Notulen van de 10e algemene ledenvergadering van MSV-VSM, gehouden op 30 juni
2009 in de Romein.
Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), Walter Beugels, Henk Boer, Paul Bokern, Peter
Bokern , Cris Borsten, Patrick Geene, Janaart Giesberts, Constance Hemker-Boer,
Jo Hermans, Hans Hoornstra, Jef Jacobs, André Koehorst, Maarten van Laatum
(vanaf gedeelte agendapunt 8), Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch, Hans Ouwersloot,
Mark Ramaer, Jo Rikers, Dirk van de Scheur, Dien Slangen-Knuit, Maurice
Walravens en Sander Wissink.
Afgemeld: Joop Dekens.
1.Openingswoord voorzitter.
Om 20.05 opent voorzitter Jos Uiterwijk (verder Jos genoemd) de vergadering.
Wij hebben een mooi jaar achter ons dat echter overschaduwd werd door het
overlijden van John Franssen.
Het jeugdledental is enigszins geslonken. Verder kende de jeugdafdeling diverse
tegenslagen. Zo moest Joop Dekens (verder Joop genoemd) wegens langdurige
ziekte afhaken. Joop wordt van harte beterschap toegewenst. Het is de intentie van
Joop om zodra hij wat aangesterkt is in ieder geval weer zijn potje te komen schaken!
Iedereen is voorzien van de Kiebitz waarin de vergaderstukken zijn opgenomen.
2. Vaststelling agenda.
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen gewenst.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Secretaris Jo Rikers (verder Jo R genoemd) zegt (in dialect, maar bereid tot vertalen)
dat er geen stukken voor deze vergadering zijn binnengekomen. Er worden verder
geen mededelingen gedaan.
4. Goedkeuring van de notulen van de negende ALV.
Jos zegt dat wij te doen hebben met erg lange notulen in het speciale proza van
Jo R.
Tekstueel worden geen opmerkingen gemaakt, waardoor deze zijn goedgekeurd. Jos
zegt dank aan Jo R voor de samenstelling.
“Naar aanleiding van”wordt het volgende ten berde gebracht.
Hoe zit het met de feestelijke bijeenkomst voor senioren (Harry Nietsch, verder Harry
genoemd)? Jos zegt dat deze dit jaar vanwege de financiën niet gehouden kan
worden, maar dat voor het volgend jaar een feestelijke herdenking van het 90-jarig
bestaan is gepland.
5. Goedkeuring jaarverslagen 2008/2009 van de secretaris, penningmeester, interne
competitieleider, externe competitieleider en jeugdleider.
Jaarverslag secretaris.
Wordt goedgekeurd. Jos zegt dank aan Jo R voor de samenstelling.

Jaarverslag penningmeester.
Geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Op de website was de begroting, waaronder inkomsten en uitgaven 2008, niet
geplaatst (Harry), wél in de Kiebitz (Jos).
Er is een groot gat tussen inkomsten en uitgaven (Harry). Penningmeester Wiel
Maertzdorf (verder Wiel genoemd) zegt dat er € 1023 meer is uitgegeven dan
ingekomen, veroorzaakt door minder contributie inkomsten dan geraamd (fors
ledenverloop), wegvallen sponsor van € 500 per jaar, € 400 kwijt aan niet betaalde
werkboeken bij het schoolschaak (jeugdleider Patrick Geene, verder Patrick
genaamd, probeert nog een deel hiervan te innen) en vóórfinanciering van een
glasschade van € 300.
Waren nieuwe archiefkasten nodig (Harry )? Oude waren niet meer bruikbaar door
brand (Wiel).
Was de inboedel niet verzekerd (Walter Beugels, verder Walter genoemd)? Wegens
hoge kosten ( € 300 per jaar) is het totale materiaal ( 5 à 6 duizend euro) niet
verzekerd (Wiel). Bij een calamiteit is het nodig een grote actie op te zetten (externe
wedstrijdleider André Koehorst, verder André genaamd, gesteund door Sander
Wissink (verder Sander genaamd) en Hans Hoornstra (verder Hans H genaamd)!
