
Notulen van de 15e algemene ledenvergadering van MSV-VSM, gehouden op 1 juli 
2014 in de Romein. 

 
Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Joost de Bruin, Jeroen van Ginneken, Hans 
Hoornstra (tot en met agendapunt 7), Eric Hoefsmit, Henk Klein, Dien Knuit, Tjoe 
LIong Kwee, Gereon Lex, Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch, Maarten-Jan Oosterman,  
Hans Ouwersloot, Reinier Overtoom, Jacob Perrenet, Philippe Ramaekers, Mark 
Ramaer, Jo Rikers, Jeroen Spronken en Jasper Zilverberg. 
 
 
1. Openingswoord voorzitter. 

 
Jos Uiterwijk opent te 20.10 uur de vergadering. 
Hij zegt dat alle vergaderstukken in de Kiebitz zijn opgenomen: wie nog geen boekje 
heeft en of de presentielijst nog niet getekend heeft kan bij Dien Knuit terecht. 
 
Wij hebben een seizoen achter de rug dat enige verrassingen telde, aldus de 
voorzitter. 
Een negatieve verrassing was het dat op het laatste moment ons eerste team in de 
promotieklasse van de LiSb werd ingehaald en promotie naar de KNSB aan onze 
neus voorbij ging. Jammer, maar het volgend jaar beter! 
Het tweede team dat eveneens in de promotieklasse uitkwam, maar gemiddeld zo’n 
200 ratingpunten minder sterk was dan de tegenstanders, wist zich uistekend in de 
middenmoot te handhaven. Chapeau! 
Het derde team, dat op eigen verzoek niet naar de 2e klasse gepromoveerd was 
eindigde keurig in de middenmoot van de 3e klasse. 
 
Andere vermeldenswaardige zaken. 
-  De samenwerking met het Centre Céramique (CC) kwam, voornamelijk door de 

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

 
- Het Open Limburgs Kampioenschap vergelijkt de voorzitter met een goed geoliede 

machine! Een positieve verrassing vormde het deelnamersaantal: maar liefst zo’n    
400 mensen streden op het scherp van de snede. Hartelijk dank aan directeur 
Hans Ouwersloot en diens medewerkers, waaronder Jasper Zilverberg, Ashraf 
Ibrahim en Maarten van Laatum! Dit dankwoord wordt ondersteund door een luid 



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

 
- Een nieuw initiatief bestond uit de organisatie van een BBQ-avond door Joost de 

Bruin en Jeroen van Ginneken, dat een dag na het Open Limburgs Open 
Kampioenschap werd gehouden. Het was een uitermate gezellig gebeuren dat in 
potentie kan uitgroeien tot een traditie van de club! 

 
- Tenslotte bereikte ons enige maanden geleden het zeer negatieve bericht van het 

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

 
2. Vaststelling agenda. 

 
Op verzoek van de voorzitter wordt de uitreiking van de Jo Rikers trofee niet onder 
agendapunt 11 behandeld maar na agendapunt 6, als agendapunt 6A, dit in verband 
met tijdsgebrek van Hans Hoornstra, de voorzitter van de beoordelingscommissie. 
 
Eveneens op verzoek van de voorzitter wordt agendapunt 8: “Externe competitie 
2014/2025” behandeld na agendapunt 10: ”Bestuursverkiezing”, dit omdat de 
zittende externe wedstrijdleider zich niet herkiesbaar stelt. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

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

 
De notulen worden door de voorzitter per bladzijde op tekst en inhoud doorgenomen. 
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt, waardoor deze zijn vastgesteld. 
Jos Uiterwijk dankt Jo Rikers voor de samenstelling. 
 
5. Goedkeuring jaarverslagen 2013/2014. 

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



Door de voorzitter het woord gegeven zegt penningmeester Wiel Maertzdorf dat wij 
voor het eerst in 5 jaar een klein positief saldo hebben! 
 
Harry Nietsch merkt op dat er relatief veel geld in de kas aanwezig is. De 
penningmeester zegt dat dit een gevolg is van het veel contant betalen van de 
contributie. 
 
