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ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
 
 

Agenda algemene ledenvergadering Schaakclub Groningen,  
dinsdag 7 september 2004, 19.30 u. 
 
1. Opening (19.30 u.) / vaststelling agenda 
2. Notulen ALV 9 september 2003 [Zie En Passant 41.2 (okt. 2003), pag. 27–31] / Notulen ALV 

13 april 2004 [Zie En Passant 41.8 (april 2004), pag. 6–8]   
3. Ingekomen post / mededelingen bestuur 
4. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2003/2004 [Zie Vergaderstuk 1] 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming kascommissie 2004/2005 
7. Jaarverslag 2003/2004 [Zie Vergaderstuk 2] 
8. Jaarverslag En Passant [Zie Vergaderstuk 2, par. 2.6.2] 
9. Prijsuitreiking 
10. Bestuursverkiezing  [Zie Vergaderstuk 5] 
11.  pauze (ca. 21.30) 
12. Bestuursbeleid [Zie Vergaderstuk 3]  
13. Vaststelling begroting boekjaar 2004/2005 [Zie Vergaderstuk 4] 
14. NOSBO-ledenvergadering (15-9-2004) 
15. W.v.t.t.k. 
16. Rondvraag 
17. Sluiting (23.00 u.) 
 
 
 
Vergaderstukken bij de ALV van 7 sept. 2004: 
1. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2003-2004 (Bij punt 4) 
2. Jaarverslag Schaakclub Groningen, seizoen 2003-2004 (Bij punt 7 en 8) 
3. Bestuursbeleid 2004-2005 (Bij punt 12) 
4. Begroting 2004/2005 (Bij punt 13) 
5. Notitie bij punt 10: Bestuursverkiezing 
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Vergaderstukken bij de ALV van 7 sept. 2004 
 
1. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2003/2004 (Bij punt 4 en 13) 

1.1. Tabellarisch overzicht resultatenoverzicht en balans 
 

 

 

 
 

RESULTATEN REKENING - lasten Begroting 03/04 Afrekening Begroting 04/05
1 Bondsafdracht 4.400 4.254 5.000
2 Zaalhuur 1.500 1.450 1.500
3 KNSB competitie 4.400 3.215 3.550
4 NOSBO competitie 190 175 190
5 Diverse competities en toernooien 305 272 325
6 Rapidtoernooi - lasten 300 327 300
7 Weekendtoernooi - lasten 2.600 2.262 2.600
8 En Passant 1.200 1.473 1.575
9 Jeugdafdeling 1.940 2.178 3.133

10 Bestuur 175 177 125
12 Overig 671 718 821
13 Onvoorzien 50 23 50
14 Schaaktraining - lasten 750 290 250

Positief saldo uit normale exploitatie 830 1.015 49
19.311 17.829 19.468

RESULTATEN REKENING - baten Begroting 03/04 Afrekening Begroting 04/05
16 Contributies 9.600 9.497 11.000
17 Donaties 68 68 68
18 Reiskostenvergoedingen 2.500 1.653 1.700
19 Rapidtoernooi - baten 300 300 300
20 Weekendtoernooi - baten 2.600 2.282 2.600
21 Schaaktraining - baten 750 290 250
22 Subsidies/sponsoring 475 666 550
23 Advertenties 175 33 0
24 Rente + bankkosten 18 -51 -50
25 Verhuur materiaal 100 90 100
26 Grote Club actie 325 526 450
27 Bar 2.400 2.475 2.500

Negatief saldo uit normale exploitatie
19.311 17.829 19.468

Begroting 03/04 Afrekening Begroting 04/05
28 Pos. saldo uit normale exploitatie 830 1.015 49
29 Bijzondere baten en lasten -398

Positief saldo 830 617 49
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1.2 Algemeen beeld 

De begroting van het seizoen 2003-2004 ging uit van een overschot van € 830. Dit overschot werd 
nodig geacht om de reservepositie van de vereniging te verbeteren. 
Het seizoen 2003/2004 is afgesloten met een overschot van € 1.015. Uit balanssanering resulteerde 
een tegenvaller van € 398, zodat het totale resultaat dit jaar € 617 bedraagt. 
Er is een aantal oorzaken die hebben geleid tot het niet geheel realiseren van de begroting.  
Tegenvallers ten opzichte van de begroting waren:  
- Hogere uitgaven jeugdafdeling  € 238; 
- Hogere uitgaven En Passant,   € 273; 
- Lagere advertentie-inkomsten,   € 142; 
Hier tegenover stonden de volgende meevallers: 
- De KNSB competitie in samenhang met reiskostenvergoedingen,  € 338; 
- Grote Club Actie  € 201; 
- Subsidies,   € 191; 
- Barinkomsten,  €   75. 
Door het positieve resultaat is de liquiteitspositie verbeterd. Bovendien is het saldo van de overlo-
pende passiva minus overlopende activa iets gestegen. 
Door toevoeging van het resultaat (€ 617) aan de reserve bedraagt deze nu € 3.957. Hiermee is de 
door het bestuur gewenste reservepositie (€4.500) bijna bereikt. 
 
1.3 Toelichting in detail 

Bondsafdracht, contributies, donaties (post 1, 16 en 17) 
Het gemiddelde aantal leden bedroeg afgelopen seizoen gemiddeld circa 156 (berekend als gemid-
deld aantal leden aan begin en eind van het seizoen). Het gemiddeld ledenaantal over het vorige sei-
zoen 2002-2003 bedroeg 153, hetgeen een ledenstijging betekent van 3. De stijging van het aantal 
leden is duidelijk het gevolg van de groei van de jeugdafdeling. Het aantal senior hoofdleden is 
voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald. Het grootste deel van de aanwas van het ledenaan-
tal heeft zijn beslag gehad in de tweede helft van het seizoen door de oprichting van de jeugdafde-
ling Ommelanden. De onderverdeling over de diverse categorieën was gemiddeld als volgt: 
 

BALANS - ACTIVA juli 2003 juli 2004
30 Te ontvangen contributie + donaties 801 352
31 Bar-inventarisatie 240 200
32 Materiaal + apparatuur 397 927
33 Depotrekening bank 0 0
34 Plusrekening giro 0 1.534
35 Bank 234 1.386
36 Giro 2.452 787
37 Kas 50 50
39 Te ontvangen van SVG 0 0
40 Overlopende activa 960 914

5.134 6.150

BALANS - PASSIVA juli 2003 juli 2004
41 Reserve 3.340 3.957
42 Voorzieningen 0 0
43 Te betalen aan SVG 0 0
44 Overlopende Passiva 1.794 2.193

5.134 6.150
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 Aug ’03 Juni ’04 
 senior hoofdleden   86 77 
 junior hoofdleden  7 10 
 aspirant hoofdleden   47 60 
 senior gastleden   14 13 
 junior gastleden  2 1 
 aspirant gastleden           0 0 
Totaal 150 161 
 
Ondanks de lichte stijging van het aantal leden zijn de contributie-inkomsten € 123 lager uitgevallen 
dan begroot. In dit bedrag zijn ook de afboekingen van oninbaar geachte achterstallige contributies 
betrokken. De bondsafdrachten waren € 146 lager dan begroot. 
 
Zaalhuur (post 2) 
De zaalhuur voor KNSB- en dinsdagavond-activiteiten kwam voor het afgelopen seizoen € 50 lager 
uit dan begroot.  
 
KNSB-competitie, reiskostenvergoedingen (post 3 en 18) 
Het totaal van de KNSB competitie (post 3) en de ontvangen reiskostenvergoedingen (post 18) le-
vert een meevaller op van € 338. De ontvangen reiskostenvergoeding viel fors lager uit dan begroot 
(€ 847) 
Maar de kosten van de KNSB competitie vielen ook lager dan verwacht (€ 1.185). Deze lagere kos-
ten (dan begroot) zijn bestaan uit twee delen: lager inschrijfgeld (€ 846) en lagere reiskosten 
(€ 339). 
 
NOSBO-competitie (post 4) 
De kosten voor de Nosbo-competitie waren nagenoeg conform de begroting. 
 
Diverse competities en toernooien, rapidtoernooi en weekendtoernooi (posten 5, 6, 7, 19 en 20) 
De diverse toernooien en dinsdagavondactiviteiten zijn nagenoeg zoals begroot verlopen. 
 
En Passant (post 8) 
De kosten van de En Passant zijn fors hoger dan de begroting (€ 238). De kostenstijging heeft met 
name betrekking op de kopieerkosten. Dit is het gevolg van dikkere En-Passants en een gestegen 
oplage. 
Daarnaast zijn de kosten voor de verspreiding van het clubblad iets lager uitgevallen dan begroot.  
 
Jeugdafdeling (post 9) 
Vooraf was al enigszins te voorzien dat de begroting niet gehaald zou worden aangezien het aantal 
leden stijgende was. De begroting is uiteindelijk overschreden met € 238. 
De overschrijding was vooral het gevolg van gestegen kosten van lesmateriaal (€ 150), en de kosten 
van de niet begrote slotactiviteit voor de jeugd (€ 132). 
 
De resterende posten vertoonden kleine mee- en tegenvallers: 
 
Overig en onvoorzien (post 12 en 13) 
De overige en onvoorziene kosten zijn € 20 hoger uitgevallen dan begroot. Hiervan was € 38 het 
gevolg van een hogere inleg voor de ‘Grote club actie’ (zie ook post 26). 
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Schaaktraining (posten 14 en 21) 
In het seizoen 2003-2004 heeft wederom een schaaktraining op de dinsdagavond plaatsgevonden 
voor de ratinggroep 1700-2100. De schaaktraining is geheel budget-neutraal afgewikkeld. 
 
Subsidies (post 22) 
Subsidies waren € 191 hoger dan begroot. 
 
Rente- en bankkosten (post 24) 
Het saldo van rentebaten en bankkosten is € 69 lager uitgevallen dan begroot. Dit is het gevolg van 
gestegen bankkosten. 
 
Grote clubaktie (post 26) 
De opbrengsten van de ‘Grote club actie’ waren € 201 hoger dan begroot. Daarnaast was de inleg 
(begroot onder overige) € 38 hoger dan begroot. Totaal levert dit dus een meevaller van € 163 op. 
 
Bar (post 27) 
De opbrengst van de bar is € 75 hoger dan begroot. 
 
Bijzondere baten en lasten, te ontvangen contributies en donaties (post  29) 
Een aantal nog te betalen rekeningen ultimo vorig seizoen bleek te laag ingeschat. Daarnaast zijn de 
nog te ontvangen advertentie-inkomsten te hoog ingeschat. Dit heeft geresulteerd in een tegenvaller 
van € 398.  
 
Het verloop van de nog te ontvangen contributie ultimo juli 2004 was als volgt: 
 
 Daadwerkelijk Op balans 
Nog te innen contributie per 31/07/2003 1.328 801 
Geïnd - 567 - 567 
Gesaneerd wegens oninbaarheid - 761 - 234 
Ten onrechte opgelegde contributiebedragen 0 0 
Nog te innen per 31/07/2004 0 0 
 
De inschatting is dat van de openstaande bedragen uit voorgaande jaren geen bedragen inbaar zijn. 
Gezien het feit dat de inschatting van de inbaarheid van de nog openstaande contributies zeer slecht 
bleek te zijn, zijn deze bedragen ten laste van het huidige jaar afgeboekt. 
 
Per ultimo juli 2004 staat € 1.077 aan nog te innen contributiebedragen open. Hiervan is € 352 als 
inbaar opgenomen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
 
 Daadwerkelijk Op balans 
Nog te innen contributie voorgaande jaren 0 0 
Nog te innen contributie seizoen 2003/04 1.077 352 
Totaal 1.077 352 
 
Materiaal + apparatuur (post 32) 
In het afgelopen seizoen hebben drie investeringen plaatsgevonden.  
Er zijn 19 Garde-klokken aangeschaft (€ 250). Daarnaast zijn er 10 digitale schaakklokken aange-
schaft (€ 686). Deze zullen worden afgeschreven in vijf jaar.  
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Ten behoeve van de redactie van de EP is geïnvesteerd in software (PDF-writer) (€ 45). Dit zal in 
drie jaar worden afgeschreven. 
Op de aanschaf van de klokken heeft de vereniging een subsidie van € 250 ontvangen. Deze subsi-
die is op de aanschafwaarde in mindering gebracht. 
 