Welke sponsor is weggevallen (Harry)? Het betrof hier Pro Infantibus (Wiel).
De voorzitter zegt dat alle opmerkingen “naar aanleiding van”waren.
Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. Jos zegt dank aan Wiel
voor de samenstelling.
Jaarverslag interne competitieleider.
Interne competitieleider Hans Ouwersloot (verder Hans O genoemd) zegt dat in zijn
verslag de clubkampioen en de winnaars van de A, B, C en D groepen nog niet
genoemd konden worden. Die aanvulling wil hij op dit moment echter niet geven om
de spanning er nog even in te houden!
Het jaarverslag van de interne competitieleider wordt goedgekeurd. Jos zegt dank
aan Hans O.
Jaarverslag externe competitieleider.
Wordt goedgekeurd. Jos zegt dank aan André.
Jaarverslag jeugdafdeling.
Jef Jacobs (verder Jef genoemd) vraagt hoe groot de kans is dat Joop weer actief in
de leiding van de jeugdafdeling wordt betrokken. Bestuurslid en jeugdleider Jo
Hermans (verder Jo H genoemd) zegt dat reeds door Jos is gesteld dat Joop weer
wil komen schaken, activiteiten voor de jeugd ontplooien zal echter wel niet zo snel
plaatsvinden. Joop was gevraagd aanwezig te zijn op het afscheidsfeest van de
jeugd dat morgen plaatsvindt (prijsuitreiking, spelletjes, BBQ), alwaar hij voor zijn
grote verdiensten in het zonnetje zou gezet worden. Helaas echter deelde Joop mee
dat hij wegens gezondheidsredenen op deze toezegging moest terugkomen. Het
dankzeggen aan hem moet nu naar een volgende gelegenheid worden
opgeschoven!
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt, waardoor het jaarverslag van de
Pionnestörm is goedgekeurd. Jos zegt dank aan Jo H en Patrick.
6. Begroting en contributievoorstel van de penningmeester.

Wiel zegt dat wij een stapje terug moeten doen. Er is veel minder geraamd aan
inkomsten van het schoolschaak (wegvallen van Joop en John Franssen speelt
hierbij een rol) en aan contributie inkomsten (gelet op het ledenverlies). Ook worden
de uitgaven beperkt. Door de contributie met € 5 te verhogen komt er in totaal zo’
n
400 à 450 euro méér binnen en is de begroting sluitend te krijgen. Het wordt dus
sappelen dit jaar (stem uit de vergadering)! Wiel lokt applaus uit met zijn laconieke
opmerking dat hij het daarmee volledig eens is!
Er worden verder de volgende opmerkingen gemaakt.
De subsidie van de gemeente is teruggelopen (Harry)? Het betreft hier subsidie voor
de topjeugd, misschien dat hier toch alsnog een bedrag voor wordt uitgekeerd (Wiel).
Er is toch een post inkomsten schoolschaak geraamd (Hans H)? Het betreft hier les
aan kinderen in de buitenschoolse opvang (Wiel).
De begroting is weinig inzichtelijk, het ware denkbaar aparte begrotingen voor de
senioren en de junioren op te stellen (Sander). De penningmeester beschikt over
stukken waaruit blijkt dat de inkomsten en uitgaven van de jeugd aan elkaar gelijk
zijn (Jo R).
Ontstaan er nog kosten voor de training van de topjeugd (Harry)? De training van de
topgroep vindt thans plaats in aansluiting bij de KNSB en is kosteloos (Jo H).
Een gewetensvraag voor het bestuur: gaat het mee of tegen vallen in het komende
seizoen (Dirk van de Scheur, hierna Dirk genoemd)?! Er is heel voorzichtig geraamd,
het is niet te verwachten dat opnieuw een tekort zal ontstaan (Jo H en Wiel). Er is
zelfs voldoende reserve voor een langzame vervanging van materiaal (Wiel).