Harry zegt vervolgens dat hij een post renteopbrengst mist. Hierop geeft Wiel ten 
antwoord dat de rente verwerkt is in het banksaldo en dat de rente als zodanig een 
bedrag van € 10 niet te boven gaat!  
Op voorstel van de voorzitter zal de rente het volgend jaar vermeld worden. 
 
Wiel Maertzdorf zegt dat tijdens de controle van de kascommissie naar voren is 
gekomen dat eerlijk gewerkt is maar de manier van boekhouden anders zou kunnen! 
Het volgend jaar zal hier aandacht aan worden besteed. 
Namens de kascommissie zegt Joost de Bruin dat de geldelijke zaken in de beste 
orde werden bevonden en aan het bestuur voorstellen gedaan zijn om de 
boekhouding meer inzichtelijk te maken. Op voorstel van Jos Uiterwijk vindt onder 
dank decharge van de kascommissie plaats.  
 
Er worden verder geen aan - of opmerkingen meer gemaakt. 
Op voorstel van de voorzitter wordt het financieel verslag over 2013 goedgekeurd. 
Jos Uiterwijk dankt Wiel Maertzdorf voor de samenstelling. 
 
Jaarverslag interne competitieleider 
 
Door de voorzitter het woord gegeven zegt intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot 
dat op het moment van samenstelling van zijn verslag de clubkampioen en de  
kampioenen van de B- en C groep nog niet bekend waren. Diegenen die dit nog niet 
zouden weten moeten nog even wachten tot de prijsuitreiking! 
 
Jacob Perrenet merkt op dat in het verslag wel is vermeld dat in de finale van het 
snelschaakkampioenschap hij tegen Hans Ouwersloot geen echte kans kreeg, maar 
niet is vermeld dat in een revanche over 24 snelschaakpartijtjes hij wist te winnen! 
Hans repliceert met de opmerking dat dit geen officieel gebeuren was! 
 
Er worden verder geen op- of aanmerkingen meer gemaakt. 
Op voorstel van de voorzitter wordt het verslag goedgekeurd. Jos Uiterwijk dankt 
Hans Ouwersloot voor de samenstelling. 
 
Jaarverslag externe competitieleider 
 
Op vraag van de voorzitter zegt extern wedstrijdleider Maarten-Jan Oosterman dat hij 
geen toevoegingen aan zijn verslag heeft. Op vraag van de voorzitter heeft ook 
verder niemand uit de vergadering op- of aanmerkingen op het verslag. 
Op voorstel van Jos Uiterwijk wordt het jaarverslag goedgekeurd. Jos zegt dank aan 
Maarten-Jan voor de samenstelling.  
 
Jaarverslag jeugdzaken en PR 
 



De voorzitter zegt dat door tijdsgebrek van Hans Hoornstra geen schriftelijk verslag 
voorligt. Hans zal daarom mondeling een overzicht geven. 
 
Hans zegt dat zijn streven er het afgelopen seizoen speciaal op gericht was onze 
vereniging aan het publiek te tonen door de al eerder door de voorzitter genoemde 
activiteiten in het Centre Céramique. 
Hier kwam de jeugdopleiding na de herfstvakantie goed op gang. De cursisten zijn 
geen lid van de club en de schaakbond. Het ligt in de bedoeling om de cursus het 
komende seizoen onder leiding van Ton Montforts te verlengen, Daarna zal worden 
bekeken of de mogelijkheid tot lid worden van de jeugdigen opportuun is. 
In ieder geval zal worden doorgegaan met het proberen van nog meer publiciteit via 
het Centre Céramique te verkrijgen. 
 
Joost de Bruin wil Wiel Maertzdorf dankzeggen voor zijn inspanningen op het gebied 
van de jeugdopleiding. Wiel zegt dat jeugdwinning van belang is en roept een ieder 
op mond reclame te maken zowel hiervoor alsook voor seniorenwinning!  
 
