Notulen van de 11e algemene ledenvergadering van MSV-VSM, gehouden op 29 juni
2010 in de Romein.
Aanwezig: Jos Uiterwijk (voorzitter), mevrouw Beaumont (moeder van Thierry
Beamont, tot agendapunt 10), Henk Boer, Cris Borsten, Joost de Bruin, Fred
Engelhard, Patrick Geene, Janaart Giesberts, Jo Hermans, Hans Hoornstra, heer
Kleijnen (jeugdtrainer), André Koehorst, Tjoe Liong Kwee, Maarten van Laatum, Wiel
Maertzdorf, mevrouw Moenen (moeder van Mick Godding, tot agendapunt 10), Harry
Nietsch, Hans Ouwersloot, Reinier Overtoom, Philippe Ramaekers, Mark Ramaer, Jo
Rikers, Dien Slangen-Knuit, Tim Yue ( tot agendapunt 10) en Jasper Zilverberg.
1. Openingswoord voorzitter
Om 20.10 uur opent voorzitter Jos Uiterwijk de vergadering. De aanwezigen worden
welkom geheten, speciaal begroet worden de moeders van Thierry Beaumont en
Mick Godding alsmede de jeugdtrainer de heer Kleijnen. De aanwezigen worden
verzocht de presentielijst te willen tekenen.
Wij hebben een rustig schaakjaar achter de boeg, zonder schokkende
gebeurtenissen. In de externe competitie was noch een promotie te vieren, noch een
degradatie te betreuren. Wel was de ontknoping van de interne competitie van een
thrillerachtige allure, maar daarover meer in het vervolg van deze vergadering! Drie
weken geleden werd het 90-jarig jubileum gevierd met een simultaan seance van
Friso Nijboer, die mede door een hapje en een drankje uitgroeide tot een gezellige
happening.
Op dit moment mogen wij spreken van een vereniging die gekenmerkt wordt door
stabiele niveaus met betrekking tot het aantal leden en de prestaties van dezen in
een omgeving waar sprake is van een langzame afkalving hiervan.
Al de relevante stukken voor deze vergadering zijn opgenomen in de verstrekte
exemplaren van ons verenigingsblad de Kiebitz.
2. Vaststelling agenda
Er blijkt bij de aanwezigen geen behoefte te zijn aan wijziging van of toevoeging aan
de agendapunten.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter deelt mee dat in de pauze of na afloop van de vergadering voor de
belangstellenden exemplaren van Schakend Limburg op de bestuurstafel ter
beschikking liggen.
Verder zegt Jos Uiterwijk dat van Joop Dekens een bericht van verhindering is
ontvangen.
Secretaris Jo Rikers zegt dat buiten een bericht van verhindering door Asef Ghafuri
er voor deze vergadering geen stukken zijn binnengekomen.
4. Goedkeuring notulen van de tiende ALV
Jos Uiterwijk zegt dat deze niet in de Kiebitz zijn opgenomen (zou eigenlijk wel
gekund hebben), maar waren ter inzage in het clublokaal aanwezig en zijn eerder op
de website geplaatst.

Op vraag van de voorzitter of er tekstueel of “naar aanleiding van”op- of
aanmerkingen zijn komt geen reactie uit de zaal. De notulen zijn derhalve vastgesteld
en de secretaris wordt bedankt.
5. Goedkeuring jaarverslagen (inclusief dat van de kascommissie)
Jaarverslag secretaris.
Op vraag van de voorzitter of de secretaris hier nog iets over wil zeggen wordt door
deze ontkennend gereageerd. Ook worden uit de zaal geen op- of aanmerkingen
gemaakt. Het jaarverslag secretaris is derhalve vastgesteld en de voorzitter zegt
dank aan de secretaris.
Jaarverslag penningmeester, inclusief verslag kascommissie.
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Wiel Maertzdorf. Deze zegt dat de
financiële status als zijnde gezond gekwalificeerd kan worden. Het deficit van vorig
jaar is omgebogen naar een ongeveer “quitte”dit jaar!
Het totaal van de begroting voor 2010 is aanzienlijk kleiner dan dat van 2009. Dit
wordt veroorzaakt door het wegvallen van subsidies van provincie en gemeente,
alsmede het wegvallen van sponsoring door bedrijven en stichtingen. Met een
gezond beleid echter kunnen wij ook het komend seizoen de financiën gezond
houden.