Weliswaar is er een tekort, maar geen reden tot paniek: er is nog altijd zo’
n
€ 5000 in kas (Jos)! Dat is wel waar, maar feit is dat de contributie inkomsten, vooral
van de jeugd, met maar liefst een kwart zijn gedaald (Dirk). Om helemaal op zeker te
varen is het denkbaar om de contributie van de senioren met 10 i.p.v. 5 euro te
verhogen (Wiel).
Onze speelruimte is verminderd, maar de huur verhoogd (Harry)! Er bestond geen
recht op meer ruimte dan wij thans hebben en na de renovatie is voor alle
verenigingen de huur verhoogd. Alle onderzochte alternatieven bleken duurder te
zijn. Er is geen optie meer op het lokaal waarin thans het jeugdhonk is gevestigd, de
exploitatie hiervan staat geheel los van de Romein. Als het te gek zou worden met de
ruimte bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de rookruimte. Aldus de
voorzitter. Voor hoe lang is de verbintenis aangegaan (Harry)? De huur ligt voor 5
jaren vast, de opzeggingstermijn bedraagt voor beide partijen 3 maanden (Wiel).
De huur is met maar liefst 27 % gestegen (Patrick)! Dat is juist, maar de huur werd in
de afgelopen 7 jaar ook nooit verhoogd (Jos).
Wij gaan het volgend jaar feest vieren, hoe is de bekostiging hiervan gedacht
(Walter)? Hierover moet nog beslist worden (Jos).
Gelet op hetgeen naar voren is gebracht stelt de voorzitter voor serieus op het eerder
voorstel van Wiel in te gaan en de contributie voor senioren met 10 en dat voor
junioren met 5 euro te verhogen. Hij brengt dit voorstel in stemming.
Vóór 13, tegen 7 en 3 onthoudingen. Jo R wordt onrustig: blijkens de presentielijst
zijn er op dit moment slechts 22 aanwezigen! De verklaring is simpel: Sander bekent
dat hij twee keer heeft gestemd! Voortschrijdend inzicht? Meer ernstig zegt Hans O
dat wel zeer snel tot stemming over dit voorstel is overgegaan: hij vreest dat dit wel
eens wat leden zou kunnen kosten. Een stem uit de zaal dat het voorstel niet in de
vergaderstukken is genoemd, is niet relevant. Wiel is bereid om de extra 5 euro in
een feestfonds te steken. Jasper Zilverberg zegt dat hij sterk de indruk heeft dat de

extra verhoging er mede is gekomen onder druk van de financiering van het feest. Hij
vindt dit een oneigenlijk argument: het feest moet los staan van de contributie! Hij
wordt hierin bijgevallen door Dirk: de contributie dient structureel te zijn en niet
bedoeld voor een feestje! Meerdere leden, onder wie de voorzitter, zijn het hiermee
eens. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Jos tot herstemming over te
gaan. Hij brengt het oorspronkelijk voorstel: een contributieverhoging met 5 euro voor
iedereen in stemming. Vóór 20, tegen 1 en 1 onthouding. Het voorstel is
aangenomen. Omdat de begroting niet behoeft aangepast te worden is deze ook
aangenomen. Wiel zegt dank aan de kascommissie, bestaande uit Janaart Giesberts
(in het volgende Janaart genoemd) en Jef voor het door hen verrichte werk met
betrekking tot de controle van het beheer der geldmiddelen. Namens de
kascommissie zegt Janaart dat alles in de beste orde werd aangetroffen. In de
nieuwe kascommissie worden Harry en Jasper benoemd.
7. Interne competitie seizoen 2009/2010.
Hans O zegt dat hij slechts marginale verschillen t.o.v. het vorige seizoen voorstelt.
Om onbekende reden zijn die niet in de “vergader-Kiebitz”terecht gekomen.
Omdat het aantal deelnemers aan de rapid-competitie relatief klein is wil hij deze op
twee avonden met 4 ronden van 20 minuten laten plaatsvinden, waardoor er ruimte
komt voor 2 cycli van ieder 17 ronden i.p.v. 15 voor de reguliere competitie.