Op vraag van Gereon Lex zegt Wiel dat er op dit moment geen les op basis scholen 
wordt gegeven. Tegenwoordig bestaat die mogelijkheid nog wel, de lessen behoren 
dan buiten schooltijd plaats te vinden en de ouders dienen deze te betalen. Voor de 
gevers van de lessen is dit een kans om een centje bij te verdienen! 
Op vraag van Jacob Perrenet zegt Wiel dat een vergoeding van 20 á 25 euro per 1.5 
uur in de rede ligt. 
Nog opgemerkt wordt dat het nodige lesmateriaal op de club aanwezig is. 
 
Er worden verder geen opmerkingen over het mondeling verslag van Hans Hoornstra 
meer gemaakt. 
Op voorstel van de voorzitter wordt dit onder dank goedgekeurd.  
  
6. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester en benoeming nieuwe  
    kascommissie. 

 
Door de voorzitter het woord gegeven zegt penningmeester Wiel Maertzdorf dat wij 
naar de huidige verwachting het komend seizoen quitte zullen spelen. Verdere 
bezuinigingen zijn niet goed mogelijk! 
 
Hans Ouwersloot merkt op dat hij onder inkomsten de post lesgeld van de 
deelnemers aan de schaakcursussen mist. Wiel erkent dit, wel zal deze post in het 
komende financieel jaarverslag over 2014 vermeld worden. 
 
Vervolgens zegt Wiel dat in zijn voorstel alleen de contributie van de dubbelleden 
afwijkt van het huidige tarief. De dubbelleden betalen het gewone tarief minus de 
bondscontributie. Op vraag van Jo Rikers zegt de penningmeester dat dit ook voor 
junioren geldt. 
 
Jacob Perrenet merkt op dat de nieuw voorgestelde bestuursleden te weten Joost de 
Bruin als extern wedstrijdleider en hijzelf als secretaris mede betrokken zijn in de 
besluitvorming aangaande de financiële zaken en hiermee dus bekend zijn. 
 
Er worden verder geen opmerkingen meer gemaakt. 



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

 
Op verzoek van de voorzitter neemt Hans Hoornstra, voorzitter van de beoordelings-
commissie, het woord. 
 
Hans zegt dat de lat dit jaar erg hoog gelegd moest worden, gelet op de kwaliteit van 
de partijen die het vorig jaar werden ingezonden! 
Maar eerst geeft de spreker een verhandeling over historische figuren, zoals 
Andersen en Steinitz, die als zij momenteel bepaalde partijen ingestuurd hadden 
ongetwijfeld voor de prijs in aanmerking zouden komen!  
Evenzo zouden sommige partijen van Fisher, Kasparov en Anand een goede  
kans gemaakt hebben. Zo heeft iedere generatie haar eigen helden. 
Maar die hebben wij ook! 
 
Aangaande de maatlat voor de beoordeling. 
Een belangrijke factor  bij de beoordeling is het krachtsverschil: winnen van een 
sterkere speler is uiteraard een grote plus! Verder zijn er natuurlijk velerlei aspecten 
van belang zoals daar zijn opbouw, tactiek, moed, spektakel! 
Ook de ontwikkeling van een schaker, zoals b.v. het vorig jaar Gino de Mon, wordt 
meegewogen. 
 
Maar nu ter zake.  
In een hoog tempo, evenals bij de eerdere behandeling van de schaakiconen 
verlucht met lichtbeelden, worden de ingezonden partijen van Jacob Perrenet, Joost 
de Bruin, Henk Klein, Hans Hoornstra (2 stuks), Philppe Ramaekers (3 stuks), Hans 
Ouwersloot (2stuks), Reinier Overtoom en Tjoe Liong Kwee van het uitvoerige 
deskundige en humoristische commentaar van Hans Hoornstra voorzien. 
Vergelijkingen met Bobby Fisher worden hierbij niet uit de weg gegaan! 
Uiteindelijk komt de aap uit de mouw: Hans Ouwersloot is de winnaar!    
Hans Hoornstra zegt dat de winnende partij, waarin hijzelf met zwart speelde, 
voorzien van commentaar naar Frank Clevers zal worden gestuurd voor publicatie in 
de Limburger. 
 