De kascommissie, bestaande uit Harry Nietsch en Jasper Zilverberg, wordt verzocht
verslag uit te brengen.
Harry Nietsch zegt dat op een middagje de grote lijnen van de boekhouding
gecontroleerd en in orde werden bevonden.
Na deze controle heeft Harry nog eens kritisch naar de contributie inkomsten van
senioren en junioren gekeken en is tot de conclusie gekomen dat slechts 31 senioren
en 12 junioren betaald hebben. Op zijn vraag zegt de secretaris dat momenteel 59
senioren (onderverdeeld in diverse categorieën) en 31 junioren (waarvan sommigen
met gezinskorting) lid zijn.
De penningmeester zegt dat door het niet samenvallen van het schaakseizoen (van
september tot september) met het boekjaar (van januari tot januari) een
onoverzichtelijke toestand ontstaat: de rekeningen voor het boekjaar 2009 gaan eerst
eind september 2009 de deur uit: momenteel hebben nog een 7-tal leden niet
betaald.
Alvorens met dit punt door te gaan wordt door de voorzitter vastgesteld dat de
kascommissie haar goedkeuring aan de boekhouding heeft verleend. Op zijn voorstel
verleent de vergadering decharge aan de kascommissie. De voorzitter zegt dank aan
de kascommissie.
Verdergaand met het fenomeen van de achterstallige contributie worden met als
participanten Joost de Bruin, jeugdleider Jo Hermans, Hans Hoornstra, Tjoe Liong
Kwee, penningmeester Wiel Maertzdorf, Harry Nietsch, Reinier Overtoom, intern
wedstrijdleider Hans Ouwersloot, Maarten van Laatum, voorzitter Jos Uiterwijk en
Jasper Zilverberg diverse opmerkingen gemaakt, waarvan onderstaand een resumé.
De achterstallige contributie is structureel, maar wordt vrijwel altijd compleet betaald.
Er is geen enkel bezwaar om bij de kascontrole meer in detail te treden, desgewenst
is het ten alle tijde mogelijk om op afspraak uitleg te verkrijgen! Er is sprake van een
eenvoudige boekhouding, het opvoeren van een post achterstallige contributie voert
tot een ingewikkelder systeem. Wel zou buiten de officiële balans om nog een nota
bene gemaakt kunnen worden betreffende de achterstallige contributie.

Verder wordt nog opgemerkt dat de anonieme sponsor beslist zijn geld niet terug
hoeft te krijgen!
Er worden vervolgens geen zaken meer aan de orde gesteld: op voorstel van de
voorzitter wordt het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd. De
penningmeester wordt door de voorzitter bedankt voor zijn werk.
Jaarverslag interne competitieleider.
Op vraag van de voorzitter zegt interne competitieleider Hans Ouwersloot dat hij nog
een aanvulling op zijn jaarverslag heeft. In de B-groep behaalde Tim Yue een meer
dan verdienstelijke eerste plaats voor Mark Ramaer. En na een zinderende strijd met
Jasper Zilverberg wist Maarten van Laatum het clubkampioenschap voor zich op te
eisen. Bij de prijs uitreiking wil de interne competitieleider op het een en ander graag
terugkomen!
Enkele snedige opmerkingen van Reinier Overtoom en Maarten van Laatum
betreffende de gebezigde taalstijl weet Hans Ouwersloot vaardig te riposteren: deze
leiden namelijk niet tot wijzigingen in het jaarverslag.
Op voorstel van de voorzitter wordt het jaarverslag inclusief de genoemde
aanvullingen goedgekeurd. De interne competitieleider wordt door de voorzitter dank
gezegd.
Jaarverslag externe competitieleider.
De voorzitter geeft het woord aan extern competitieleider André Koehorst. Deze zegt
dat het verheugend is dat wij met uitzondering van de avondcompetitie aan alle
overige door de LiSB georganiseerde competities hebben deelgenomen.
Nog wordt door Hans Ouwersloot opgemerkt dat op het open Noord-Brabants
snelschaakkampioenschap het team Maarten van Laatum, Jasper Zilverberg, hij zelf
en Reinier Overtoom de beste Limburgse prestatie leverde!
Op voorstel van de voorzitter wordt het jaarverslag inclusief de genoemde
aanvullingen goedgekeurd, waarna door de voorzitter dank wordt uitgesproken aan
de externe competitieleider.