Om het aantal reglementaire verliespartijen bij het bekertoernooi te verkleinen
worden alleen diegenen ingedeeld die na 3 of 4 weken op de clubavond aanwezig
zijn of zijn geweest.
Dirk stelt voor om bij de rapid-competitie de Fisher-methode toe te passen: voor elke
zet wordt een aantal seconden aan de speeltijd toegevoegd, waardoor het spelen op
de klok om te winnen aan banden zou worden gelegd. Diverse experts proberen Jo
R het hoe en waarom bij te brengen: de indruk bestaat echter dat hij het toch niet
helemaal onder zijn pet krijgt.
Dien Slangen-Knuit, verder Dien genoemd, vindt dat zij een lange schaakvakantie
heeft: zij doelt op de maand juni wanneer de kampioenen van de diverse groepen
worden bepaald. Hans O wil zich beraden of er een alternatief voor het vrij schaken
in deze periode kan worden bedacht, hij staat open voor suggesties! Jo R zegt dat hij
dit reeds heeft gedaan, op vraag van Walter zegt Jo R dat indeling waarbij de rating
op het spel staat een mogelijkheid is.
Jos brengt in stemming de rapid-competitie van 4 naar 2 avonden te brengen,
waardoor er voor de twee cycli van de reguliere competitie wat meer ruimte komt.
Uit handopsteken blijkt dat een ruime meerderheid vóór is.
Hans H vindt dat 17 ronden regulier spelen wel een behoorlijke belasting vormt!
Maurice Walravens stelt voor om slechts 15 ronden van de 17 verplicht te spelen.
Hans O zegt dat dit in feite al gebeurt omdat er een aantal remises bij niet opkomen
zijn ingebouwd. Patrick oppert de mogelijkheid om de cycli te onderbreken voor b.v.
buitenschaak in de stad, samen met de jeugd. Dat is leuk en trekt mogelijk nieuwe
leden! Jos vindt dit een uitstekend idee, maar dat hoeft niet persé in de cycli plaats te
vinden. Hans O is wel bereid om ad hoc een speelavond prijs te geven en vraagt of
hier nog ideeën over bestaan. Hans H zegt dat als zich de mogelijkheid voordoet een
clinic zou kunnen plaatsvinden. Hans O is bereid om op aangeven van een ad hoc
commissie vóór het begin van alléén de tweede cyclus één avond van de 17
te schorsen!

Nog met betrekking tot de rapid-competitie brengt Jos in stemming om, met of zonder
de Fisher-methode, 4 ronden van 20 minuten per avond te laten plaatsvinden.
Uit handopsteken blijkt dat een ruime meerderheid vóór is.
Hans O zegt dat de Fisher-methode meer en meer toepassing vindt. Jo H zegt dat dit
ook bij de jeugd, die veelal met korte tijdsduur speelt, het geval is. André is een
overtuigd tegenstander, het spelen op tijdnood is nu eenmaal een wezenlijk
bestanddeel van het schaken! Sander voorziet problemen met het instellen van de
klok! Jasper stelt voor om een jaar proef te draaien met de Fischer-methode.
De voorzitter brengt dit voorstel in stemming.
Vóór 13, tegen 6 en 3 onthoudingen. Het voorstel is aangenomen.
8. Externe competitie seizoen 2008/2009.
André wil het aantal teams voor de reguliere competitie op 5 houden. Hierbij is, op
verzoek van de jeugdleiding, één jeugdteam inbegrepen.
Het eerste team komt uit in de promotieklasse en heeft een gerede kans om
kampioen te worden! Het tweede en derde team komen beide uit in de 2e klasse, ook
het tweede team heeft kampioenskansen. Het vierde en vijfde team tenslotte komen
uit in de 3e klasse.
Er zijn voldoende spelers voorhanden om de teams te bemannen, er is echter nog
een tekort aan teamcaptains. André verzoekt op voorhand al medewerking van de in
aanmerking komende leiders!