Jos Uiterwijk dankt Hans Hoornstra voor het uitgebreide prachtig exposé dat hij 
ondanks zijn tijdgebrek heeft voorbereid en gegeven! 
Op verzoek van de voorzitter reikt Jo Rikers de naar hem genoemde trofee, onder 
applaus voor de winnaar, uit aan Hans Ouwersloot.  
 



Hierna kondigt de voorzitter een korte pauze aan, waarin de door Fred Engelhard 
aangeboden consumptie kan worden genuttigd. Proost Fred! 
 
7. Interne competitie seizoen 2014/2015, inclusief voorstel nieuwe competitieopzet. 

 
De voorzitter geeft het woord aan intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot. 
Hans zegt dat een ieder het voorstel voor een nieuwe opzet van de interne 
competitie heeft kunnen zien, die eerst binnen het bestuur en daarna door de 
competitiedeelnemers is bijgeslepen en thans aan de laatste fijnslijperij wordt 
onderworpen! 
De aanleiding voor de nieuwe opzet is gelegen in het dalende aantal partijen op de 
clubavond, dat tussen 10 en 15 ligt en samenhangend hiermee het dalend aantal 
leden. Het idee is wat te doen voor niet-leden in de hoop dezen door een dynamisch 
aanbod van variërende activiteiten te winnen, zonder de bestaande leden de 
mogelijkheid te onthouden hun “vaste” partij te spelen. 
Door de avonden anders schaken (AAS), waarvan de bedoeling is dat zij uit het 
ledenbestand geïnitieerd zullen worden, wordt het schaken leuker door de vele 
manieren waarop dit bedreven kan worden. De verwachting is dat ook een groot 
aantal huidige leden hierdoor aangesproken zullen worden. 
De keuze van 6 stuks AAS is arbitrair: de overweging is niet te veel avonden aan 
alternatieve activiteiten te besteden in verband met de reguliere interne competitie. 
 
Wat deze interne competitie aangaat: de finaleronde voor het clubkampioenschap 
die eerder uit 2 en daarna uit 4 deelnemers bestond, wordt het komende seizoen uit 
8 spelers samengesteld. Door het meerdere aantal spelers en de parallel verlopende 
B- en C kampioenschappen wordt bereikt dat er meer levendigheid in de diverse 
groepen ontstaat en wordt voorkomen dat de club in juni dood bloeit. 
Het afgelopen seizoen werden de finales namelijk ontsierd door een groot aantal 
niet-opkomers. 
 
Hans Ouwersloot besluit zijn toelichting dat hij natuurlijk niet in de sterren kan kijken 
maar dat hij hoopt met zijn voorstellen, die fundamenteel bestaan uit:  
 
   a.  6 stuks Avonden Anders Schaken en 
   b.  2 voorronden Rating/Keizer en daarna 8-kamp voor clubkampioenschap met 

parallel daaraan Rating/Keizer kampioenschap voor B-en C groep, 
 
een goede greep heeft gedaan voor de versterking van onze clubactiviteiten! 
 
Uit de vergadering komen de volgende reacties, waarin tenzij anders vermeld of 
indien nodig, door Hans Ouwersloot stelling wordt genomen. 
 
-  Het is juist dat er twee voorronden zijn, waarna finale-en troostronde (vraag Dien 

Knuit). 
-  Reinier Overtoom is content: de animo om te spelen zal op het einde van het    

seizoen zeker  groter zijn en de AAS hebben de potentie het saamhorigheids-
gevoel te versterken! 

-  Jacob Perrenet vreest dat een meerderheid van de deelnemers aan de interne 
competitie niet aan de AAS zullen deelnemen. Overigens heeft Jacob wel wat 
ideeën voor de commissie die de AAS zal organiseren. 



-  Jasper Zilverberg is tevreden met de inrichting van het B-en C kampioenschap. 
-  Jeroen van Ginneken is voor aanname van het voorstel. 
-  Alle ideeën voor de AAS kunnen bij de organisatiecommissie worden 

aangedragen (vraag Philippe Ramaekers). 
-  Jacob Perrenet is van mening dat er over twee zaken afzonderlijk gestemd zou 

moeten worden: het AAS en de opzet van de interne competitie. Hans Ouwersloot, 
bijgevallen door Hans Hoornstra, is van mening dat het een en ander zo nauw 
vervlochten is dat het voorstel integraal aan de vergadering dient voorgelegd te 
worden. 