De totale (boek)waarde van het materiaal bedraagt ultimo seizoen € 927. 
 
Boekwaarde 1 augustus 2003 € 397 
 Investeringen € 731 
Afschrijvingskosten € -201 
Boekwaarde 31 juli 2004 € 927 
 
Overlopende activa (post 40) 
Nog te ontvangen donaties (SVG) € 310 
Weekendtoernooi  € 275 
Vooruitbetaalde verzekeringspremie € 107 
Overige vorderingen € 191 
Nog te ontvangen rente € 31 
Totaal € 914 
 
Overlopende passiva (post 44) 
Nog te betalen declaraties € 450 
Nog te betalen facturen (o.a. huur zaal) € 1.598 
Prijzen interne competitie (+beker) € 145 
Totaal € 2.193 
 
Schaakvrienden Groningen en sponsoring (post 43) 
 
Reserve 31 juli 2003 € 0 
Donaties € 2.100 
Sponsoring € 2.500 
Uitgaven €-4.600 
Reserve 31 juli 2004 € 0 
 
 
 
 
2. Jaarverslag Schaakclub Groningen, seizoen 2003-2004 (Bij punt 7 en 8) 
 
2.1 Ter inleiding 

Het seizoen 2003-2004 is voor Schaakclub Groningen over het geheel genomen positief verlopen. 
Het eerste team wist dit seizoen terug te keren naar de Meesterklasse, en wel met een perfecte score 
qua matchpunten; de vereniging wist daarnaast voor dit team een substantiële financiële steun van 
een hoofdsponsor te verwerven. Helaas heeft het tweede team zich niet weten te handhaven in de 
tweede klasse KNSB. In de interne competitie zien we een teruggang in het aantal gespeelde partij-
en, waartegenover echter een succesvolle continuering van de interne rapidcompetitie staat: deze 
blijkt net als vorig seizoen in een behoefte te voorzien. Duidelijk positieve tendenzen zien we bij de 
jeugd: een goed functionerende lokatie, goede prestaties, en een forse uitbreiding mede door een ex-
tra afdeling De Ommelanden. Mede dankzij het oprichten van een nieuwe jeugdafdeling groeide 
onze vereniging uit tot de in omvang tweede schaakclub van Nederland.  
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De jaarverslagen per deelgebied hieronder bieden u meer informatie over achtereenvolgens: 
 de externe competitie 
 de interne competitie 
 de jeugd 
 website en EP 
 
2.2. Het bestuur 

Het bestuur heeft het afgelopen seizoen acht keer vergaderd. Uiteraard is het bestuur structureel be-
zig de gang van zaken van de vereniging op alle verenigingsterreinen zo goed mogelijk te beharti-
gen. Het afgelopen jaar hebben zich twee zaken voorgedaan die veel aandacht van het bestuur heb-
ben gevraagd: het regelen van de sponsorovereenkomst met betrekking tot het eerste team en in 
verband daarmee het doorvoeren van enige veranderingen m.b.t. de KNSB-competitie, en de uit-
breiding van de vereniging met een nieuwe jeugdafdeling. De belangrijkste beleidsactiviteiten die 
het bestuur zich voor de komende periode voorneemt staan beschreven in de hierachter geplaatste 
notitie Bestuursbeleid 2004-2005.  
 
2.3 Jaarverslag Externe Competitie 2003-2004 

Schaakclub Groningen heeft het seizoen 2003-2004 gespeeld met in totaal 7 teams in de externe 
competitie, 1 team minder dan vorig jaar als gevolg van het uitvallen van het derde klasse team. 
Drie teams kwamen uit in de KNSB, de overige vier teams in de NOSBO competitie.  
 
a. KNSB-competitie 2003-2004 
Door de degradatie van vorig jaar had Groningen 1 een duidelijke opdracht meegekregen: promove-
ren naar de meesterklasse. De eerste ronde kreeg Groningen 1 het direct zwaar tegen Euwe. Punt-
verlies kon nog net worden voorkomen doordat de tegenstander van Luuk van Kooten niet in de ga-
ten had dat de extra tijd al was toegevoegd en vervolgens door zijn vlag ging. Na deze ontsnapping 
heeft Groningen het in geen enkele wedstrijd meer zo ver laten komen. Na 5 ronden lag Groningen 
1 goed op schema met 10 matchpunten toen een grote financiële meevaller plaats vond: er werd een 
sponsorcontract afgesloten met Hotels.nl voor de rest van het jaar 2003/2004 en voor het gehele sei-
zoen 2004/2005. Het eerste team werd op grond van dit contract omgedoopt in Hotels.nl. Door deze 
opsteker kon Hotels.nl zich sterk blijven opstellen en bleef het gehele seizoen ongeslagen. Hotels.nl 
kan prettig uitkijken naar het volgende seizoen.  
 
Aan het begin van de competitie had niemand er rekening mee gehouden dat dit seizoen dramatisch 
zou eindigen voor Groningen 2 (uitkomend in de 2e klasse). De eerste tekenen werden zichtbaar 
toen Groningen 2 in de derde wedstrijd met 7-1 verloor van Amstelveen 3, een mededegradatiekan-
didaat. Hierdoor kwam Groningen onderaan te staan met nog steeds 0 matchpunten. Vanaf dat mo-
ment is geprobeerd om Groningen 2 elke wedstrijd zo sterk mogelijk voor de dag te laten komen. 
Echter door het grote aantal afmeldingen (in totaal hebben 19 spelers dit seizoen een of meerdere 
partijen voor Groningen 2 gespeeld) was dit vaak niet haalbaar. Nadat in de zevende ronde de cru-
ciale wedstrijd tegen Lewenborg nipt werd verloren hadden de meesten de moed al opgegeven. Me-
de door Duitse versterking wist Groningen 2 te stunten door in de voorlaatste ronde met 6,5-1,5 te 
winnen van de latere kampioen Dr. Max Euwe. Toen de competitieleider ook nog eens een wed-
strijd van mededegradatiekandidaten Almelo en BIS2 in 0-0 veranderde vanwege onsportief gedrag, 
had Groningen ineens toch nog de mogelijkheid om degradatie af te wenden. Er zou dan wel moe-
ten worden gewonnen van Almelo met 5-3. Helaas bleef Groningen de laatste wedstrijd steken op 
4-4 en kwam Almelo met de schrik vrij. Volgend jaar zal er alles aan gedaan moeten worden om 
Groningen 2 weer in de tweede klasse te krijgen! 
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Vooraf was ingecalculeerd dat Groningen 3 het zwaar zou krijgen. Groningen 3 had een van de 
laagste gemiddelde ratings van de 3e klasse-poule. Echter na een nederlaag in de eerste wedstrijd 
tegen Haren, zat alles mee. Er volgde vier nipte overwinningen (met uitslagen 4,5–3,5 en 5–3), 
waarna Groningen 3 ruimschoots veilig was. Er waren enkele mensen die nog in meer geloofden 
maar promotie heeft er nooit echt in gezeten. Zeist was in deze poule een klasse apart en won alle 
wedstrijden. Na de vier nipte overwinningen volgde tweemaal een gelijkspel. De laatste ronde bleek 
hoe sterk Zeist inderdaad was, Groningen 3 werd kansloos verslagen met 6,5–1,5. Al bij al een zeer 
geslaagd seizoen voor Groningen 3: ondanks dat men veel spelers heeft moeten afstaan aan Gronin-
gen 2, stond er altijd een sterk en gemotiveerd team dat in de subtop eindigde.  
 
b. NOSBO-competitie 2003-2004 
Voor het in de Promotieklasse uitkomende Groningen 4 –op papier een kampioenskandidaat, en het 
gehele seizoen ook kanshebber– kwam alles neer op de laatste wedstrijd: Groningen 4–Haren. Gro-
ningen 4 had naast verlies tegen Het Kasteel en Staunton alles gewonnen, maar ook de concurrenten 
hadden matchpunten laten liggen. In de laatste wedstrijd deden nog drie teams mee voor het kampi-
oenschap, te weten Groningen 4, Haren en Staunton. Mocht Groningen de laatste wedstrijd winnen 
dan waren we kampioen geweest. Won Haren, dan werden zij kampioen. Bij gelijk eindigen zou 
Staunton de lachende derde zijn geweest. Gedurende deze wedstrijd waren alle drie de opties moge-
lijk geweest. In de laatste tijdnoodfase trok Haren aan het langste eind en werd de uitslag beslecht 
op 4,5-3,5 in het voordeel van Haren dat daarmee naar de KNSB promoveerde. 
 
Ook voor Groningen 5 (1e klasse) is het een spannend seizoen geweest. De vraag was of Groningen 
5 degradatie kon voorkomen. De laatste (uit)wedstrijd tegen mede-degradatiekandidaat Veendam 
bleek van cruciaal belang. In tegenstelling tot Groningen 2 en Groningen 4 was Groningen 5 wel in 
staat om te gaan met de druk. Een degelijke 6-2 overwinning maakte duidelijk dat Groningen 5 niet 
van plan was om een klasse lager te spelen.  
 
Door het ontbreken van een NOSBO-team in de derde klasse was Groningen 6 (2e klasse) het laats-
te (volwassenen) team. Hierdoor werd de selectie van Groningen 6 uitgebreid en hebben sommige 
spelers een wedstrijd moeten overslaan. Groningen 6 heeft het gehele seizoen voornamelijk in de 
middenmoot gehangen. Vooral de wedstrijden tegen de latere degradanten werden met grote cijfers 
gewonnen. Wat toch aangeeft dat het krachtsverschil tussen de bovenste en onderste teams in de 
tweede klasse erg groot is.  
 
Het jeugdteam Groningen 7 heeft een verdienstelijke derde plaats behaald (in de 2e klasse) met 9 
matchpunten uit 7 wedstrijden. Het team kon bijna alle wedstrijden meekomen met concurrenten 
die vaak een aanzienlijk hogere rating hadden. Hierdoor hebben bijna alle spelers een TPR behaald 
die boven hun eigen rating ligt. Tot de vierde ronde leek Groningen 7 zelfs een goede kans te heb-
ben op promotie. Na de verlieswedstrijd in ronde 4 werd echter duidelijk dat Groningen 7 geen kans 
had op promoveren, maar dit belooft wel veel goeds voor komend jaar. 
 
2.4 Jaarverslag Interne competitie 2003-2004 

In het afgelopen seizoen werden er 39 rondes interne competitie gespeeld. In totaal werden er 469 
partijen gespeeld, een gemiddelde van 12 partijen per avond, dat is wederom een daling t.o.v. vorig 
seizoen toen er nog gemiddeld 14 partijen per avond werden gespeeld. Dieptepunt was wel ronde 38 
met slechts 4 partijen; hier was echter wel sprake van enige concurrentie door het Nederlands elftal 
op het EK. Clubkampioen werd gedoodverfde favoriet Erik Hoeksema met 336 punten, voor Joop 
Houtman met 321 punten en Frits Rietman met 316 punten. Ratingprijzen werden gewonnen door 
Edwin zuiderweg, Jeroen Groot en Ruud Steenbergen. De meeste partijen in de interne werden ge-
speeld door Ton Bontsema en Gerhard Ossevorth die beiden 37 van de 39 rondes meespeelden.  
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Met de rapidcompetitie gaat het goed. Onder leiding van Wim van Beersum groeide de rapid com-
petitie en werden er 438 partijen gespeeld: een flinke stijging ten opzichte van vorig seizoen toen de 
rapidcompetitie startte. De eeuwige roem is voor Jan Hiemstra die  beide periodes won en zich 
daarmee (zonder de finale tegen zichzelf te moeten spelen) de rapidkampioen van de schaakclub 
Groningen mag noemen. 
 
De bekercompetitie is gewonnen door Erik Hoeksema die in de finale Joop Houtman wist te ver-
slaan. “De bekercompetitie?”, vraagt menigeen verbaasd, “was die er dit jaar dan?”. Helaas is de 
belangstelling zeer gering, iets wat het bestuur zich aantrekt. Iedereen kan er aan meedoen, er wordt 
volgens een knock-out systeem gespeeld en de indeling vind plaats door loting. Ook komend jaar 
staat hij weer op het programma. Zoals bij alle evenementen staan de data van de eerste rondes ge-
woon in de agenda.  
 