Voor de rapid-competitie en de beker-competitie zullen ieder twee teams worden
ingeschreven.
Op dit moment in de vergadering komt Maarten van Laatum (verder Maarten
genoemd) binnen.
Voor de avondcompetitie die vooral in Noord-Limburg populair is hebben wij nog
nooit ingeschreven. Jo R zegt dat het spelen op de clubavond en niet op de
zondagmiddag gebeurd.
André is van plan om meer aan de verslaggeving van de wedstrijden te gaan doen;
gaarne kopij en partijen inleveren die hij dan op de website wil plaatsen. Hans O
suggereert André om zijn verslaggeving als bijlage bij de wekelijkse e-mail
betreffende de interne competitie te voegen.
9. Jeugdzaken.
Jo H zegt dat het afgelopen seizoen in het teken stond van geweldige ups en downs,
waarvan de downs helaas nog voort denderen.
Naast het eerder genoemde noodgedwongen wegvallen van John Franssen en Joop
houden Piet van der Linden en Maarten op met het geven van schaaktraining. Alleen
Jef en Jo H zelf (die echter 4 maanden per jaar in Italië woont) bleven over. Er is aan
ettelijke mensen gevraagd de gaten op te vullen, gelukkig heeft Hans H reeds
toegezegd mee te doen en wil ook Philippe Ramaekers zijn steentje bij dragen.
Verder is nog een ouder bereid gevonden. Toch is hiermee niet in alle vacatures
voorzien en moet een externe kracht ingehuurd worden om zelfs maar de helft van
de nodige trainingen te kunnen verzorgen. Het probleem is dus uiterst groot!
Jo H vervolgt met te stellen dat het werk voor de jeugd intensief is en veel tijd vergt.
Het woensdaggebeuren vormt de basis. Het afgelopen seizoen stond Joop voor het
topschaak, Patrick voor het schoolschaak en Jo H voor het basiswerk in de Romein.

Patrick zegt dat na het wegvallen van Joop gigantisch veel werk moest overgenomen
worden en dat kan onmogelijk zo door gaan!
Jo H zegt dat ook een enorme belasting ontstaat door het reizen naar en het
deelnemen aan kampioenschappen in het gehele land. Maar daaruit kan ook veel
voldoening geput worden: zo stond het E-team in het Nederlands Kampioenschap
vóór de laatste ronde nog op de eerste plaats, maar verloor helaas in deze ronde
waardoor toch nog een zeer eervolle gedeelde 2e plaats werd behaald! In de C en D
categorie werd eveneens aan de Nederlandse Kampioenschappen deelgenomen,
hiermee waren echter wel drie zaterdagen gemoeid!
Jo H besluit met de opmerking dat veel moeite door weinig schouders wordt getorst
en dat daar grote zorg over bestaat.
Harry vraagt of de trainers een vergoeding krijgen. Dat is niet het geval.
Hans H doet een oproep voor medewerking aan de jeugdafdeling. Verder doet hij de
suggestie om te proberen meer ouders bij het reizen te betrekken. Dat is waar zegt
Jo H, maar het is ook een must dat trainers bij kampioenschappen en grote
toernooien aanwezig zijn.
Hans H meent verder dat het voordelen biedt om de jeugd vóór de volwassenen te
laten spelen; de senioren worden dan op een natuurlijke wijze geconfronteerd met de
junioren en er ontstaat als vanzelf een kruisbestuiving!
Patrick benadrukt nog eens dat meer trainers een absolute noodzaak is.
Dirk zegt dat het voor hem een onmogelijke zaak is twéé avonden per week aan het
schaken te besteden. Jos zegt dat het combineren van jeugd- en seniorenschaak
qua tijdsindeling op moeilijkheden stuit. Jo H zegt dat het voor senioren misschien
moeilijk is om na een trainingssessie nog de nodige concentratie op te brengen voor
het spelen van een competitiepartij.
Op vraag van Jo H of er mensen zijn die op dinsdag les zouden willen geven zeggen
zowel Dirk als Jasper toe dat zij best een gemotiveerde groep willen trainen!