Jaarverslag jeugdleider.
De voorzitter geeft het woord aan jeugdleider Jo Hermans. Deze zegt dat de
jeugdafdeling te maken heeft gehad met up en downs en verwijst hiervoor naar het
jaarverslag, waaraan hij verder geen toevoegingen heeft. Door de vergadering
worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.
Op voorstel van de voorzitter wordt het jaarverslag ongewijzigd goedgekeurd.
Aan Jo Hermans wordt door de voorzitter dank uitgesproken.
6. Begroting en contributievoorstel van de penningmester, alsmede de benoeming
van de nieuwe kascommissie.
De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Wiel Maertzdorf. Deze zegt dat de
begroting voorzichtig is opgesteld. De contributie inkomsten zijn laag ingeschat, dit
gelet op de algemene tendens van ledenvermindering bij de schaakverenigingen in
Limburg, ofschoon wij hiervan voorlopig gespaard lijken te worden. Bij de junioren is
zelfs rekening gehouden met aanwas. Hoewel er geen subsidies zijn opgevoerd
zullen voor goed omschreven projecten deze wel worden aangevraagd. In hoeverre
de geraamde inkomsten van Schoolschaak/Mik worden gerealiseerd moet afgewacht
worden.

Jo Hermans zegt dat er op dit moment geen enkele toezegging voorligt voor het
geven van schaaktraining op lagere scholen! Ware het niet beter de post
schoolschaak te laten wegvallen? De penningmeester zegt dat bij het niet doorgaan
van het schoolschaak ook de uitgaven hiervoor komen te vervallen.
Hans Hoornstra merkt op dat het nog altijd de bedoeling is een stichting op te richten
voor het geven van schoolschaak waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen van
en eventueel betaalde krachten uit de club voor de training. De club doet dit
enerzijds uit ideële overwegingen, maar plukt anderzijds de vruchten in de vorm van
nieuwe jeugdleden, doch genereert geen inkomsten voor de clubkas.
Er worden verder geen op- of aanmerkingen meer gemaakt. Op voorstel van de
voorzitter gaat de vergadering akkoord met zowel de begroting als het
contributievoorstel (blijft hetzelfde als vorig seizoen!).
De voorzitter zegt dank aan Wiel Maertzdorf voor zijn werk.
Rest nog de benoeming van een nieuwe kascommissie. Omdat het voor de
continuïteit van de commissie wenselijk is een lid uit de oude commissie te
herbenoemen en omdat Harry Nietsch al voor het tweede jaar zitting heeft gehad
wordt door de vergadering in de nieuwe kascommissie herbenoemd Joost Zilverberg
en nieuw benoemd Reinier Overtoom.
7. Interne competitie seizoen 2010/2011
De voorzitter geeft het woord aan intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot. Hans heeft
de intentie de komende interne competitie grotendeels op de dezelfde leest te
schoeien als die van het afgelopen seizoen. Een uitzondering hierop vormt de rapid
competitie. In plaats van een Fisher tempo: 15 minuten + 5 seconden voor elke zet,
stelt hij 20 minuten vast per persoon per partij voor. De reden hiervoor is dat naar zijn
idee de toevoeging per zet alleen zin heeft bij snelschaak, hetgeen overigens ook het
standpunt van de LiSB is. Na een opmerking van Cris Borsten dat extern een tempo
van 30 minuten wordt gepraktiseerd zegt de interne wedstrijdleider dat 20 minuten
vast eerder werd gehanteerd en samenhangt met het aantal geplande ronden.
De interne competitieleider deelt hierna mee dat gezien de geringe opkomst op de
clubavond na het ENCI-toernooi vrij schaken wordt gepland.
Hans Hoornstra mist decorum bij de tweekampen voor de uiteindelijke kampioenen in
de diverse groepen, het vrije schaken geeft toch een ietwat rommelige sfeer.
Het duo Joost de Bruin en Jasper Zilverberg houdt een pleidooi voor vierkampen:
van iedere groep in elke cyclus spelen de 2 hoogst geplaatsten! Dit systeem kent wel
wat haken en ogen: zo kan een als nummer 2 geëindigde in één van de cycli
kampioen worden. In de discussie die hierop volgt, waaraan deelgenomen door
meerdere leden, wordt de mogelijk geopperd om de kampioenswedstrijden gewoon
te laten doorgaan, extra matches voor de 3e plaats in te lassen of voor de liefhebbers
daarnaast vierkampen te organiseren. Ook zou decorum gecreëerd kunnen worden
door de kampioenswedstrijden live van commentaar te voorzien, eventueel in een
andere locatie. Hans Ouwersloot zegt toe dat hij zich over de aangedragen
alternatieven zal beraden.