Het active chess toernooi is wel een populair evenement. Erik-Jan Hummel was de sterkste van de 
52 deelnemers, die verspreid over twee clubavonden 9 rondes rapid speelden. Erik Hoeksema en 
Hans Polee bleven een half punt op hem achter. 
 
Het snelschaakkampioenschap met in totaal 35 deelnemers, werd gewonnen door Jan Werle; hij 
hoefde in de finalegroep slechts een halfje af te staan aan Joop Houtman. 2e en 3e werden resp. 
Luuk van Kooten en Rudolf Potze.  
 
De kippenfuif was erg spannend dit jaar. Jan Joris Groenewold leek voor een verrassing te gaan 
zorgen: hij won van Erik Hoeksema en ging lange tijd aan de leiding, maar een nederlaag tegen 
Joop Houtman bracht toch de titel weer bij Erik. 
 
Voor het doorgeefschaken hadden zich 10 teams ingeschreven, 9 duo’s en iemand die voor twee telt 
in het doorgeven. Na een halve competitie bleken de duo’s het onderspit te moeten delven tegen 
Erik Hoeksema, die in zijn eentje het voordeel had de strategieën op de twee borden beter op elkaar 
af te kunnen stemmen. Daar stond tegenover dat de tijd over beide borden moest worden verdeeld. 
Het bestuur meent dat dit experiment niet herhaald moet worden. 
 
Resultaten interne competitie: 

1e en clubkampioenErik Hoeksema 
2e Joop Houtman 
3e Frits Rietman 
Ratingprijs 1701-2000Edwin Zuiderweg 
Ratingprijs 1401-1700Jeroen Groot 
Ratingprijs t/m 1400Ruud Steenbergen 
Beste jeugdspelerFrits Rietman 
RapidcompetitieJan Hiemstra 
BekerErik Hoeksema 
KippenfuifErik Hoeksema 
Active ChessErik-Jan Hummel 
Snelschaak kampioenJan Werle 
DoorgeefschaakErik Hoeksema/Erik Hoeksema 
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2.5 Jaarverslag jeugd 

De groei in het aantal jeugdleden in het seizoen 2002/03 zette zich afgelopen seizoen onveranderd 
voort. Dit vormde een reden om de jeugdclub organisatorisch te splitsen: sinds februari krijgen de 
stappen 1 en 2 les op de dinsdagavond, terwijl de stappen 3 en hoger onveranderd op de donderdag-
avond schaken. In totaal waren er in Sonde 2000 op beide avonden circa 50 jeugdspelers aktief. Zij 
kregen les en begeleiding van Wim Krijnen, Gerda Schreuder, Anthony de Jong Swemer, Hiddo 
Zuiderweg, Eddie Janssen, Jaap Koekoek, Edwin Zuiderweg, Kiran Soerdjan, Wouter Welling en 
Erik-Jan Hummel. Daarnaast gaf ook Imme van der Berg af en toe acte de présence.  

Een andere belangrijke ontwikkeling is de nieuwe jeugdafdeling Ommelanden. Op 9 januari 
2004 werd deze nieuwe jeugdafdeling in Winsum, onder de bezielende leiding van Wim Krijnen, 
aan onze club toegevoegd. Circa 18 leden krijgen hier elke vrijdagmiddag les en spelen competitie. 
Overigens wordt Wim Krijnen hierbij geholpen door Marcel Biemans. 

Schaakclub Groningen organiseerde dit jaar ook weer een Grand Prix jeugdtoernooi. Op 22 
november vond een record aantal deelnemers (94) de weg naar Sonde 2000. Ruben Slagter en Milan 
Mostertman bereikten in de hoogste groep een verdienstelijke 2e en 3e plaats. 
In de interne competitie in Sonde 2000 werd het seizoen traditioneel afgesloten met de clubkampi-
oenschappen per leeftijdscategorie. Arjan Dijkstra was, evenals vorig jaar, de sterkste speler tot 16 
jaar. Op de dinsdagavond prolongeerde Frits Rietman zijn titel in de categorie tot 20 jaar. De kam-
pioen van de afdeling Ommelanden is nog niet bekend: omdat de speelzaal in juni plotseling niet 
meer beschikbaar was zullen de laatste partijen waarschijnlijk in september ingehaald worden. 

In de externe competitie was er ook dit jaar het nodige succes. Het C-, D- én E-team werden 
alle Nosbo-kampioen. In de landelijke competitie handhaafde Groningen zich in de Meesterklasse 
A/B op het hoogste niveau, en werd het nog jonge E-team veertiende van Nederland. 

Bij de persoonlijke Nosbo-kampioenschappen waren er titels voor maar liefst acht leden van 
onze schaakclub: Renze Rietveld, Sophie Welling, Mehran Kamali, Milan Mostertman, Xander 
Mostertman, Bente Verheul, Renout Swarts en de pas 4-jarige Melchior Hillenkamp werden Nosbo-
kampioen in resp. de categorieën A, B-meisjes, C, D, E, F-meisjes, G en H. In de landelijke kampi-
oenschappen wisten Daan Brandenburg (2e) en Renze Rietveld (5e) een hoge klassering te bereiken. 

Ook in de vele toernooien waren er Groninger successen. Opvallendste hiervan waren de 
Nederlandse rapidtitels voor Mehran Kamali en Milan Mostertman in hun leeftijdscategorie, de 
snelschaaktitel in de E-categorie voor Milan Mostertman, en de titel in de C-categorie van het Fries 
kampioenschap van Milan Mostertman. Verder behaalden Renout Swarts (5e G-cat.) en Melchior 
Hillenkamp (3e H-cat.) op de landelijke pupillendag hoge klasseringen, werd Daan Brandenburg in 
de B-categorie snelschaken 3e op het NK, en werd de Annie M.G. Schmidt school met een team van 
louter Schaakclub Groningen spelers (Milan Mostertman, David Slagter, Milan Heller en Jonathan 
Slagter) 3e van Nederland. 

De jeugd-lesgevers kwamen ook afgelopen seizoen weer meerdere keren bijeen om de orga-
nisatie in goede banen te leiden. Op de gezamenlijke slotmaaltijd werden de plannen voor komend 
seizoen besproken. Ook de jeugdleden zelf kenden weer een slotaktiviteit: op 7 juli 2004 werd het 
seizoen afgesloten met een geslaagd aktief samenzijn in Kardinge. 
 
Nosbo-competitie 
C1-team :  1e plaats (Nosbo-kampioen) 
C2-team :  7e plaats 
D1-team :  1e plaats (Nosbo-kampioen) 
D2-team :  6e plaats  
D3-team :  4e plaats 
E1-team :  1e plaats (Nosbo-kampioen) 
E2-team :  6e plaats 
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KNSB-competitie 
A/B-team : 8e plaats Meesterklasse 
D-team : 4e plaats 
E1-team : 14e plaats 
 
Interne competitie 
Clubkampioen tot 10 jaar : Harry Boven 
Clubkampioen tot 12 jaar : Milan Mostertman 
Clubkampioen tot 14 jaar : Ruben Slagter 
Clubkampioen tot 16 jaar : Arjan Dijkstra 
Clubkampioen tot 20 jaar : Frits Rietman 
Clubkampioen Ommelanden : nog niet bekend 
 
Persoonlijke Nosbo-kampioenschappen 
Categorie A : 1. Renze Rietveld, 2. Frits Rietman, 3. Erik-Jan Hummel, 4. Kiran Soerdjan 
Categorie B : 3. Sophie Welling (meisjes-kampioen), 5. Elias Oude Brunink 
Categorie C : 1. Mehran Kamali, 5. Ruben Slagter 
CCategorie D : 1. Milan Mostertman, 3. David Slagter, 4. Jonathan Slagter, 5. Milan Heller 
Categorie E : 1. Xander Mostertman 
Categorie F :  2. Vaclav Ocelik, 4. Bente Verheul (meisjes-kampioen) 
Categorie G : 1. Renout Swarts 

Cetegorie H : 1. Melchior Hillenkamp, 2. Puria Tawakuli 
 
Persoonlijke Nederlandse kampioenschappen 
A-categorie : 2. Daan Brandenburg, 5. Renze Rietveld, 9. Tjapko Struik, 14. Erik-Jan 

Hummel, 17. Frits Rietman 
B-categorie, meisjes: 13. Sophie Welling 
C-categorie : 12. Mehran Kamali, 28. Milan Mostertman 
C-categorie, meisjes : 17. Dionne Wigboldus 
 
2.6 Jaarverslag interne en externe verslaggeving 

2.6.1 De website 

De webcommissie (Bart Beijer, Wouter Welling, Frits Rietman, Edwin Zuiderweg, Hiddo Zuider-
weg en Kees Alberts) heeft er ook afgelopen seizoen voor gezorgd dat regelmatig updates op de site 
verschenen. Dit allemaal onder het uitganspunt dat onze website niet altijd even actueel is, maar wel 
regelmatig iets nieuws te lezen geeft. 

Hoogtepunten ten aanzien van de actualiteit waren afgelopen seizoen de jeugdupdates en de 
interne competitie. Daarentegen kan het experiment om de jeugdpagina zelf door jeugdspelers te la-
ten bijhouden als mislukt worden beschouwd. Verder werd ook de Nosbo-pagina zeer matig bijge-
houden. 

Nieuw was afgelopen seizoen de website van Groningen 1. Na het vinden van een sponsor, 
Hotels.nl, werd de layout aangepast aan de sponsor. Daarnaast werd ook de foto-sectie onderge-
bracht op een aparte site (al zal de gemiddelde gebruiker hier niets van gemerkt hebben). Hiermee 
werd voorkomen dat bij bovenmatig bezoek aan de foto-sectie de hele website onbereikbaar werd 
door overschrijding van de maximum dagopvraag-capaciteit. Helaas werd deze verbetering gedeel-
telijk teniet gedaan door veranderingen bij onze provider Brinkster, waardoor de bereikbaarheid af 
en toe te wensen over liet. Verder werd onze website geconfronteerd met reclame, hetgeen de lees-
baarheid niet ten goede kwam.  
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2.6.2 De En Passant (verslag van EP-redactie) 

De En Passant is het afgelopen jaar 10 keer verschenen, één nummer meer dan vorige seizoenen. 
Nieuw was een januari-nummer om de verrichtingen van teams en individuele leden in de maand 
december recent te kunnen verslaan. Onder de nieuwe redactie onderging de lay-out enige verande-
ring. Het voorblad werd wat afwisselender, aan de binnenkant werd de bladspiegel lichter door ge-
bruik van meer ‘wit’ en de tekst in twee kolommen. Inhoudelijk onderging de rubriek externe com-
petitie een wijziging. Deze werd gesplitst in twee afzonderlijke rubrieken: I Uitslagen & Standen 
per competitie-klasse, II Detail uitslagen & Verslagen per team. Nieuw was ook de verzending van 
de En Passant per e-mail aan diegenen die daar behoefte aan hadden. 

Tenslotte de redactie: drie-hoofdig begonnen met Durk Elzinga, Remy van der Werf en Ar-
nold van der Woude, eindigde deze het seizoen met twee redacteuren na het afvallen van laatstge-
noemde. 
 
 
 
3. Bestuursbeleid 2004-2005 (Bij punt 12) 
 
3.1 Externe competitie 

Door de sponsorondersteuning met de daaraan gekoppelde inspanningsverplichting een zo goed 
mogelijk resultaat in de Meesterklasse te halen, is het doel met een zo sterk mogelijk eerste team 
(Hotels.nl) uit te komen. Hiertoe is reeds een aparte commissie (de Commissie Topteam) in het le-
ven geroepen, op grond van de het afgelopen voorjaar doorgevoerde wijziging in de procedure t.a.v. 
de samenstelling van de KNSB-teams. Het bestuur stelt thans voor die procedure (die reeds in de 
twee vorige ALV’s bediscussieerd is) aan te passen conform het volgende voorstel. 
 