Hans O stelt voor dat de jeugdleiding gaat onderzoeken of het spelen op dinsdag
mogelijk is.
Er zijn 4 à 5 groepen jongeren. Mogelijk dat een deel hiervan op dinsdag kan
trainen? Een probleem vormt dan wel de jeugdcompetitie, die dan misschien ook
gesplitst moet worden?
Jo H zegt dat er constructief is gereageerd, de jeugdleiding gaat nadenken over de
gelanceerde ideeën.
10. Huisvesting.
Jos zegt dat deze zaak al onder agendapunt 6 aan de orde is geweest en dat dit
agendapunt meer als een mededeling moet worden gezien. Het ruimteprobleem na
de brand was aanleiding voor een onderzoek naar een alternatieve
speelgelegenheid. Dit leverde als resultaat op dat er nergens een betere
kwaliteit/prijs verhouding werd gevonden.
11. Kaderinventarisatie.
Jeugdtrainers.
Jos zegt dat door het lumineuze idee van Hans H inzake kruisbestuiving een
oplossing voor het nijpende tekort aan schaaktrainers in zicht lijkt te zijn.

Bibliothecaris.
Er is op dit moment geen beheer over de aanwezige boeken, stelt de voorzitter vast.
Dien zegt dat zij dit wel op zich wil nemen! Jos zegt dat de boeken uitgezocht en
gesorteerd dienen te worden. Verder zal een administratie van uitgeleende boeken
opgezet moeten worden.
Walter merkt op dat Dien reeds materiaalcommissaris is, neemt zij niet te veel hooi
op haar vork door ook nog eens de bibliotheek te gaan doen? Dien is hier niet
beducht voor! Jo H maakt Dien nog attent op het bestaan van een kasboek waarin
uitgeleende boeken zijn vermeld.
Materiaalbeheer.
Dien is verantwoordelijk voor het administratief beheer van het materiaal, er is echter
ook dringend behoefte aan het technisch beheer zegt Jos. Jo H merkt op dat in het
bestuur is afgesproken dat Guido Heuts hiervoor benaderd zou worden. Guido is niet
aanwezig, op een gekscherend voorstel van Wiel om Guido maar meteen te
benoemen gaat de vergadering niet in!
Kiebitz.
Constance Hemker-Boer (verder Constance genoemd), vraagt hoe het met de
regelmatige uitgave van ons verenigingsblad is gesteld. Jos zegt dat er niet genoeg
kopij binnenkomt om dit waar te maken. Jo R zegt dat binnen het bestuur is
overeengekomen dat de Kiebitz slechts eenmaal per jaar uitkomt. Jos stelt dat als er
voldoende kopij is, overgegaan kan worden tot halfjaarlijkse verschijning. Sander
zegt toe een artikel voor ons verenigingsblad te schrijven.
12. Bestuursverkiezing en aftreedschema bestuur.
Jos zegt dat statutair is vastgelegd dat de voorzitter ieder jaar opnieuw wordt
gekozen. Jos stelt zich herkiesbaar. Op zijn vraag stellen zich geen tegenkandidaten,
hetgeen voor de vergadering reden tot applaus is: Jos wordt bij acclamatie tot
voorzitter herbenoemd.
De bestuursleden treden om de drie jaren af, Jo R heeft zijn periode erop zitten, ook
hij stelt zich herkiesbaar. Op de vraag van de voorzitter of er tegenkandidaten zijn
wordt weer geapplaudiseerd, ook Jo is herkozen. Het bestuur voor het komende
seizoen is derhalve samengesteld uit voorzitter Jos Uiterwijk en bestuursleden Jo
Hermans, Andrè Koehorst, Hans Ouwersloot, Jo Rikers en Wiel Maertzdorf.
13. Prijsuitreiking.
De voorzitter verzoekt Hans O de prijs uitreiking te willen doen.
Hans O stelt vast dat wij een leuke, spannende en gezellige interne competitie achter
de rug hebben! Hij wil maar snel beginnen en wat komt dan beter in aanmerking als
de snelschaak-competitie!