Voor wat betreft de rapid competitie wordt besloten het voorstel van de interne
wedstrijdleider (20 min. ppp) in stemming te brengen.
Bij hand opsteken blijkt dat 13 aanwezigen voor, 4 tegen en 8 blanco stemmen,
waardoor het voorstel is aangenomen

Voorzitter Jos kondigt hierna een kleine pauze aan, waarvan ons aanwezig erelid
Fred Engelhard gebruik wil maken een rondje aan te bieden. Proost aan Fred
Engelhard dus!

8. Externe competitie seizoen 2010/2011
André Koehorst, aan wie door de voorzitter het woord wordt gegeven, zegt dat de
opzet van het vorige seizoen wordt aangehouden. Gelukkig zijn genoeg spelers
bereid hun auto in te zetten voor de uitwedstrijden. Het totaal plaatje ziet er dan als
volgt uit: 4 teams in de regulaire competitie, 2 teams in de rapid competitie en 2
teams in de KO competitie. Evenals dit het vorige seizoen gebeurde zal ook nu weer
geïnventariseerd worden of er belangstelling voor de avondcompetitie bestaat.
Wegens plaatsgebrek in ons speellokaal zal het komend seizoen het verzoek worden
ingediend om niet alle teams gezamenlijk de thuiswedstrijden te laten spelen.
Dat is wel jammer, want er gaat een stuk gezelligheid verloren en hij zelf kan dan niet
aan de uitwedstrijden van zijn team deelnemen. Het is niet mogelijk tegen een
geldelijke vergoeding in de Romein meer zaalruimte te verkrijgen wordt op vraag van
Tjoe Liong Kwee gesteld.
Maarten van Laatum zegt namens de spelers van het eerste team dank aan André
Koehorst en Jasper Zilverberg voor hun inzet met betrekking tot het coachen van het
eerste team. De voorzitter stelt de woorden van Maarten van Laatum zeer op prijs,
waarbij André Koehorst zich graag aansluit.
9. Jeugdzaken
Het woord wordt door de voorzitter aan Jo Hermans gegeven. Jo Hermans zegt dat
hij om twee redenen met zijn activiteiten als jeugdleider wil stoppen. Enerzijds werd
de druk op het thuisfront door de menige tijdrovende activiteiten te groot, anderzijds
nam zijn onvrede met de gang van zaken binnen de jeugdafdeling te veel toe.
De voorzitter respecteert het besluit van Jo Hermans, maar betreurt dit in grote mate.
In het vervolg van deze vergadering komt de voorzitter nog terug op het vertrek van
Jo Hermans als bestuurslid.
Hans Hoornstra zegt dat de jeugd weer in aantal aan het toenemen is, mede als
gevolg van een gehouden simultaan. De spreker vervolgt met de opmerking dat de
laatste tijd door ziekte van een trainer heel veel werk door Patrick Geene is verzet en
dat na het vertrek van Jo Hermans, Patrick Geene en hijzelf de kar willen trekken bij
de jeugdafdeling.
Hans Hoornstra zou graag zien dat de bar op woensdag open zou gaan! Het halen
en retourneren van de sleutel van de Romein zou daardoor tot het verleden behoren
en meer van belang, dit zou de ouders van de jeugd stimuleren langer op de
clubavond te blijven en daardoor motivatie voor medewerking opwekken.
De voorzitter zegt dat dit ongetwijfeld financiële consequenties zal hebben en zal dit
met de uitbater van de Romein bespreken. Het samengaan van achtereenvolgens
jeugd- en seniorencompetitie op één avond zou wellicht de kosten kunnen beperken.
Het uitwerken van dit eerder geopperde idee (meer betrokkenheid van de senioren in
het algemeen, tegen het gegeven dat medewerking van bepaalde senioren aan de
jeugdafdeling en het spelen van een partij in de interne competitie te veel van het

goede is) lijkt zeker de moeite waard. De jeugdavond vindt van 18.15 tot 20.00 uur
plaats.