-  Het is duidelijk niet de bedoeling dat het AAS alleen bedoeld is voor het winnen 
van nieuwe leden, echter als de tegenwoordige leden een normale partij willen 
spelen wordt dit gerespecteerd (na opmerking van Mark Ramaer). Mark meent dat 
een dergelijke partij echter een minder ”zware” lading heeft! 

-  Tjoe Liong Kwee meent dat zes stuks AAS wat te veel van het goede zijn, een 
avond open huis is naar zijn mening voldoende! Het kweken van cohesie, anders 
dan op het AAS, zou in zijn visie in de teams moeten plaatsvinden. Joost de Bruin 
is het met het laatste helemaal eens en heeft hier wel speciale ideeën over! Dit 
geldt overigens ook voor de invulling van het AAS! 

-  Hans Ouwersloot wil het thema afsluiten met het geven van enkele onderwerpen 
voor het AAS. Zo noemt hij schaken met als thema eenzelfde opening, legio 
mogelijkheden voor fantasieschaak, lezingen en films. 

-  Jacob Perrenet krijgt de lachers op zijn hand als hij de vrees uitspreekt dat bij 
keuze voor een ”normale” partij en een interessante andere activiteit er een heen 
en weer rennen ontstaat! 

 
De vergadering gaat er mee akkoord dat op instigatie van Jos Uiterwijk het voorstel 
van Hans Ouwersloot voor de komende interne competitie integraal in stemming 
wordt gebracht.  
 
De stemming vindt plaats bij handopsteken: 17 leden zijn voor, 1 lid is tegen en 2 
leden onthouden zich van stemming, waarmee het voorstel is aangenomen. 
   
Nog rest de benoeming van de commissie voor de organisatie van het AAS!  
Onder luide bijval worden hierin benoemd Joost de Bruin, Jeroen van Ginneken, Eric 
Hoefsloot en Jacob Perrenet.  
 
8. Externe competitie seizoen 2014/2015. 

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

 
De voorzitter zegt dat diverse leden van de naam MSV-VSM afwillen. Ook het 
bestuur is van mening dat de naam MSV-VSM geen schoonheidsprijs verdient. 
Een officiële naamsverandering stuit echter op bezwaren omdat dan de statuten 
gewijzigd dienen worden, waarmee weer een notaris gemoeid is met de geldelijke 
consequenties van dien. Ook de oprichtingsdatum 1920(!), die wij toch graag willen 
continueren komt dan in het gedrang. 
 



Om deze redenen stelt het bestuur voor om voor de vereniging de roepnaam 
“Maastricht” te introduceren bij de bonden. Informatie bij de LiSB leerde dat er geen 
bezwaren zijn tegen het voeren van de  naam Maastricht bij de diverse competities. 
Joost de Bruin deelt mee dat hij heeft nagegaan dat er geen juridische beletselen zijn 
voor het voeren van de roepnaam. 
Jo Rikers persisteert dat het niet de bedoeling is om als roepnaam SV Maastricht (bij 
afkorting SVM) te gaan gebruiken! 
 
Jacob Perrenet merkt schertsend op dat gezien het eerder in deze vergadering 
besprokene de naam AAStricht niet zou misstaan1 
 
Reinier Overtoom ziet er geen been in om alleen de naam MSV te voeren. De 
voorzitter zegt dat dit te kort zou doen aan de geschiedenis van het schaken in 
Maastricht. 
 
Gereon Lex draagt als mogelijk alternatief Schaakclub Maastricht aan. Jos Uiterwijk 
zegt dat in de Nederlandse taal het woord Club een trede lager staat als Vereniging! 
 
Joost de Bruin is de mening toegedaan dat als roepnaam Maastricht volstaat. 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt de roepnaam Maastricht in stemming gebracht. 
Omdat bij handopsteken blijkt dat er 15 stemmen voor zijn is het voorstel 
aangenomen. 
 