Deze vond op één avond plaats en kende een zeer sterke finalegroep. Maarten werd
uiteindelijk kampioen, mede omdat Hans O zelf remise afsloeg en later verloor!
Maarten ontvangt onder applaus zijn prijs. (Gedeeld tweede: Sander, Jasper en
Henning Friese).

De rapid-competitie kende een teleurstellende opkomst en werd met overmacht
gewonnen door Sander met maar liefst 3,5 punt voorsprong op de nummer 2. Sander
neemt onder applaus zijn prijs in ontvangst. (Tweede Hans O, derde Reinier
Overtoom).
Op verzoek van Hans O neemt Jos hierna de prijsuitreiking over. De reden hiervoor
wordt spoedig duidelijk.
Jos geeft onder applaus aan Hans O de prijs voor het winnen van de KO beker!
(Tweede Maarten, gedeeld derde Henk Boer, hierna Henk genoemd, en Maarten-Jan
Oosterman).
Vervolgens krijgt André het woord.
André gaat de prijs voor de beste prestatie in de extern competitie uitreiken. Hij zegt
dat zeer verrassend hierop door Philippe Ramaekers beslag is gelegd. Philippe heeft
zijn spelpeil wel in zeer korte tijd sterk verbeterd! Hij behaalde een score van 3,5 uit 4
en versloeg hierdoor nipt Maarten (6 uit 7). Helaas is Philippe niet aanwezig, maar
valt hem toch applaus ten deel!
Dan vraagt Hans O aan Jo R om de naar hem genoemde trofee voor de mooiste
partij uit te reiken. Blijkens de jury (onder voorzitterschap van Hans) komt deze toe
aan André! Onder applaus neemt André zijn prijs in ontvangst.
Hans O zegt dat er 4 partijen werden ingezonden. Hij leest het volgend jury rapport
voor.
Heuts - Marnier
Guido speelt een slotaanval die er erg fraai uitziet. Pg5 is niet voor de hand liggend,
maar zeer sterk, winnend zelfs zoals de uitslag ook laat zien. Helaas wordt de partij
wel ontsierd door een paar ernstige fouten in een eerder stadium. Als zwart pion f6
speelt in plaats van de loper f6 is het juist zwart die gewonnen staat. En hoewel
Guido een fraaie partij aflevert, kan deze daarom niet de winnaar zijn van de Jo
Rikers trofee.
Sewalt - Wissink
Een heel goede partij, het moet gezegd, maar toch mist deze partij het spektakel en
de brille die voor de Jo Rikers trofee gevraagd worden. Sander speelt sterk en wint
met subtiele manoeuvres (misschien wel te subtiel voor de jury) een pion in het
middenspel. Maar het sterke spel leidt niet tot een overtuigende aanval met
bijbehorend slotspektakel; van het winnen van een gewonnen paardeneindspel wordt
de jury niet echt opgewonden.
Dreessen – Ramaekers
Een leuk potje met veel daadkracht gespeeld door Philippe. Pionoffers in de opening
leiden tot een krachtig initiatief waarin wit teveel vertrouwt op de materie, maar buiten
de kracht van ontwikkelingsvoorsprong rekent. Ook nadat de buit binnen lijkt
(damewinst) blaast Philippe zijn aanval niet af, maar gooit er nog een schepje
bovenop om zo binnen 25 zetten zijn schaapjes op het droge te hebben.

Erin – Koehorst
Als Igor zijn doorgaans voorzichtige openingsopzet verlaat is André er als de kippen
bij om een aantal bressen in de witte verdediging te slaan. Hij grijpt het initiatief om
dat niet meer af te staan. Igor vindt misschien niet altijd de beste verdediging, maar
dat maakt de partij juist zo attractief. Het torenoffer op zet 20 mag wit niet aannemen
op straf van mat in 2. Maar het weigeren stelt het mat slechts 3 zetten uit. Een
attractieve partij, vol spektakel.