Mevrouw Moenen, de moeder van Mick Godding zegt dat zij zorgen heeft over de
jeugdafdeling nu Jo Hermans weg gaat. Verder merkt zij op dat haar zoon twee keer
vergeefs voor training is opgekomen. Zij is wel geporteerd voor het samengaan van
de junioren- en seniorenavond.
Hans Hoornstra erkent dat er problemen met de training zijn gerezen, maar vraagt
om nuancering en begrip voor de ontstane situatie. Hans Hoornstra vervolgt met te
stellen dat de vereniging volop achter de jeugdafdeling moet staan en de wil er moet
zijn deze te dragen. De jeugdafdeling staat of valt met het aantal trainers, hiervan
hangt de omvang af. Voor continuering van de huidige omvang is opening van de bar
en senioren die training willen geven essentieel! Er is vooral behoefte aan trainers
voor stap 1 en 2, de leeftijd van de cursisten varieert hier van 4 (!) tot 10 jaar en de
stof is door elke senior te behappen.
Jo Rikers stelt voor om senioren die hier voor voelen een vergoeding te geven. Dit
zou dan echter tot een contributieverhoging voor de junioren leiden.
Jasper Zilverberg meent dat bij inzet van b.v. 3 vrijwilligers per groep de animo om
training te geven verhoogd wordt.
Hans Ouwersloot zegt dat als het echt onmogelijk blijkt voldoende trainers te vinden
wij noodgedwongen de ambities minder hoog dienen te stellen.
Voorzitter Jos Uiterwijk legt de verklaring af dat hoofdmoot van het beleid voor het
komende seizoen de opzet van een goed draaiende jeugdafdeling zal zijn! Een
beroep op de ouders zal hier zeker een onderdeel van moeten zijn.
De voorzitter stelt hierna een meer vreugdevolle jeugdzaak aan de orde: namelijk de
prijsuitreiking aan junior Tim Yue, die op tijd naar huis moet!
Hans Ouwersloot schetst de wijze waarop Tim Yue zeer verdiend als eerste junior
sinds de fusie MSV-VSM in de senior-competitie een eerste prijs wist weg te slepen.
Hulde! Bij de prijsuitreiking valt aan Tim een warm applaus uit de zaal ten deel.
Gewapend met zijn beker verlaat Tim hierna de vergadering. Ook mevrouw
Beaumont en mevrouw Moenen verlaten na de afhandeling van het agendapunt
jeugdzaken de vergadering.
10. Huisvesting
De voorzitter zegt dat de zaalhuur van ons speellokaal ten opzichte van andere
locaties stukken goedkoper is. Het is echter gebleken dat de ruimte te klein is voor
het gezamenlijk spelen van de externe competitie. Jos Uiterwijk roept de aanwezigen
op om goede suggesties onverwijld aan het bestuur door te geven!
Jo Hermans zegt dat de gemeente van plan is om vijf goed geoutilleerde sportzalen
in te richten. Het moet toch mogelijk zijn om in een hiervan een zaal voor denksport
te realiseren?
Jasper Zilverberg geeft het bestuur in overweging contact te zoeken met andere
denksportverenigingen. De voorzitter deelt mee dat reeds contact met een bridge
vereniging is gelegd en hij deze zaak aan de wethouder van sportzaken zal
voorleggen.
Reinier Overtoom vraagt of de eerder gebruikte zaal niet gebruikt kan worden. De
voorzitter zegt dat zelfs de beheerder van de Romein geen bemoeinissen meer heeft
met deze afgesloten zaal. Met betrekking tot eventuele vermindering van zaalhuur

zegt de penningmeester dat er nooit een recht op het gebruik van de eerdere zaal
heeft bestaan.

11. Kaderinventarisatie
De voorzitter roept de mensen die daar lust toe gevoelen en die daar tijd voor
hebben op hun medewerking te willen verlenen op de twee meest nijpende punten,
namelijk de jeugdtraining en de materiaalverzorging.
Jos Uiterwijk spreekt de hoop uit dat er het komend seizoen meer inzet zal zijn van
de leden.
12. Bestuursverkiezing
Voorzitter Jos Uiterwijk deelt mee dat hij reglementair (jaarlijks) moet aftreden en er
vier bestuursleden reglementair (driejaarlijks) moeten aftreden, te weten Wiel
Maertzdorf, Hans Ouwersloot, André Koehorst en Jo Hermans. Zoals reeds bekend
wenst Jo Hermans zich niet als bestuurslid herkiesbaar te stellen.