Aan het eind van het seizoen kiest het bestuur de teamleiders voor het volgend seizoen. Dit zijn spe-
lers die redelijkerwijs (op basis van voorgeschiedenis, rating, interne competitie resultaten, en der-
gelijke) geacht worden uit te zullen komen in het betreffende team. De externe competitieleider en 
de teamleiders vormen samen de KNSB-spelersraad (volgens dit voorstel bestaan dus geen teamver-
tegenwoordigers meer). Vóór aanvang van het seizoen roept de externe competitieleider de spelers-
raad bijeen. In deze vergadering wordt een voorstel voor de teamindeling gemaakt. Nadat deze in-
deling is gemaakt wordt de opstelling vervolgens aan het bestuur gegeven die het voorstel moet 
goedkeuren. Wanneer het bestuur het voorstel goedkeurt wordt deze teamindeling aan de leden 
kenbaar gemaakt en uiteindelijk doorgegeven aan de KNSB. De spelersraad is een commissie van 
het bestuur en legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur.  
Dit voorstel is anders dan de huidige regeling op de volgende punten: 

 Geen teamvertegenwoordigers 
 Geen spelersvergadering 
 De spelersraad wordt een commissie van het bestuur. 

Indien de ALV perspectief ziet in dit voorstel zal het bestuur het huishoudelijk reglement conform 
dit voorstel aanpassen en aan de volgende ALV voorleggen. 
 
Tussen de Meesterklasse en de derde klasse (waarin Groningen 2 en 3 uitkomen) gaapt een te grote 
kloof. De vereniging moet alles op alles zetten om te bewerkstelligen dat Groningen 2 dit seizoen 
weer kan promoveren naar de 2e klasse. 

Het bestuur hecht er tot slot aan dat onze vereniging extern ook voor de Beker (zowel KNSB 
als NOSBO) optimaal voor de dag komt.  
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3.2 Inrichting clubavond 
De belangrijkste aandachtspunten voor de dinsdagavond vormen de bekercompetitie, die het afge-
lopen seizoen vrijwel onzichtbaar was en een geringe participatie kende. Beter bekendmaking, een 
betere aanmedlingsprocedure, en een betere aankleding op de avonden zelf moeten dit tegengaan. 
Het bestuur wil daarnaast zorg dragen voor een goede continuering van de rapidcompetitie die zich 
in een toenemende aandacht mag verheugen. Ook is het van belang zorg te dragen voor meer rust 
op de dinsdagavond, die op sommige momenten wat te luidruchtig is geworden. 
  

3.3 Jeugd 
Organisatie 
Het aantal lesgevers is afgelopen seizoenen fors gegroeid. Voor het tweemaandelijks overleg is de 
groep daardoor te groot geworden. Komend seizoen zal dit overleg tussen alle jeugdleiders worden 
vervangen door een overleg binnen een ‘kerncommissie jeugd’, Deze kern bestaat uit de jeugdleider 
(momenteel nog Kees Alberts), de jeugdcoördinator (Wim Krijnen), de externe competitieleider 
(Hiddo Zuiderweg), alsmede één vertegenwoordiger van de dinsdag, van de donderdag, en van de 
afdeling Ommelanden (voor zover niet reeds in voorgaande functies gedekt). De frequentie blijft 
onveranderd, circa 1 keer per 2 maanden. Uiteraard zal, wanneer daar behoefte aan is, overleg ge-
voerd worden met alle jeugdleiders, en blijft het afsluitende gezamenlijke eten een belangrijke gele-
genheid om elkaar in een ongedwongen sfeer eenmaal per jaar te spreken. 
 
Sonde 2000 
De splitsing van de jeugdafdeling in Sonde 2000 in een dinsdagavond (stap 1 en 2) en een donder-
dagavond (stap 3 en hoger) zal in de loop van komend seizoen worden geëvalueerd. Aangezien het 
aantal leden op de dinsdag enigszins aan de magere kant is, zal geprobeerd worden via lokale kran-
ten en posters reclame te maken voor deze nieuwe jeugdafdeling.  
 De oudste groep jeugdleden op de donderdagavond zal overgaan naar de senioren. Het idee 
is dat betrokkenen op de dinsdag vanaf kwart voor zeven een uur les krijgen en daarna kunnen mee-
spelen in de interne of rapidcompetitie. Eén en ander is in overleg met betrokkenen uitgewerkt. 
Hierdoor, en door een aantal leden dat gaat stoppen, zal het aantal leden op de donderdag aan het 
begin van het seizoen wat teruglopen. Middels doorstroming vanuit de dinsdag zal het aantal leden 
op de donderdag in de loop van het seizoen weer toenemen.  
 Tot slot zal er voor de opslag van materiaal over gegaan worden tot de aanschaf van een 
nieuwe kast. De oude is inmiddels echt ‘op’. 
 
Ommelanden (Winsum) 
De jeugdafdeling Ommelanden zal komend seizoen naar een nieuwe locatie in Winsum verhuizen: 
De Blauwe Schuit, Warfstraat 1. Ook de speelavond verandert, voortaan wordt er maandag van 
18.00 tot 20.00 uur gespeeld en les gegeven. De oude locatie, De Tiggeldobbe, werd te beperkt en is 
overigens ook niet langer beschikbaar. Overigens zal deze verhuizing met zich mee brengen dat er 
nieuw schaakmateriaal moet komen: tot nu toe maakte Schaakclub Groningen gebruik van het ma-
teriaal van De Tiggeldobbe.  
 Daarnaast zal er op de maandag meer begeleiding moeten komen: Marcel Biemans gaat ver-
huizen, waardoor Wim Krijnen er alleen voor staat. De bedoeling is/blijft om de ouders er meer bij 
te betrekken, bijvoorbeeld voor het lesgeven of voor de organisatie van de interne competitie. Dit 
plan moet echter nog preciezer vorm krijgen. Het is daarmee een belangrijk onderwerp voor de ge-
plande ouderavond op 13 september. 
 Verder is er in Winsum ook vraag vanuit jongere jeugd (de huidige leden zijn 11-13 jaar) 
om lid te mogen worden. Momenteel is daarvoor geen mogelijkheid: bij gebrek aan ruimte en bege-
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leiding geldt vooralsnog een ledenstop. Het streven is komend seizoen voor deze categorie eveneens 
mogelijkheden te scheppen in Winsum. 
 
Externe competitie 
Doelstelling is alle leden die dat willen extern te laten spelen. Daarbij zullen spelers uit Stad en uit 
Ommelanden gemengd in een team spelen.  
 Een ander plan ter stimulering van de jeugd is het laten uitkomen met een tweede jeugdteam 
in de NOSBO-competitie (derde klasse). Het hoogste jeugdteam blijft onveranderd in de tweede 
klasse spelen. 
 
Toernooien 
Grandprix toernooi Schaakclub Groningen: In november zal wederom door onze schaakclub een 
Grand Prix toernooi worden georganiseerd.  
Vrijdagavond toernooi: Afgelopen seizoen is geprobeerd een vrijdagavondtoernooi op te zetten 
voor de sterkere jeugd. Hiervoor bleek te weinig belangstelling, andere Groninger clubs zijn er qua 
niveau van hun spelers (nog) niet aan toe of hebben geen interesse. Aangezien de schaakkalender 
ook voor de sterkere jeugd momenteel al vele mogelijkheden biedt, zal komend seizoen geen her-
nieuwde poging worden gedaan een vrijdagavondtoernooi voor de sterkere jeugd op te zetten.. 
 
Overig 
Contact jeugd - senioren: Het is voor jeugdspelers zeer motiverend om eens iets met hun idolen te 
kunnen doen. In dit kader zal gekeken worden of, en zo ja hoe, enkele Groningen 1-spelers iets 
zouden kunnen doen voor de jeugd. Bijvoorbeeld een keertje een simultaan, of de combinatie van 
een training en/of lezing. Maar ook sterkere clubspelers die een keer een training over een bepaald 
thema willen verzorgen of een (klok)simultaan op de donderdag willen geven zijn meer dan wel-
kom. De jeugdleider ontvangt u met open armen! 
T-shirts / sweatshirts: Eigen clubkleding spreekt kinderen aan: ze horen ergens bij. Gekeken zal 
worden of het mogelijk is T-shirts / sweatshirts te laten maken en deze tegen kostprijs aan 
(jeugd)leden te verkopen.  
 
3.4 Beleid website en En Passant 

Ten aanzien van de website zal het komende seizoen het nodige veranderen. Allereerst is het de be-
doeling over te gaan naar een nieuwe provider. Hierdoor zal, tegen geringe kosten, de reclame van 
de hoofdsite verdwijnen. De foto-site blijft waarschijnlijk bij Brinkster ondergebracht.  
Verder zal de jeugdsite weer onder hoede van de webcommissie gaan vallen. Updates op de hoofd-
pagina zullen weer gaan doorverwijzen naar de jeugdsite. Ook het Nosbo-gedeelte zal onder handen 
genomen worden.  

Ten aanzien van de En Passant baart de bezetting van de redactie enige zorgen. Het bestuur 
heeft veel waardering voor de impuls die de EP in het afgelopen seizoen door het aantreden van de 
nieuwe redactie heeft gekregen. Door het wegvallen van Arnold van de Woude bestaat de redactie 
echter nog slechts uit 2 man. Omdat de En Passant-redactie formeel een commissie van de ALV is, 
roept het bestuur hierbij leden van de vereniging op zich voor het wel en wee van ons verenigings-
blad ook daadwerkelijk in te zetten. 
 
 
4. Begroting 2004/2005 (Bij punt 13) 
 
De huidige reservepositie van € 3.957 wordt door het bestuur als toereikend beschouwd. Het streven 
van het bestuur blijft een reserve-positie van € 4.500. Het wordt echter voor het komend seizoen 
niet nodig geacht om een ruim overschot te begroten. 
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Er is echter wel een aantal zaken waarin de begroting rekening gehouden moet worden. De 
belangrijkste is de verhoging van de van bondscontributie door de KNSB. Door de bezuinigingen 
van de overheid op sport zijn de landelijke sportbonden zwaar getroffen. De KNSB heeft hierop be-
sloten de bondscontributie met 19% te verhogen. Deze bondscontributie wordt in rekening gebracht 
bij de onderbonden (Nosbo) die dit vervolgens weer aan haar leden (via de verenigingen) doorbe-
last. We zijn als vereniging dus ook genoodzaakt om de contributies fors te verhogen. 

Een ander aspect wat meespeelt in de begroting is de groei van de jeugdafdeling (onder an-
dere de afdeling in Winsum). Deze groei brengt ook een stijging van de kosten met zich mee. 
 
Bij het opstellen van de begroting is een aantal veronderstellingen gemaakt: 
Het ledenaantal ligt het komende seizoen op hetzelfde niveau als in het seizoen eind 2003/2004 
De te ontvangen reiskostenvergoedingen voor KNSB-teams zullen conform de afrekening in 

2003/2004 ongeveer gelijk zijn aan het inschrijfgeld voor de KNSB-competitie. 
De uitgaven te behoeve van het eerste team (Hotels.nl) zullen niet hoger zijn dan de inkomsten 

uit sponsoring en donaties (Schaakvrienden Groningen). 
 
Bij ongewijzigd beleid toont de begroting een overschot van € 109. Dit betekent dat bij realisatie 
van de begroting, de reserve aan het eind van volgend seizoen € 4.251 zal zijn. 
 
Contributie: 
Voorgesteld wordt om de contributies naast de noodzakelijke stijging als gevolg van de gestegen 
bondscontributie te verhogen met circa 2,5%. De nieuwe contributies (in euro’s) bedragen dan: 
 
 2003-2004 2004-2005 
Senioren 87,00 94,00 
Senioren gastlid 57,00 58,50 
Senior Nosbo-lid 63,00 64,00 
Studenten 78,00 85,00 
Studenten gastlid 48,00 49,00 
Student Nosbo-lid 55,00 57,00 
Junioren 62,00 68,00 
Junioren gastlid 43,00 44,00 
Aspiranten 53,00 57,50 
Donateurs 17,00 17,00 
Huisgenootkorting   7,00   7,00 
 
Deze contributiestijging is reeds in de begroting verwerkt. 
 
 
5. Notitie Bestuurssamenstelling (Bij punt 10) 

Het zittende bestuur bestaat uit: Joop Houtman (vz.), Ferry Ruigendijk (penningm.), Titus Ensink 
(secr.), Kees Alberts, Rudolf Potze en Joost Wempe. 

Aftredend en herkiesbaar: Ferry Ruigendijk en Titus Ensink. 
Erik-Jan Hummel heeft zich als bestuurslid kandidaat gesteld. Het is de bedoeling dat hij de por-

tefeuille jeudgzaken op zich zal nemen; Kees Alberts is voornemens na zijn inwerken als bestuurs-
lid terug te treden. 