!0. Bestuursverkiezing + aftreedschema bestuur. 

 
De voorzitter zegt dat Jo Rikers en Maarten-Jan Oosterman als bestuurslid aftreden. 
 
Maarten–Jan is 3 jaar als extern wedstrijdleider opgetreden hetgeen bepaald geen 
sinecure is! Naast het opvangen van klachten m.b.t. de opstelling en vervoers-
problemen, is het niet opkomen van spelers erg frustrerend. Maarten-Jan heeft 
desondanks mooi en goed werk verricht. Als dank hiervoor wordt onder applaus een 
stoffelijk aandenken door Jos Uiterwijk aan Maarten-Jan uitgereikt. 
 
Ook Jo Rikers gaat helaas het bestuur verlaten. Jo is jaren lang secretaris geweest 
en ook enkele jaren voorzitter van VSM. Maar het secretarisschap was hem toch 
liever! In deze functie kon hij zijn speciaal proza, vaak doorspekt met Maastrichtse 
uitdrukkingen, in praktijk brengen! Heel terecht werd Jo enige jaren geleden voor zijn 
verdiensten tot erelid benoemd. Onder applaus wordt door Jos aan Jo een stoffelijk 
blijk van waardering uitgereikt. Jo Rikers zegt dank, merkt op dat hij steeds met veel 
voldoening in het bestuur heeft gewerkt en zegt dat hij zo lang in het bestuur is 
kunnen blijven door alleen datgene te doen wat hij als zijn taak zag! 
 
Jos Uiterwijk stelt de herverkiezing en verkiezing van nieuwe bestuursleden aan de 
orde. 
 
De voorzitter dient ieder jaar af te treden. Jos stelt zich herkiesbaar en vraagt of er 
tegenkandidaten zijn. Dit blijkt niet het geval te zijn: door applaus wordt zijn 
herbenoeming bekrachtigd! 
 



Voor de aftredende bestuursleden zijn er goede vervangers gevonden! Ofschoon de 
bestuursleden niet in functie worden gekozen mag bekend worden verondersteld dat 
Joost de Bruin als extern wedstrijdleider wil gaan opereren en Jacob Perrenet als 
secretaris. Op vraag van de voorzitter of er tegenkandidaten zijn komt geen reactie: 
door applaus worden Joost en Jacob als nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. 
 
Samen met de “zittende” bestuursleden is het bestuur voor het seizoen 2014/2015 
nu als volgt samengesteld: Jos Uiterwijk voorzitter en bestuursleden Joost de Bruin, 
Hans Hoornstra, Wiel Maertzdorf, Hans Ouwersloot en Jacob Perrenet. 
 
10A. Externe competitie seizoen 2014/2015. 

 
Jos geeft het woord aan de nieuwe extern wedstrijdleider Joost de Bruin. 
 
Joost de Bruin zegt dat hij de insteek voor de samenstelling van de teams uitkomend  
In de bondscompetities wil veranderen. Voor de reguliere competitie, waarvoor toch 
redelijke belangstelling bestaat, wil hij weliswaar de externe rating als maatstaf 
blijven hanteren, maar zal hij tevens zijn uiterste best doen om in die teams een groot 
gevoel van saamhorigheid te creëren! 
 
Gebleken is dat voor het externe KO-bekertoernooi en de externe rapid-competitie de 
leden maar matig enthousiast zijn in een viertal uit te komen. Om hier verandering in 
aan te brengen heeft hij het idee opgevat om als team bestaande uit 5 personen, 
waaronder een captain, in te schrijven. Hier wordt niet zozeer op speelsterkte 
geselecteerd, maar meer op het gevoel van een bepaalde binding te hebben en bij 
elkaar te horen. Joost hoopt op deze manier minder afmeldingen te krijgen. Voor het 
bereiken van de door hem geschetste doelen heeft hij nog wel plannen, maar daar 
wil hij op dit moment niet verder op ingaan. 
 
Op een desbetreffende vraag van Dien Knuit zegt Joost dat alle leden welkom in de 
teams zijn. 
 