Jos Uiterwijk bedankt Jo Hermans heel erg voor zijn werk gedurende drie jaren in het
bestuur en al die jaren dat hij samen met Joop Dekens zijn beste krachten aan een
groeiende jeugdafdeling heeft gegeven die tot grote bloei is gekomen. Jo Hermans
heeft zich ontzettend veel werk en inspanning getroost. Zijn speciale zorg gold de
perfecte organisatie van de door MSV-VSM georganiseerde jeugdtoernooien
en het samen met GESS georganiseerde DSM jeugdtoernooi. Ook vanuit Italië waar
Jo Hermans een aantal maanden per jaar verblijft bleef hij intensief betrokken bij alle
bestuur- en jeugdzaken, waarbij e-mail een onmisbaar medium bleek!
De voorzitter spreekt nogmaals dank uit en zegt dat Jo Hermans een passend
geschenk tegoed heeft en ook nog eens door de jeugdafdeling in het zonnetje zal
worden gezet!
Jos Uiterwijk vraagt vervolgens of er mensen in de zaal zijn die zich zelf of anderen
kandidaat willen stellen als voorzitter. Dit blijkt niet het geval ,waarna het door
applaus duidelijk wordt dat Jos Uiterwijk ook het komende seizoen de
voorzittershamer mag hanteren.
Op herhaalde vragen van de herbenoemde voorzitter blijkt dat niemand in de zaal
tegenkandidaten voor Wiel Maertzdorf, Hans Ouwersloot en André Koehorst wil
stellen en deze steeds onder applaus dus ook bij acclamatie herbenoemd worden.
Jos Uiterwijk zegt vervolgens dat wegens het wegvallen van Jo Hermans het bestuur
Patrick Geene bereid heeft gevonden als beoogd jeugdleider in het bestuur plaats te
nemen. Ook voor deze kandidatuur werpen zich geen mensen uit de zaal op: onder
applaus wordt Patrick Geene tot nieuw bestuurslid gekozen.
Het nieuw bestuur wordt naast de genoemden gecompleteerd door “zittend”
bestuurslid Jo Rikers.
12. Prijsuitreiking seizoen 2009/2010
De voorzitter geeft het woord aan intern wedstrijdleider Hans Ouwersloot. Wijzend op
de enorme hoeveelheid bekers en bekertjes uitgestald op de prijzentafel achter zich
zegt Hans Ouwersloot dat de meeste hiervan thans uitgereikt kunnen worden, voor
de prijswinnaars die niet aanwezig zijn worden deze in bewaring gehouden.

Steeds na speels commentaar over het verloop van de competities door Hans
Ouwersloot of indien wenselijk Jos Uiterwijk, worden de kampioenen genoemd die
allen verder beloond worden met applaus uit de zaal en indien aanwezig hun prijs
overhandigd krijgen.
Het snelschaken werd op een avond afgewikkeld en gewonnen door Gilbert
Vrancken. Tweede en derde werden resp. Hans Hoornstra en Maarten van Laatum.
Hierna vraagt Hans Ouwersloot aan de voorzitter de prijsuitreiking voort te zetten.
De reden hiervoor wordt spoedig duidelijk: Jos Uiterwijk zegt dat Hans zelf winnaar is
geworden van de rapid competitie! Tweede en derde werden resp. Mark Ramaer en
Tim Yue.
Ook het KO- bekertoernooi werd door onze interne wedstrijdleider zelf gewonnen,
tweede werd Jasper Zilverberg en gedeeld derde/vierde Dirk van de Scheur en
Maarten van Laatum.
De koek is dan op voor Hans Ouwersloot, die het woord terug krijgt van de
voorzitter, deze dankt voor de assistentie en dan maar meteen aan André Koehorst
vraagt de prijsuitreiking voort te zetten!
De reden hiervoor is dat André als voorzitter van de commissie die de winnaar van
de Jo Rikers trofee bepaalt (schoonheidsprijs voor gespeelde partij) deze beker zal
uitreiken.
André zegt dat in de jury verder Maarten van Laatum en Jacob Perrenet zitting
hadden en er 5 inzendingen ter beoordeling werden voorgelegd. De partijen van Dien
Slangen- Knuit, Reinier Overtoom, Hans Hoornstra, Philippe Ramaekers en Jasper
Zilverberg werden op originaliteit, opbouw van de partij en tactische verantwoording
(gerelateerd aan het niveau) beoordeeld.