Het bestuur stelt voor beide herkiesbare leden te herbenoemen en Erik-Jan Hummel als nieuw 
bestuurslid te benoemen. 
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AN DE REDACTIE 
 
Dit nummer is het eerste van de 
nieuwe, 42e jaargang, de tweede 

jaargang onder de huidige redactie. 
Elders in dit nummer, op bladzijde 15 treft u 
aan een kort verslag van de redactie over het 
afgelopen jaar. De genoemde veranderingen 
die in de loop van het afgelopen jaar hun be-
slag hebben gevonden, zijn blijkens reacties 
positief gewaardeerd. 
 
Met ingang van dit nummer ondergaat de lay-
out nog twee aanpassingen. In de eerste plaats 
worden diagrammen over de breedte van de 
kolom weergegeven, waarmee de bladspiegel 
een rustiger beeld verkrijgt. Tegelijk wordt 
hiermee tegemoet gekomen aan de opmerking 
van een enkele lezer dat met de tekst in twee 
kolommen, de (kleine) diagrammen minder 
goed leesbaar zijn geworden. In de tweede 
plaats wordt de tekst “uitgevuld” waarmee de 
tekst over de volle breedte van de kolom wordt 
afgedrukt.   
 
Dit nummer wordt voor een belangrijk deel in 
beslag genomen door de agenda en vergader-
stukken voor de algemene ledenvergadering. 
Voor de herkenbaarheid is er voor gekozen om 
deze, en toekomstige bestuurlijke bijdragen 
over de volle breedte van de pagina weer te 
geven. 
 
Dit nummer besluit met een (schaak)politieke 
bijdrage. De betreffende materie is overigens 
eerder aan de orde geweest in de landelijke 
pers en in “Schaakmagazine”. 
De redactie is overigens van mening dat EN 
PASSANT geen forum is, ook niet moet wor-
den, waar (schaak)politieke pennenstrijd wordt 
gevoerd. Het is dan ook na ampele overweging 
dat de redactie heeft ingestemd met plaatsing 
van het ingezonden stuk van de hand van 
Johan Zwanepol. Met de woorden van de in-
zender: “u (lezer) oordele” over het besluit van 
de redactie. 
 
 

INTERNE COM-

PETITIE stand na de 1e ronde 
17 augustus 2004 
 
 
Stand na ronde 1: (17-8-2004)  
 Naam Score Pnt

1 Bruno Jelic 1 - 1 205

2 Imme van den Berg 1 - 1 204

3 Arjen Tilstra 0 - 1 197

4 Peter Bodewes 0 - 1 194

5 Kiran Soerdjan 0,5 - 1 192

6 Kaarlo Schepel 1 - 1 190

7 Bert Westerkamp 0,5 - 1 190

8 Ton Bontsema 0,5 - 1 189

9 Henk Clermonts 0,5 - 1 188

10 Eisse Bakker 0 - 1 183

11 Ron Woudsma 0 - 1 177

12 Wouter Welling 1 - 1 172

13 Ruud Steenbergen 0,5 - 1 167

14 David Knight 1 - 1 166

15 Titus Ensink 0,5 - 1 165

16 Gerda Schreuder 0 - 1 140

 

V
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RAPIDCOMPETITIE 

2004/2005 I 
Stand na avond 1, 17 augustus 2004 
 
 
                           PNT  SCORE RES 
 1. Rudolf Potze           207    2.0 - 3       +7 
 2. Joop Houtman           205    1.0 - 1       +5 
 3. Frits Rietman          202    1.0 - 2       +2 
 4. Imme van den Berg 201    1.0 - 2       +2 
 5. Jan Hiemstra           200    0.0 - 0        0 
 6. Bert Westerkamp      200    0.0 - 0        0 
 7. Erik-Jan Hummel      199    1.0 - 3       -1 
 8. Kiran Soerdjan         193    1.0 - 1       +5 
 9. Remy van der Werf 192    3.0 - 3      +15 
10. Edwin Zuiderweg      192    1.0 - 3       -1 
11. Hiddo Zuiderweg      187    1.0 - 1       +5 
12. Peter Bodewes          184    0.0 - 2       -6 
13. Wim van Beersum    178    0.0 - 1       -3 
14. Gerard de Wit          176    1.0 - 2       +2 
15. David Knight           169    1.0 - 1       +5 
16. Sophie Welling         138    0.0 - 3       -9 
 
 
Uitslagen avond 1  17/08/2004 
Erik-Jan Hummel    - Joop Houtman        0-1 
Rudolf Potze          - Edwin Zuiderweg 1-0 
Sophie Welling       - Remy van der Werf 0-1 
Frits Rietman         - Rudolf Potze           1-0 
Imme van den Berg - Erik-Jan Hummel 1-0 
Edwin Zuiderweg  - Peter Bodewes        1-0 
Remy van der Werf - Wim van Beersum  1-0 
Gerard de Wit         - Sophie Welling       1-0 
Rudolf Potze          - Imme van den Berg 1-0 
Erik-Jan Hummel    - Frits Rietman          1-0 
Kiran Soerdjan        - Edwin Zuiderweg    1-0 
Peter Bodewes        - Remy van der Werf 0-1 
Hiddo Zuiderweg     - Gerard de Wit          1-0 
Sophie Welling       - David Knight           0-1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 voortschrijding 
                           PNT  SCORE RES 
 1. Remy van der Werf 192    3.0 - 3      +15 
 2. Rudolf Potze           207    2.0 - 3       +7 
 3. Joop Houtman           205    1.0 - 1       +5 
 4. Kiran Soerdjan         193    1.0 - 1       +5 
 5. Hiddo Zuiderweg      187    1.0 - 1       +5 
 6. David Knight           169    1.0 - 1       +5 
 7. Frits Rietman          202    1.0 - 2       +2 
 8. Imme van den Berg    201    1.0 - 2       +2 
 9. Gerard de Wit          176    1.0 - 2       +2 
10. Jan Hiemstra          200    0.0 - 0        0 
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EXTERNE COMPETITIE 
Speeldata 2004 - 2005 
 
 
 

KNSB 
 
Meesterklasse 
18 sep Hotels.nl - ING/ESGOO 
09 okt LSG - Hotels.nl 
06 nov Hotels.nl - Rotterdam 
27 nov Zukertort A’veen - Hotels.nl 
18 dec HMC Calder - Hotels.nl 
08 jan Hotels.nl - HSG 
26 feb ZZICT - Hotels.nl 
19 mrt Hotels.nl - Utrecht 
16 apr HWP Sas v. Gent - Hotels.nl 
 
Klasse 3A 
18 sep Groningen 2 - ING/ESGOO 2 
09 okt Haren 2 - Groningen 2 
06 nov Groningen 2 - DSC Drachten 
27 nov Sneek 1 - Groningen 2 
18 dec Philidor 1847 2 - Groningen 2 
08 jan Groningen 2 - Unitas 3 
26 feb De Twee Kastelen - Groningen 2 
19 mrt Groningen 2 - Dion H’berg 2 
16 apr Emanuel Lasker - Groningen 2 
 
Klasse 3B 
18 sep Groningen 3 - ENO 
09 okt Haren 1 - Groningen 3 
06 nov Groningen 3 - Herikon/Borne 
27 nov Sneek 2 - Groningen 3 
18 dec Lewenborg - Groningen 3 
08 jan Groningen 3 - Unitas 2 
26 feb Dr. Max Euwe 2 - Groningen 3 
19 mrt Groningen 3 - ASV 2 
16 apr WSG/Winterwijk - Groningen 3 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOSBO 
 
Promotieklasse 
01 okt Spassky’s - Groningen 4 
02 nov Groningen 4 - SISSA 2 
25 nov Unitas 5 - Groningen 4 
14 dec Groningen 4 - Z! 
21 jan Kasteel - Groningen 4 
08 feb Groningen 4 - ESG 
03 mrt Unitas 4 - Groningen 4 
15 mrt Groningen 4 - Assen 
12 apr Groningen 4 - Staunton 
 
Klasse 1A 
05 okt Lewenborg 2 - Groningen 5 
09 nov Groningen 5 - DSC/Delfzijl 
29 nov Staunton 2 - Groningen 5 
27 jan Unitas 6 - Groningen 5 
22 feb Groningen 5 - Ten Boer 
24 mrt HSP - Groningen 5 
19 apr Groningen 5 - Bedum 
 
Klasse 2A 
05 okt Groningen 6 - DSC/Delfzijl 2 
09 nov Leek - Groningen 6 
30 nov Groningen 6 - Z! 2 
25 jan Grijpskerk 2 - Groningen 6 
22 feb Groningen 6 - Bedum 2 
22 mrt Groningen 6 - Roden 2 
19 apr Middelstum - Groningen 6 
 
Klasse 2C 
08 okt Kasteel 2 - Groningen 7 (j) 
12 nov Groningen 7 (j) - Rochade 2 
03 dec Assen 3 - Groningen 7 (j) 
25 jan Hoogeveen 3 - Groningen 7 (j) 
25 feb Groningen 7 (j) - Haren 4 
25 mrt Oostermoer 2 (j) - Groningen 7 (j) 
22 apr Groningen 7 (j) - Dwingeloo 
 

 



En Passant 42.1 augustus 2004 

22 

Ratinglijst SC Groningen 2003/2004 
 
  nr  naam rating score wz proc tgnstd oude +/- 

    1  Sergei Tiviakov          2714 2-2 0  100.0   2262   2710     +4 
    2  Joris Brenninkmeijer   2506 1-1 1  100.0   2274   2498     +8 
    3  Yge Visser               2498 8-10 -1   80.0   2291   2466    +32 
    4  Gert Ligterink           2412 6½-9 1   72.2   2240   2414     -2 
    5  Erik Hoeksema            2407 33-41 -2   80.5   2117   2326    +81 
    6  Luuk van Kooten        2354 13½-19 2   71.1   2179   2352     +2 
    7  Daan Brandenburg       2344 13-18 1   72.2   2181   2170   +174 
    8  Tea Lanchava             2327 1½-3 -1   50.0   2180   2353    -26 
    9  Harald Fischbach         2231 1-1 -1  100.0   2266   2208    +23 
  10  Joost Wempe              2198 10½-18 -2   58.3   2122   2269    -71 
  11  Joop Houtman             2192 13½-22 0   61.4   2097   2300   -108 
  12  Frits Rietman            2189 24-38 0   63.2   2083   2072   +117 
  13  Michael Riemens        2188 1½-2 0   75.0   2011   2183     +5 
  14  Erik-Jan Hummel        2173 13-20 2   65.0   2047   2306   -133 
  15  Hans Polee               2158 9½-13 3   73.1   1980   2122    +36 
  16  Renze Rietveld           2124 11-19 -3   57.9   2054   2102    +22 
  17  Christofoor Baljon       2122 3-6 0   50.0   2079   2141    -19 
  18  Uwe Rau                  2120 1-1 1  100.0   2076   2105    +15 
  19  Rudolf Potze             2088 19-36 2   52.8   2071   2122    -34 
  20  Viktor Akotchik          2035 13½-25 1   54.0   2004   1913   +122 
  21  Arjen Tilstra            2018 16½-32 0   51.6   2009   2054    -36 
  22  Bruno Jelic              1997 12-28 0   42.9   2053   2079    -82 
  23  Jan Joris Groenewold 1994 1½-5 1   30.0   2039   2031    -37 
  24  Imme van den Berg     1994 13-27 -1   48.1   2010   2040    -46 
  25  Gerhard Rickers          1992 3-5 1   60.0   2014   1963    +29 
  26  Kaarlo Schepel           1979 3-5 1   60.0   2010   1948    +31 
  27  Koen Haveman           1971 5½-11 3   50.0   2037   1921    +50 
  28  Henk van Putten          1963 13-30 0   43.3   2026   2040    -77 
  29  Kees Alberts             1956 9½-14 -3   67.9   1829   1898    +58 
  30  Peter Hendriks           1949 8-18 -8   44.4   1964   2123   -174 
  31  Robert Leenes            1947 5-11 1   45.5   1898   2049   -102 
  32  Edwin Zuiderweg        1926 20-44 2   45.5   1970   1884    +42 
  33  Jan de Vlieger           1925 6-14 0   42.9   1960   1970    -45 
  34  Jan Hiemstra             1922 3-10 2   30.0   1953   2047   -125 
  35  Winfried Kretschmer   1918 6-11 1   54.5   1901   1898    +20 
  36  Bert Westerkamp        1913 4-7 1   57.1   1801   1945    -32 
  37  Peter Bodewes            1899 15½-28 -10   55.4   1843   1936    -37 
  38  Frank Bax                1895 1-1 -1  100.0 1671   1883    +12 
  39  Jos van Weperen        1887 3-6 0   50.0   1857   1900    -13 
  40  Kiran Soerdjan           1880 6-10 4   60.0   1848   1848    +32 
  41  Peter Weide              1855 6½-13 1   50.0   1854   1858     -3 
  42  Mark Kruit               1852 6½-10 0   65.0   1802   1795    +57 
  43  Jan van der Helm         1842 5-8 0   62.5   1807   1806    +36 
  44  Wouter Welling           1818 1-9 3   11.1   2041   1909    -91 
  45  Hiddo Zuiderweg        1818 4-10 0   40.0   1840   1871    -53 
  46  Wim van Beersum       1812 0-1 -1    0.0   1746   1833    -21 