Hierna gaat Hans O over tot de prijsuitreiking van de reguliere interne competitie.
Zoals bekend worden de kampioenen van de A, B, C en D groepen bepaald door
tweekampen tussen de winnaars van de eerste en tweede cyclus. Omdat de hoogst
geëindigden in beide cycli alle twee uit de A-groep kwamen geldt de finale van de Agroep tevens voor het clubkampioenschap.
De finale van de D-groep werd gewonnen door Paul Bokern voor Cris Borsten
(Alexander Chan behaalde de meeste punten over beide cycli). Onder applaus
neemt Paul zijn prijs in ontvangst.
De finale van de C-groep werd gewonnen door Peter Bokern voor Guido (Wiel en
Jimmy Patty behaalde beiden de meeste punten over beide cycli). Onder applaus
neemt Peter zijn prijs in ontvangst.
De B-groep werd gewonnen door Jos (geen finale, omdat John Petterson verhuisd is
en de nummer 2 van de eerste cyclus Jo van de Kracht verhinderd was te spelen
(Tim Yue behaalde de meeste punten over beide cycli).Onder applaus neemt Jos zijn
prijs in ontvangst.
De finale van de A-groep werd gewonnen door Dirk voor Hans H (Jasper behaalde
de meeste punten over beide cycli). Onder applaus neemt Dirk, de clubkampioen
2008/2009, zijn prijs in ontvangst.
14. Rondvraag en sluiting.
Janaart spreekt zijn bezorgdheid uit over de training van de senioren op dinsdag,
gezien de mogelijkheid dat Dirk dan jeugdtraining gaat doen! Verder zegt Janaart
dank aan Dirk voor zijn inzet in deze, waarbij Constance zich van harte aansluit. Dirk
zegt dat het geenszins zijn intentie is de training voor volwassenen te verwaarlozen!
Jo R meent dat een combinatie van senioren en junioren tot de mogelijkheden
behoort.
Constance stoort zich eraan dat ons overleden lid John Franssen nog op de
e-mail lijst is vermeld. Dit zal op de kortste keren ongedaan worden gemaakt.
Maarten merkt op dat hem in de notulen van de vorige vergadering uitspraken zijn
toegedicht die door Sander zijn gemaakt en een opmerking voorzien van een
vraagteken van hem was! Met een voorstel van Jo R om bij de gewraakte citaten
Sander òf Maarten te plaatsen gaan de heren akkoord!
Hans H is te spreken over de rondeverslagen die Hans O maakt van de interne
competitie! Hij wil hier graag aan meewerken.
Hans H en Gilbert Vrancken zijn bereid partijanalyses te verrichten voor plaatsing op
de website of in de regelmatige e-mails betreffende de interne competitie.

Henk Boer maakt een opmerking over de afbeelding van een man met een baard in
de Kiebitz. Jos zegt dat eventuele gelijkenis met bestaande personen geheel op
toeval berust!
Walter vraagt of de teamopstellingen reeds bekend zijn. André zegt dat dit nog niet
het geval is.
Dien deelt mee dat zij op korte termijn weer een overzicht van het materiaal wil
maken. Verder verzoekt zij op de hoogte te worden gehouden van het eventueel
uitlenen van materiaal.
Jo H deelt mee dat ons erelid Lambert Nicolaes binnenkort 70 jaar lid van de KNSB
is. Hier zal aandacht aan besteed moeten worden!
Hans O roept gegadigden op voor de commissie ter bepaling van de winnaar van de
Jo Rikers trofee. Sander en Andrè zijn hiervoor in! Op voorstel van Hans O wordt Jo
tot voorzitter honoris causa benoemd.
Jos deelt mee dat volgende week wordt gestart met het open zomertoernooi over 8
ronden. De leiding ligt in de handen van Jos, die geassisteerd wordt door André.
Hierna sluit de voorzitter onder dank voor de opbouwende bijdragen van de
aanwezigen te 22.40 uur de vergadering.
Maastricht, 26 juli 2009,
Jos Uiterwijk en Jo Rikers