Een greep uit de jurybeoordeling: Dien scoort zeer hoog qua tactiek met een
waanzinnige combinatie, Reinier krijgt het beste punt voor de opbouw van zijn partij,
Hans krijgt hoge cijfers op alle fronten, Philippe wordt geroemd voor zijn combinatie
en krijgt daarvoor als enige een 9 en Jasper tenslotte levert de beste prestatie voor
de originaliteit hetgeen naast goede cijfers voor opbouw en tactiek uiteindelijk de
doorslag geeft.
Jasper ontvangt uit de handen van André de Jo Rikers trofee!
Dan vervolgt de externe competitieleider met de uitreiking van de prijs voor het beste
resultaat in de externe competitie. De prestatie die Igor Erin het vorige seizoen
leverde met 6 uit 6 zal in de toekomst moeilijk te overtreffen zijn: thans speelde Hans
Hoornstra het beste met 5,5 uit 7. Proficiat!
Nadat André nog heeft opgemerkt dat het zeker de moeite waard is te vermelden dat
Jacob Perrenet de schoonheidsprijs van het ENCI-toernooi heeft gewonnen, gaat
Hans Ouwersloot weer verder met de prijsuitreiking.
De D-groep werd gewonnen door Philippe Ramaekers gevolgd door Mick Godding
en Patrick Geene, de C-groep werd gewonnen door Asef Ghafuri, gevolgd door Jos
Uiterwijk en Raad Alatar, de B-groep werd gewonnen door Tim Yue, gevolgd door
Mark Ramaer en Igor Erin en de A-groep werd gewonnen door Maarten van Laatum,
gevolgd door Jasper Zilverberg en Hans Ouwersloot.
Waar eerder in deze notulen sprake was van speels commentaar op de gehouden
competities bereikt het verslag van Hans Ouwersloot over de tweekamp tussen

Maarten van Laatum en Jasper Zilverberg voor het clubkampioenschap een retorisch
hoogtepunt.
Naar voren kwam dat Maarten van Laatum een waardig clubkampioen is! Maarten
ontvangt uit de handen van Hans de Fred Engelhard trofee. Maarten doet nog
verslag van een aardige ontmoeting in de trein met een mobiele telefoon schaker die
heel verbaasd bleek toen hij deze vertelde dat hij ook een beetje kon schaken!
14. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag willen Dien Slangen-Knuit en Janaart Giesberts gebruik maken.
Dien zegt dank aan Hans Hoornstra voor de goede site die hij heeft opgezet en aan
Hans Ouwersloot voor diens wekelijkse verslagen van de interne competitie. De
beide heren waarderen de lof van Dien.
Vervolgens geeft Dien een opsomming van het aanwezige schaakmateriaal en deelt
mee dat de schaakbibliotheek bijna is ingericht. Naar voren komt dat er voor het
lenen van de boeken nog een systeem moet worden opgezet. Dien zegt dat zij
hiervoor een voorstel zal indienen.
Hans Ouwersloot is blij met de reactie van Dien op de site, waarbij hij zich gaarne
aansluit. Verder vraagt hij of het de bedoeling is of het nieuwe materiaal (door
stichting geschonken zegt Wiel Maertzdorf) ook voor de interne competitie te
gebruiken. André Koehorst pleit ervoor dit materiaal alleen voor de externe
competitie te gebruiken. Hierover wordt geen beslissing genomen.
Janaart Giesberts vraagt of de training door Dirk van de Scheur in het komende
seizoen doorgaat. Hans Ouwersloot zegt dat dit niet bekend is, Dirk van de Scheur
doet het komende seizoen in ieder geval mee aan de interne competitie.
De voorzitter vindt het niet opportuun op dit moment in te gaan op een opmerking
van Dien Slangen-Knuit betreffende de naam van onze vereniging en de bloei van de
aparte verenigingen MSV en VSM vlak voor de fusie. De vergadering is het hiermee
eens.
Voorzitter Jos Uiterwijk sluit dan de vergadering te 22.37 uur na iedereen
opgeroepen te hebben aan ons zomertoernooi mee te doen dat de volgende week
van start gaat.

Maastricht, 26 juli 2010,
Jos Uiterwijk en Jo Rikers