En Passant 42.1  augustus 2004 

  23 

  nr  naam rating score wz proc tgnstd oude +/- 

  47  Andreas Tasma            1789 1-1 -1  100.0   1658   1771    +18 
  48  Tsjisse Tilma            1788 15-23 1   65.2   1663   1570   +218 
  49  Remy van der Werf     1771 12½-27 0   46.3   1806   1838    -67 
  50  Jeroen Groot             1762 11½-17 3   67.6   1643   1590   +172 
  51  Nico Karsdorp            1758 7-26 0   26.9   1953   1877   -119 
  52  Johan Mostertman       1758 6-17 1   35.3   1872   1816    -58 
  53  Bart Beijer              1752 9-15 -1   60.0   1680   1738    +14 
  54  Mehran Kamali            1751 11-18 2   61.1   1680   1634   +117 
  55  Gerard de Wit            1736 19-34 2   55.9   1690   1782    -46 
  56  Titus Ensink             1732 5½-15 -5   36.7   1860   1656    +76 
  57  Joop Kremer              1711 14-24 2   58.3   1642   1650    +61 
  58  Arjan Dijkstra           1707 14-19 -1   73.7   1515   1441   +266 
  59  A. van den Heuvel      1706 18½-33 5   56.1   1670   1606   +100 
  60  Ferry Ruigendijk        1700 17-32 9   53.1   1682   1673    +27 
  61  Martin Vos               1693 6-10 -4   60.0   1685   1612    +81 
  62  Ruben Slagter            1692 10-15 -1   66.7   1619   1501   +191 
  63  Hans Serier              1681 2-5 1   40.0   1691   1705    -24 
  64  Jaap Koekoek             1679 5-9 -3   55.6   1630   1675     +4 
  65  Henk Clermonts         1676 19-37 -3   51.4   1666   1642    +34 
  66  Elias Oude Brunink     1674 4½-7 1   64.3   1683   1519   +155 
  67  Jaap Ham                 1671 7-15 1   46.7   1710   1643    +28 
  68  Johan Zwanepol         1668 19-42 -1   45.2   1709   1756    -88 
  69  Job Holtz                1666 3-5 5   60.0   1662   1652    +14 
  70  Eisse Bakker             1658 20½-40 2   51.3   1650   1590    +68 
  71  Floris Zoutman           1651 5-8 -2   62.5   1498   1673    -22 
  72  David Knight             1637 4-4 -2  100.0   1335   ------   ------ 
  73  Ton Bontsema             1596 21½-43 -3   50.0   1593   1476   +120 
  74  Chiel Nijssen            1578 4½-7 -1   64.3   1650   1292   +286 
  75  Jan-Willem Tamminga 1568 9-16 2   56.3   1528   1536    +32 
  76  Paul Zilverberg          1549 25½-55 3   46.4   1578   1495    +54 
  77  Milan Mostertman       1541 7-16 0   43.8   1618   1470    +71 
  78  Jan Duisterwinkel        1522 20-42 0   47.6   1535   1503    +19 
  79  Ron Woudsma            1504 17½-37 1   47.3   1522   1598    -94 
  80  Remco Ruinemans       1497 10½-21 -1   50.0   1495   1520    -23 
  81  Ruud Steenbergen       1476 18½-32 2   57.8   1406   1326   +150 
  82  Wim Krijnen              1472 19-47 -1   40.4   1547   1502    -30 
  83  Sophie Welling           1472 6½-10 2   65.0   1406   1364   +108 
  84  Ti de Jong               1466 17½-33 -1   53.0   1440   1426    +40 
  85  David Slagter            1433 4-6 0   66.7   1327   ------   ------ 
  86  Egbert Wierenga          1426 1-2 0   50.0   1428   ------   ------ 
  87  Ties Molenhuis           1415 5-12 0   41.7   1480   1421     -6 
  88  Durk Elzinga             1411 9½-16 2   59.4   1357   1350    +61 
  89  Robin Westermann      1388 5½-9 1   61.1   1375   1273   +115 
  90  Nathalia Westermann   1386 6-12 -4   50.0   1388   1351    +35 
  91  Lucas Kosse              1344 19-46 -2   41.3   1426   1220   +124 
  92  Fouad Ouali              1324 4½-6 0   75.0   1259   1271    +53 
  93  Peter Das                1312 6½-14 0   46.4   1339   ------   ------ 
  94  Edo de Vlieger           1293 3-5 1   60.0   1317   1148   +145 
  95  Gerda Schreuder          1287 13-29 1   44.8   1329   1182   +105 
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  nr  naam rating score wz proc tgnstd oude +/- 

  96  Erik Weelinck            1264 15½-39 1   39.7   1352   1148   +116 
  97  Gerhard Ossevorth      1252 11½-37 -1   31.1   1420   1296    -44 
  98  Arnold van der Woude 1174 4-18 -4   22.2   1399   1430   -256 
  99  Ronald Linger            1148 2½-5 1   50.0   1219   1128    +20 
100  Marc Dijksterhuis        1134 1-4 0   25.0   1253   ------   ------ 
101  Jonas ter Beek           1069 0-5 1    0.0   1357   ------   ------ 
102  Vinod Kadirbaks          1065 0-4 0    0.0   1299   ------   ------ 
103  Harm Mekkes              1026 4-21 1   19.0   1301   1072    -46 
 
Op de lijst staan alle spelers die minimaal 1 partij in de interne competitie of 
voor Groningen 1 t/m 7 hebben gespeeld. 
 
 
 

Summerchess in the city 
 Paul Zilverberg 
 
Ook dit seizoen werd weer afgesloten met drie 
avonden zomerschaak. Terwijl in voorgaande 
jaren steeds vier ronden op een avond werden 
afgewerkt, werden dit jaar vijf ronden per 
avond gespeeld. Het speeltempo was 20 minu-
ten p.p.p.p. Dit betekende wel dat de laatste 
ronde pas na 12 uur afgelopen was. De op-
komst was steeds goed. 
 
Op de eerste avond (6 juli) waren er 18 deel-
nemers. Na twee ronden hadden drie spelers de 
maximale score: Bruno Jelic, Eisse Bakker en 
Remy van der Werf. In de derde ronde won 
Remy van Bruno en speelde Eisse remise te-
gen Gerard de Wit. Door een overwinning op 
Ton Bontsema had Peter Bodewes zich bij de 
koplopers gevoegd. Remy had de smaak hele-
maal te pakken gekregen en rekende in de 
vierde ronde met Peter af. 
Met nog één ronde te gaan zag de stand aan 
kop er als volgt uit: 1. Remy (4 punten), ge-
volgd door Gerard en Eisse met 3 punten. Re-
my won in de laatste ronde van Eisse en Ge-
rard speelde remise tegen Arjen Tilstra. 
Eindstand: 1. Remy van der Werf (5 punten), 2 
en 3. Peter Bodewes en Gerard de Wit ( 3½ 
punt). 
 
Op de tweede avond (13 juli) waren 23 deel-
nemers aanwezig. Nieuwe gezichten bij het 

zomerschaak waren o.a. Rudolf Potze en de 
gebroeders Zuiderweg.  
In de eerste ronde verloor Arjen Tilstra verras-
send van David Knight en kon Edwin Zuider-
weg met een aantal pionnen meer niet van Jan-
Willem Tamminga winnen. Na twee ronden 
werd de kop gevormd door Koen Haveman, 
Remy van der Werf en de immer gevaarlijke 
Hiddo Zuiderweg. In de derde ronde verloor 
Koen van Remy en verloor Hiddo van Rudolf 
Potze. Stand aan kop na drie ronden: 1. Remy 
met 3 punten, op de voet gevolgd door Rudolf 
Potze en Peter Bodewes met 2½ punt. 
In de vierde ronde vond het cruciale duel tus-
sen Remy en Rudolf plaats waaruit Rudolf als 
overwinnaar te voorschijn kwam. Peter speel-
de remise tegen David Knight. 
In de vijfde ronde stelde Rudolf de eindzege 
veilig door van Arjen Tilstra te winnen. 
Eindstand: 1. Rudolf Potze (4½ punt), 2 en 3. 
Remy van der Werf en Hiddo Zuiderweg (4 
punten) en 4. Henk Clermonts (3½ punt). 
 
Op de derde avond (20 juli) waren er 20 deel-
nemers. Voor de eerste keer aanwezig bij het 
zomerschaak waren Joop Houtman, Frits 
Rietman en Henk van Putten, die alle drie in 
de top van het klassement zouden eindigen. 
In de eerste ronde vielen dit keer geen verras-
singen te noteren. Henk van Putten won met 
veel geluk van David Knight omdat David in 
gewonnen stelling zijn dame liet instaan. 
In de tweede ronde won Frits Rietman van 
Joop Houtman en versloeg Henk van Putten 
Arjen Tilstra. Henk was intussen op volle toe-
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ren geraakt en won in de derde en de vierde 
ronde achtereenvolgens van Frits Rietman en 
Gerard de Wit. 
Na vier ronden zag de stand aan kop er als 
volgt uit: 1. Henk van Putten (4 punten) en op 
de gedeelde tweede plaats Joop Houtman, Frits 
Rietman, Edwin Zuiderweg en David Knight 
met 3 punten. Na zijn ongelukkige nederlaag 
in de eerste ronde had David zich goed her-
steld en had hij achtereenvolgens van Willem 
de Boer, Ruud Steenbergen en Henk 
Clermonts gewonnen. In de laatste ronde won 
Henk van Putten van Edwin Zuiderweg en 
versloeg Frits Rietman Gerard de Wit. Joop 
Houtman moest het opnemen tegen David 
Knight. Hoewel David goed tegenstand bood, 
gaf de routine van Joop uiteindelijk de door-
slag en kon hij het punt incasseren. 
Eindstand: 1. Henk van Putten (5 punten), 2 en 
3. Joop Houtman en Frits Rietman (4 punten). 
 
Eindresultaat. Evenals vorig jaar heb ik de re-
sultaten van de drie avonden bij elkaar opge-
teld en een totaalklassement gemaakt. Het 
spreekt voor zich dat degenen die alle drie 
avonden hebben meegedaan, in het voordeel 
waren ten opzichte van degenen die maar één 
of twee avonden hebben meegedaan. De top-5 
van het totaalklassement ziet er als volgt uit: 
1. Remy van der Werf (12 uit 15), 2. Peter Bo-
dewes (10 uit 15), 3 en 4. Gerard de Wit en 
Henk Clermonts (9 uit 15), 5. Arjen Tilstra (8 
uit 15). 
 
 
 

NOSBO-snelschaakkampioenschap 
voor teams Johan Zwanepol 
 
Op de vrijdagavond voor Pinksteren werd het 
traditionele snelschaakkampioenschap voor 
viertallen gehouden. Dit toernooi betekent te-
vens afsluiting van het schaakseizoen. In totaal 
hadden 24 viertallen zich aangemeld. Of-
schoon het aantal deelnemers dus duidelijk la-
ger lag dan vorig jaar, een prettig avondje was 

het zeker. Het stond onder leiding van Ynte 
Visser en Hiddo Zuiderweg, die bekwaam al-
les in goede banen hebben geleid. Het optre-
den van een aantal oude bekenden gaf nog 
eens extra glans aan dit vluggerfestijn. Het 
eerste team van Schaakclub Groningen was als 
eerste geplaatst op de deelnemerslijst en ze 
heeft dit overduidelijk waar gemaakt. Met een 
totaal score van 46 ½ uit 52 partijen ( voorron-
de + finaleronde ) werd afgetekend de eerst 
plaats opgeëist. Topscorer was Joris Bren-
ninkmeijer met 12 uit 13 
Onderstaand een overzicht van de prestaties 
van de SC. Groningen teams. 
 
