersloot voor de uitreiking van de prijzen.
Op zijn eigen onnavolgbare staccato en geestige wijze, doorspekt met opmerkingen
over niet met prijzen gehonoreerde 2e plaatsen vooral van hem zelf, kwijt Hans zich
van zijn taak.

Reguliere interne competitie.
Categorie D.
Leek Rob Ouwersloot in het begin onbedreigd af te stevenen op het kampioenschap,
moest hij zich, op het einde geplaagd door examenperikelen, toch schrap zetten!
Maar het is  gelukt!  Rob ontvangt onder applaus de beker uit de handen van zijn
vader!
Categorie C.
Raad Alatar na een spannende race kampioen. Raad is niet aanwezig, zijn beker
wordt in bewaring gehouden.
Categorie B.
Diederik Gerritsen kampioen, vooral door zijn uitstekende resultaten in de eerste
cyclus. Diederik is niet aanwezig, zijn beker wordt in bewaring gehouden.
Categorie A.
Dirk van de scheur, won de eerste cyclus en haalde voldoende punten in de tweede
om zich kampioen van de A- groep te mogen noemen. Applaus voor Dirk!

Hans verzoekt aan Sjef Moerdijk de prijs voor de beste externe prestatie te willen
uitreiken.
Sjef Moerdijk memoreert een fantastische externe competitie met vrijwel 100%
bezette borden, fanatiek spel en goede resultaten. De prijs voor het beste resultaat
komt toe aan Igor Erin, die in het 2e team maar liefst 6 uit 6 scoorde! Onder applaus
ontvangt Igor zijn beker.

Dan vervolgt Hans Ouwersloot met de uitreiking van de 4 wisselbekers.

KO-toernooi.
Ondanks een chaotisch toernooi met reglementaire uitslagen wegens niet gespeelde
partijen een waardig winnaar in de persoon van Henning Friese als eerste
buitenlander, gecorrigeerd na protest uit de zaal tot eerste Duitse student!
Henning is niet aanwezig, zijn wisselbeker wordt in bewaring gehouden.

Snelschaakkampioenschap.
Een buitengewoon spannend verloop met Sander  Wissink, die uiteindelijk over de
meest stalen zenuwen bleek te beschikken, als winnaar van de wisselbeker. Applaus
voor Sander.

Rapidkampioenschap.
Werd gewonnen door Dirk van de Scheur. Deze krijgt wel applaus maar geen
wisselbeker omdat deze nog in het bezit is van Jasper Zilverberg, die momenteel
uitstedig is. Dirk houdt de beker te goed!
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Jo Rikers beker.
Zoals bekend werd deze voor het eerst toegekend aan de naamgever. Een jury,
bestaande uit Jo Rikers, Maarten-Jan Oosterman en Hans zelf, heeft de 4
ingezonden partijen beoordeeld. Criteria: leuk, interessant, aardig, ratingverschil.
- Winstpartij van Igor Erin tegen Mark Ramaer.
  Interessante combinatie in het middenspel. maar de stand hierna is onduidelijk.
- Winstpartij van Mark Ramaer tegen Ralph Engelen van Kerkrade.
  Sterk gespeelde spectaculaire offerpartij, doch de tegenstander deed zich min of
  meer zelf de das om.
- Winstpartij van Dien Knuit tegen Jef Jacobs.
  Sterke partij die bekoorde door daadkracht, waarin de hand van  Dirk van de Scheur
  als trainer duidelijk herkenbaar is. Activiteit en aanval loont! De tegenstand van Jef
  Jacobs liet te wensen over. Toch een goede partij, maar net niet genoeg voor de
  prijs.
- Winstpartij van Rob Ouwersloot tegen André Klein.
  Een partij die over het geheel genomen op een behoorlijk niveau stond met goed
  spel van de tegenstander. Rob vertoonde daadkracht en de wil om te winnen
  hetgeen in een scherpe partij door een dubbel offer werd bereikt. Maarten- Jan
  Oosterman roemde in zijn beoordeling de drang om iets te bereiken en merkte op
  dat risico nemen beloond wordt!

Rob krijgt de wisselbeker en wordt met applaus beloond. Hans Ouwersloot beloofd
dat de partij wordt gepubliceerde in de Kiebitz en de website.

Clubkampioenschap.
Sander Wissink de clubkampioen! Hij krijgt onder groot applaus de Fred Engelhard
wissel- trofee en een blijvende herinnering.
Sander heeft een fantastisch seizoen achter de rug. De eerste cyclus was hij
geweldig in vorm, de tweede wat minder maar in de finalematch tegen Dirk van de
Scheur bleek hij toch over de langste adem te beschikken.

14. Rondvraag en sluiting

Op vraag van de voorzitter willen Jo Hermans, Jos zelf en Dien Knuit gebruik maken
van de rondvraag.

Dien Knuit vraagt of nog materiaal uit de jeugdkast over moet komen. Joop Dekens
zegt dat er op korte termijn een inventarisatie van de jeugdkast zal uitgevoerd
worden waarna er eventueel een verschuiving van materiaal kan plaatsvinden.

Jo Hermans suggereert de partij van Rob Ouwersloot naar Fred Clevers te sturen
voor plaatsing in het Li.S.B.- blad en website. Hans Ouwersloot neemt hier goede
nota van.
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Jos Uiterwijk deelt mee dat volgende week dinsdag de start van het Open
Maastrichts kampioenschap plaatsvindt dat op 8 achtereenvolgende dinsdagen zal
verspeeld worden. Deelname is vrij voor iedereen, het speeltempo is voor iedereen
1,75+0,15 uur. Daarna begint in september weer de reguliere interne competitie.

Er zijn dan geen zaken meer aan de orde en te 21.50 uur besluit de voorzitter onder
dank aan de aanwezigen voor de aandacht de vergadering.

Maastricht, 10 juli 2008

Jos Uiterwijk  Jo Rikers