De voorzitter wenst Joost succes toe als externe wedstrijdleider. 
 
11. Prijsuitreiking seizoen 2013/2014. 

 
Jos geeft het woord aan intern competitieleider Hans Ouwersloot. 
Hans zegt dat hij onder zware druk van de penningmeester staat als gevolg waarvan 
hij geen bekers kan uitreiken aan de als nummers 2 en 3 geëindigde spelers! 
 
Al meteen hierna verzoekt Hans aan Jos de prijsuitreiking over te nemen. De reden 
hiervoor is duidelijk: onder applaus van de vergadering krijgt Hans van Jos de beker 
voor het behalen van het KO bekerkampioenschap na het winnen van een 
zinderende finale tegen Philippe Ramaekers! 
 
Ook het snelschaakkampioenschap werd een prooi voor Hans Ouwersloot, onder 
applaus mag de genoemde de beker hiervoor uit de handen van de voorzitter 
aannemen. Eveneens is er applaus voor Jacob Perrenet en Hans Hoornstra die 
respectievelijk tweede en derde werden. 
 



Nu kan Hans Ouwersloot de prijsuitreiking weer hervatten! Hij doet dat door aan te 
kondigen dat  Juan Pablo de Mey winnaar is van het rapidkampioenschap. Juan 
Pablo is niet aanwezig maar oogst wel applaus. Hier werden Reinier Overtoom en 
Jaob Perrenet resp. tweede en derde, ook zij worden met applaus beloond. 
 
Vervolgens komt de reguliere competitie aan bod. Steeds onder applaus worden 
door de interne wedstrijdleider de bekers uitgereikt, resp. de tweede en derde prijzen 
vermeld. Dit gaat steeds gepaard met het bekende speelse commentaar van Hans. 
 
C-groep: 1. Gino de Mon, 2. Eric Hoefsmit, 3. Csabo Hadar.    
 
B-groep: 1. Gereon Lex, 2. Reinier Overtoom, 3 niet toegekend wegens niet  
                   opkomen. 
 
Clubkampioen: Jacob Perrenet, 2. Jasper Zilverberg, 3 Hans Ouwersloot. 
 
12. Rondvraag en sluiting. 

 
De voorzitter deelt mee dat volgende week gestart wordt met het open Maastrichts 
Kampioenschap dat over 8 ronden wordt verspeeld. Jos hoopt daar allen weer aan te 
treffen of anders bij de opening van het nieuwe seizoen op 2 september 2014. 
 
Jos Uiterwijk zegt dat het misschien aantrekkelijk is voor de leden om naast de 
reguliere clubavond op dinsdag- ook op vrijdagavond in de Romein te schaken. De 
mogelijkheden daartoe zijn aanwezig en ook de bar is open. Er hoeft geen zaalhuur 
betaald te worden. 
Een peiling van de vergadering leert dat er 5 leden belangstelling hebben. Jos zegt 
toe het volgend seizoen te proberen de vrijdagavond van de grond te krijgen. 
 
Jacob Perrenet brengt de nieuwe website van onze vereniging ter sprake. Jos 
Uiterwijk zegt dat het nog altijd de bedoeling is om deze per 1 september aanstaande 
in de lucht te krijgen! 
Dien Knuit verzoekt te onderzoeken op welke wijze de individuele leden de 
mogelijkheid krijgen om teksten aan te dragen. 
Mark Ramaer deelt mee dat hij buiten de vergadering om enige suggesties aan Jos 
zal doen. 
 
Reinier Overtoom wenst het nieuwe bestuur veel succes in het nieuwe seizoen toe! 
De voorzitter dankt Reinier hiervoor. 
 
Dien Knuit zegt dat er voor het onderbrengen van de bibliotheek een oplossing moet 
komen! De voorzitter is het hiermee volledig eens en belooft dat er op korte termijn 
naar adequate maatregelen gezocht zal worden. 
 
Er worden verder geen opmerkingen meer gemaakt, 
Te 20.34 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Maastricht, 27 juli 2014 
Jo Rikers 
Jos Uiterwijk 