Groningen I 
Yge Visser  11½ - 13 
Erik Hoekzema 11½ - 13 
Joris Brenninkmeijer 12 - 13 
Gert Ligterink 11½ - 13 
 
Groningen II 
Joop Houtman 7 - 13 
Erik Jan Hummel 7 - 13 
Rudolf Potze 6 - 13 
Mark Kruit 5½ - 13 
 
Groningen III 
Winfried Kretschmer | helaas 
Bruno Jelic | geen 
Jan de Vlieger | opgave 
Nico Karsdorp | ontvangen 
 
Groningen IV 
Edwin Zuiderweg 4½ - 11 
Peter Bodewes 1½ - 11 
Koen Haveman 5½ - 11 
Remy van de Werf 7 - 11 
Johan Zwanepol 6½ - 11 
 
Groningen V 
Ferry Ruigendijk 2 - 11 
Anelies v.d. Heuvel 3½ - 11 
Henk Clermonts 3 - 11 
Ingrid van der Wal 3 - 11 
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Zomertoernooien Leeuwarden 
en Dieren, blunders en gemiste kansen  
 Erik Hoeksema 
 
Bij het Zomerharmonie-toernooi in Leeuwar-
den was de hoofdprijs lang niet onaantrekke-
lijk: een vrijplaats voor de halve finales van 
het NK plus een bedrag van 1000 euro. Toch 
was de bezetting nogal mager. Zelf had ik met 
2368 de hoogste rating, Unitasser Bonno Pel 
was met 2291 als tweede geplaatst en daarna 
doken de ratings al onder de 2100. De logische 
verwachting was dat het een tweestrijd zou 
worden tussen Bonno en mij, en toen ik in de 
vierde ronde het onderlinge duel won leek het 
toernooi al beslist. Léék, want in de zesde ron-
de maakte ik het toernooi ongewild weer heel 
spannend. Ik stond totaal gewonnen tegen 
Tinus Fleur uit Sneek, maar zat in de euforie 
van het moment even niet op te letten. Tijd-
nood? Jazeker! Ik had nog een kwartier voor 
zes zetten, Tinus nog drie minuten... Kijk en 
huiver: 
 
Hoeksema-Fleur (1975), stelling na 34...d2 

 
 
Wit aan zet wint gemakkelijk met 35.Td1, 
maar ik verzon het afzichtelijke 35.Tc7?? Na 
35...Dxf1+! (de spreekwoordelijke baksteen in 
het gezicht) kon ik meteen opgeven. Hoe zo’n 
blunder te verklaren? Volgens Oom Jaap is 
35.Tc7 een klassiek geval van “hinein mit das 
Konijn”, een meer profylactisch ingestelde 
speler zou ongetwijfeld 35.Td1 hebben ge-
speeld. Maar als oprechte pessimist controleer 

ik mijn berekeningen altijd heel zorgvuldig, 
waarom uitgerekend nu niet? Misschien was 
mijn gevoel voor gevaar door overbelasting 
tijdelijk buiten dienst. Wie kent niet het ge-
zegde: als de alarmbellen voortdurend rinke-
len, hoor je ze op den duur niet meer. 
 
Tinus Fleur kreeg na deze overwinning vleu-
gels, maar bij mij bleef het knagen. Zo’n blun-
der komt verschrikkelijk hard aan. Zelfs inten-
sieve mental coaching en uitgekiende zenu-
wendrankjes hebben dan niet het gewenste ef-
fect. Ook van de verhalen van Yge Visser 
knapte ik niet op. “Tinus Fleur, daar heb ik 
ooit nog eens een tweekamp tegen gespeeld. 6-
0 gewonnen!” Of ook deze: “Tinus Fleur is uit 
het eerste van Sneek (3e klasse KNSB) gezet. 
Niet goed genoeg voor dat niveau.” Twee ron-
des later tegen de Duitser Frank Rehfeld lukte 
het mij niet om een stelling met een vol stuk 
meer te winnen. Sterker nog, ik had zelfs moe-
ten verliezen. Opnieuw een fragment met een 
hoge amusementwaarde: 
 
Na 34.Txd6, Rehfeld (2045)-Hoeksema 

 
 
Zwart heeft zichzelf al een beetje in de nesten 
gewerkt, maar na 34...Ph5! staat hij nog steeds 
gewonnen. In plaats daarvan speelde ik: 
34...Dh5? 35.Dg1! Dxf3? 
Beter was 35...Ph3. 
36.Ld4+! 
En nu pas zag ik dat 36...Kg8 zou falen op het 
fraaie 37.Txg6+! Pxg6 38.Dxg6+! hxg6 
39.Th8+ en mat. 
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Na 36...Tg7 37.Lxg7+ Kxg7 38.Td7+ 

 
 
en in deze totaal gewonnen stelling bood wit 
plotseling remise aan. Ik dacht dat ik het niet 
goed verstaan had en keek hem vragend aan, 
waarop hij zijn aanbod herhaalde. Een ge-
schenk uit de hemel! Na afloop vertelde Frank 
dingen als “ik speel puur voor mijn plezier” en 
“het zou niet eerlijk zijn als ik zo’n partij nog 
zou winnen”. Bloemen voor die man! Heerlijk 
dat er nog mensen met oprechte idealen rond-
lopen, maar je kunt ze maar beter niet in je 
team hebben. 
 
In de laatste ronde kwam alles nog op zijn 
pootjes terecht. Zelf won ik van Michiel Del-
leman van SC Haren, terwijl Fleur verloor van 
Marijn Otte, een ander jeugdtalent van SC Ha-
ren.  
 
Het beslissende moment tegen Delleman: 
Na 36...Le8, Hoeksema-Delleman (1964) 

 

 
De zwarte stukken staan gezellig met zijn allen 
niets te doen op de damevleugel, niet zo ver-
rassend dus dat wit op de andere bordhelft toe-
slaat. 
 
37.Pxf4! exf4 38.Dh8+ Kf7 39.e5! 
Met winnende aanval. Er dreigt 40.e6 mat, en 
slaan op e5 mag niet wegens 40.d6+. 
39...Lxg5 40.hxg5 Lxb5 41.e6+ en zwart gaf 
het op. 
 
Op het nippertje toch nog toernooiwinnaar, en 
ongetwijfeld zou het bij het Open NK in Die-
ren allemaal veel beter gaan. 
 
Maar dat viel lelijk tegen. Vijf overwinningen, 
vier nederlagen en een kleurloze klassering er-
gens in de middenmoot. De supervorm van 
Hoogeveen ontbrak en ook de slagvaardigheid 
liet te wensen over. Vooruit, nog meer zelfon-
derzoek. Nu ik mijzelf een wat meer agressie-
ve speelstijl heb aangemeten, kom ik soms in 
stellingen terecht waar ik weinig ervaring mee 
heb. Ik voel dat ik gewonnen moet staan, maar 
de chaos regeert op het bord en ik kan het ge-
woon niet uitrekenen. Een paar voorbeelden. 
 
Tweede ronde, Hoeksema-W. Mühren 
(2231) 
Stelling na 28...Kf7 

 
 
Wit heeft twee pionnen geofferd voor sterke 
aanval, maar hoe moet het nu precies verder? 
Ik speelde 29.Tbe2 en na 29....Dd7! bloedde 
mijn aanval zachtjes dood. De computer had 
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slechts een halve seconde nodig voor de win-
nende combinatie: 29.Pd8+! Kg7 30.h5 Th6 
31.Dg4+ Kh7 32.Txe7+! Lxe7 33.De4+ Kg8 
34.De6+ Kf8/h7 35.Df7+ en mat. Indrukwek-
kend! 
 
Achtste ronde, Hoeksema-Van Oosterom 
(2192) 
Stelling na 33...Td8 

 
 
Hier wint 34.Txe8+ Txe8 35.Dxd4 vrij een-
voudig, maar ik dacht dat het nog mooier kon. 
Na uitgebreide checks en double-checks koos 
ik voor de afwikkeling 34.Dxd4? Txd4 
35.Txe8+ Kg7 36.Le5+ Kh6 37.Lxd4 en nu 
kreeg ik 37...Pc2! naar mijn hoofd geslingerd. 
ZIE DIAGRAM: 
 

 
 

Tja, die zet zat helaas achter mijn horizon. De 
loper op d4 hangt, en op de volgende zet komt 
zwart met Da1 aanzetten. Hier ging ik als een 
gebroken man door mijn vlag, waar ik natuur-
lijk nog even 38.Pd7 had moeten proberen. Per 
slot van rekening moest mijn piepjonge tegen-
stander nog drie zetten doen in tien seconden. 
Na 38.Pd7 is 38...Td6 niet goed wegens 
39.Lxb2 Dxb2 40.Tee1! met onduidelijk spel, 
maar na 38...Da1! is wit uitgepraat. 
 
Ook tegen Sipke Ernst had er meer ingezeten. 
 
Vijfde ronde, Ernst (2517)–Hoeksema 
Stelling na 39.Dc2 

 
 
Een woeste stelling, veel toeschouwers rond 
het bord en tijdnood. Ik had het niet meer. Na 
39...Le5?? 40.Dc8! was het gelijk 1-0. De 
juiste zet was 39...Tc7! 40.Dd2 (natuurlijk niet 
40.Dxc7 Dxf2+ en zwart wint) 40...Tc1! (met 
de dreiging Td1, terwijl slaan op g3 nu faalt op 
41...Df1+) 41.Ta7 Td1 42.Txf7+ Dxf7 
43.Dxg5 Dg6 44.De7+ en wit houdt remise 
door eeuwig schaak. 
 
De conclusie na al deze ellende is duidelijk: 
probeer tijdnood te vermijden, en het reke-
nen moet veel scherper en zuiverder. Meer 
stap-6 opgaven, en misschien eens een bijles 
combineren van Hiddo? 
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FIDE regels voor het schaakspel – maart 2001 Johan Zwanepol 
aflevering 9 : wedstrijdregels, vervolg Internationaal arbiter Fide 
 
Artikel 11: De score 
Tenzij vooraf anders is aangekondigd, krijgt 
een speler, die zijn partij wint, of reglementair 
wint, één punt (1), eenspeler die zijn partij ver-
liest of reglementair verliest krijgt geen punten 
(0), en een speler die remise speelt krijgt een 
half punt (1/2). 
 
Artikel 12 : Het gedrag van de spelers 
12.1 De spelers dienen zich te onthouden van 
handelingen, waardoor het schaakspel in dis-
krediet wordt gebracht. 
12.2 Tijdens het spelen is het spelers verbo-
den gebruik te maken van enigerlei aanteke-
ning, informatiebron of advies, of op een ander 
schaakbord te analyseren. Het notatieformulier 
mag alleen worden gebruikt om de zetten, de 
kloktijden, een remiseaanbod en zaken betref-
fende een claim te noteren. 
12.3 Spelers die hun partij hebben beëindigd, 
worden als toeschouwers beschouwd. 
12.4 Het is de spelers niet toegestaan het 
“spelersgebied” te verlaten zonder toestem-
ming van de arbiter. Onder spelersgebied 
wordt verstaan: de speelruimte, toiletten, kof-
fiekamer, rookruimte en ander door de arbiter 
aangewezen ruimten. 
De aan zet zijnde speler mag de speelruimte 
niet verlaten zonder toestemming van de arbi-
ter. 
12.5 Het is verboden de tegenstander, op wel-
ke wijze dan ook, af te leiden of te hinderen. 
Hieronder vallen ook onredelijke claims of 
remiseaanbiedingen. 
12.6 Overtreding van enig deel uit de artike-
len 12.1 t/m 12.5 moet leiden tot straffen over-
eenkomstig artikel 13.4. 
12.7 Wanneer een speler herhaaldelijk wei-
gert zich aan de Regels voor het Schaakspel te 
houden, wordt hij bestraft met het verlies van 
de partij. De score van de tegenstander moet 
door de arbiter worden vastgesteld. 
12.8 Als beide spelers schuldig zijn volgens 
artikel 12.7, dan moet de partij voor beide spe-
lers verloren worden verklaard. 
 
 

TOELICHTING, OPMERKINGEN, COMMENTAAR 
Over hele en halve punten moet men op deze 
plaats zeker niet praten. We willen graag nog 
eens onderstrepen, dat een geheel andere uit-
slag in de tabellen kan komen als het aanvan-
kelijk aan het bord scheen. 
Bijvoorbeeld wanneer de arbiter bij een remi-
seclaim in de eindspurtfase de beslissing heeft 
uitgesteld en hij na het vallen van het vlaggetje 
de uitslag van de partij vaststelt. Of wanneer 
een speler die weigert zijn notatieformulier af 
te geven voor deze partij een “nul” krijgt, zelfs 
wanneer hij op het bord gewonnen of remise 
heeft gespeeld. 
Nog een ander voorbeeld: zwart heeft in het 
Zwitserse Systeem zijn partij gewonnen. Op 
het notatieformulier noteert hij 1 – 0 (i.p.v. 0 – 
1) en ondertekent. De tegenstander volgt de 
voorgift klakkeloos. Eerst nadat de volgende 
ronde met deze foute uitslag is vastgesteld 
wordt de fout opgemerkt. De toernooileiding is 
niet zonder meer verplicht het resultaat te ver-
anderen. 
N.B. Om het aantal remises te verminderen is 
er de laatste tijd nog wel eens geëxperimen-
teerd met andere dan de normaal geldende uit-
slagen van een schaakpartij. Bv. bij winst 3 of 
2 ½ punten, bij remise één punt en bij verlies 
nul punten, Vooralsnog heeft dat nog weinig 
soulaas geboden. 
 
Wij allen kennen de kleine grillen van de spe-
lers, hun vaak zonderlinge opvattingen en me-
nig lastige onhebbelijkheid. Niet elk gedrag 
moet men laten ontaarden. In elk geval niet 
wanneer het in een wedstrijd of in een toernooi 
voorkomt. 
Laat ik een bijzonder negatief voorbeeld geven 
Wit aan zet claimt in de volgende diagramstel-
ling in de eindspurtfase remise. De arbiter laat 
doorspelen en stelt zijn beslissing uit. Een 
teamgenoot van de witspeler zegt hardop in 
het bijzijn van de arbiter: “Daar kun je eens 
zien, hoe blind deze arbiter is!” Hierop maant 
de arbiter deze speler om de spelersruimte te 
verlaten. 
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Maar bij het weggaan geeft deze zijn teamge-
noot nog een raad: “Doe geen zet meer, dan is 
de partij remise!” De witspeler volgt het ad-
vies op. Hij doet geen zet en na enige minuten 
valt zijn vlag. De arbiter beslist 0 – 1. Nu pro-
testeert de teamleider. “Dat is toch duidelijk 
een remisestelling!” Zeker, maar zou wit de 
korte weg daarheen gezien hebben? (1. Pe4+, 
Kc2  2. Pg3  Kd1  3. Kc5  Ke1  4. Kd4  Kf2  5. 
Ph1+  Kg2  6. Ke3) Een arbiter zal zich dat 
zeker even laten zien. Omdat wit het advies 
van zijn teamgenoot opvolgde en geen zet 
meer deed is bij het overschrijden van de tijd 
geen andere uitslag mogelijk. 

 
 
 

Ingezonden 
Zie ook blz 19: Van de redactie 
 
 
Inzender: Johan Zwanepol 
 
Van mijn pupil, Ana Matnadze uit Georgië, 
inmiddels dames grootmeester, kreeg ik het 
onderstaande document toegzonden. 
Aangezien de “aangeklaagde” in dit stuk mede 
verantwoordelijk was voor de annulering van 
het Europees Kampioenschap en het 40e Inter-
nationaal Schaaktoernooi Groningen (decem-
ber 2001 – januari 2002) en dientengevolge 
van een verlies van bijna € 200.000 leek het 
me wel interessant voor de lezers dit document 
in En Passant op te nemen. Het geeft een aar-
dig beeld van wat zich binnen de hoogste krin-
gen van onze schaakorganisatie momenteel af-
speelt. U oordele zelf. 
 
ADDRESS TO FIDE, ECU, ACP, ALL 
WORLD NATIONAL CHESS FEDERA-
TIONS, ALL COLLEAGUES AND CHESS 
FRIENDS 
By the International Grandmasters Ana Mat-
nadze and Lela Javakhishvili 
 
We would like to share our deep concern re-
garding the situation in Georgia Chess Federa-
tion, the conduct of the 2004 Women’s World 
Chess Championship and, in particular, im-

moral and unjust behavior of Mr.Zurab 
Azmaiparashvili, the Vice President of FIDE. 
 
As you know, the Women’s World Chess 
Championship was supposed to be held in Ba-
tumi, the capital of Georgia’s Autonomous 
Republic of Ajaria. Due to the political ten-
sions in the region, the Georgian government 
could not provide security guarantees for the 
participants of the competition. Georgia’s 
Minister of Foreign Affairs and Minister of 
Sports and Culture have both made official 
statements regarding this fact. 
 
By the time when Mr.Azmaiparashvili invited 
the president of FIDE Kirsan Ilyumzhinov to 
Ajaria to sign the contract with Mr.Abashidze 
(the head of Georgia's Autonomous Republic 
of Ajaria, who governed the region in an in-
creasingly dictatorial manner) regarding the 
World’s Women Championship in Batumi, 
Mr.Abashidze had bascially declared full dis-
obedience to the central government.  He 
blocked all of the main roads, banning Geor-
gian government officials from entering the 
region.  He also violently dispersed peaceful 
demonstrations in Ajaria.  For this very reason, 
the Georgian government could not guarantee 
security for the participants of the Champion-
ship. President of Georgia Mikheil Saakashvili 
during his meeting with Mr.Ilyumzhinov in 
Tbilisi, suggested to move the World Champi-
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onship instead to the country’s capital Tbilisi. 
President Saakashvili guaranteed provision of 
all security guarantees, as well as the neces-
sary sum of 700,000 USD. 
 
However, this offer was refused.  Instead the 
championship was moved to Elista, the capital 
of Kalmykia. Later FIDE board members in-
formed the public from Batumi that the win-
ners of the World Championship would re-
ceive a special prize named after Aslan Aba-
shidze. 
 
This decision, which we protested, came at the 
time when Mr.Abashidze’s security forces 
blew up key bridges isolating Ajaria from the 
rest of Georgia and brutally dispersed a peace-
ful rally of students and teachers. 
 
Mr.Azmaiparashvili returned to Tbilisi after 
the mass demonstrations in Batumi forced 
Aslan Abashidze to resign and flee Georgia. 
At the time when the entire Georgia was cele-
brating the bloodless revolution and liberation 
of Ajaria from Aslan Abashidze’s regime, 
Mr.Azmaiparashvili enthusiastically told the 
world that in addition to the Aslan Aba-
shidze’s prize, the official name of the cham-
pionship itself would be “Aslan Abashidze’s 
Gift to the World Chess.” 
 
We protested these decisions. Azmaiparashvili 
responded with usual for him aggressiveness 
towards an opinion different from his own. He 
treated us in a hostile and intimidating manner, 
using inappropriate and vulgar language and 
bringing to tears our mothers who were also 
present at the meeting.   
 
Mr.Azmaiparashvili also pressured us into re-
fusing to participate in the championship, 
hence forcing us to give up our right to the 
competition which we gained absolutely inde-
pendently from both Mr.Azmaiparashvili and 
Mr.Abashidze. 
 
Participation in the World Championship was 
extremely important to us, but because we be-
lieved we could not be protected against 

Mr.Azmaiparashvili’s aggressive behavior in 
Elista, we decided to refuse to take part in the 
championship. We changed our minds only af-
ter Nana Alexandria, a famous Grandmaster 
who has always served as a great example to 
us, asked us to reconsider our decision and 
Georgia’s Ministry of Sports and Culture and 
Board members of the Georgia’s Chess Fed-
eration decided that Nona Gaprindashvili 
would bare personal responsibility for our pro-
tection from Mr.Azmaiparashvili’s aggression. 
 
Unfortunately the arrangement did not work. 
In Elista, Zurab Azmaiparashvili and his wife 
Marina Milorava continued to put psychologi-
cal pressure on us. Upon our arrival, we had 
problems with accommodation and would 
have had to spend the night in the street if it 
were not for the kindness of our Georgian 
friends and colleagues.  
 
In Elista, Azmaiparashvili's wife Marina 
Milorava was in charge of the logistical sup-
port. 
Remarkably, Mrs.Milorava serves as the Vice 
President of Tbilisi Chess Federation. Due to 
the recommendation of her husband Zurab 
Azmaiparashvili she is also the Secretary Gen-
eral of the Black Sea Chess Association and is 
FIDE’s International Organizer.  
 
We believe that all Chess Federations around 
the world must be informed about the above-
mentioned facts.  It is our strong belief that the 
Chess World both in Georgia and across 
Europe would be much better off without in-
volvement of an aggressive and biased person 
like Mr.Azmaiparashvili. We believe that a 
man who abuses his position and attempts to 
influence negatively chess players and their 
careers should not be part of the management 
and decision making process at either National 
federation level, or especially at FIDE.  
 
This is why we call for all Chess Federations 
and professional chess associations around the 
world to support our cause, to share our slogan 
“FIDE WITHOUT AZMAIPARASHVILI!” 
and to comment on this letter.
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Agenda komende weken jeugd  
Augustus 
31 Eerste clubavond Sonde 2000 
 (1&2) 

September 
2 Eerste clubavond S2000 (3+) 
4 Open NK Snelschaken jeugd  

Heerenveen 
6 Eerste clubavond Ommelanden 
7 Clubavond Sonde 2000 (1&2)  
 Ouderavond stap 1&2 
9 Clubavond Sonde 2000 (3+) 

Ouderavond 3+ 
13 Clubavond Ommelanden 
 Ouderavond Ommelanden 
14 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
16 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
20 Clubavond Ommelanden 

Ouderdag Ommelanden 
21 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
23 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
25 Grand-Prix Toernooi jeugd 

Hoogeveen 
26 Open NK rapid jeugdteams 

Mierlo 
27 Clubavond Ommelanden 
28 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
30 Clubavond Sonde 2000 (3+) 

Oktober 
2 KNSB jeugdcompetitie ronde 2, 

Baarn, cat. A,B,C,D 
4 Clubavond Ommelanden 
5 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
7 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
8 Kasteel 2 – Groningen 7 (j) 
11 Clubavond Ommelanden 
12 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
14 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
16 NK rapid jeugd (>1984) 
 Eindhoven 
18 Geen clubavond (herfstvak.) 
 Begin NOSBO jeugdkamp. cat. 

A,B,C,D 
19 Geen clubavond (herfstvak.) 
21 Geen clubavond (herfstvak.) 
25 Clubavond Ommelanden 
26 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
28 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
30 46e Huttontoernooi (deelname 

op uitnodiging) 
 
 

 
 
 

Agenda komende weken senioren 
Augustus 
31 Interne 
 KNSB-Spelersvergadering 

September 
7 Algemene Leden Vergadering
11 Rapidtoernooi 
14 Interne 
18 Eerste KNSB speeldag 
 Hotels.nl –  ING/ESGOO 
 Groningen 2 –  ING/ESGOO 2 
 Groningen 3 –  ENO  
21 Interne 
28 Interne 

Oktober 
1 Spassky’s – Groningen 4 
5 Interne (géén rapid) 
 Bekercompetitie 1e ronde 
 Lewenborg 2 – Groningen 5 
 Groningen 6 – DSC/Delfzijl 2 
9 Tweede KNSB speeldag 
 LSG –  Hotels.nl
 Haren 2 –  Groningen 2 
 Haren 1 –  Groningen 3 
12 Interne 
19 Interne 
26 Interne 
 

 
 
 
 
EP 42.2 verschijnt op 28 september. Kopij graag z.s.m. doch uiterlijk 22 september 18.00 
uur inleveren op diskette, of via e-mail: durkelzinga@planet.nl. 
Heeft u verslagen die nog moeten worden uitgetypt of anderszins veel werk vragen (veel dia-
grammen), dan graag een paar dagen eerder inleveren. 
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