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an de redactie 
 
De productie van dit eerste nummer 
van de nieuwe jaargang kwam op een 

voor de redactie minder gelegen tijdstip, in de 
laatste vakantieweek van de eindredacteur. 
Verschuiven was niet mogelijk omdat de stuk-
ken voor de Algemene ledenvergadering twee 
weken voorafgaande aan de geplande vergade-
ring gepubliceerd moeten worden. 

Als gevolg hiervan moest de redactie zich be-
perken tot de noodzakelijke vergaderstukken, 
en een voor de ALV relevante bijdrage van 
Johan Zwanepol. Andere zaken welke de lezer 
ongetwijfeld verwachtte, verslagen van zo-
merschaak en ratinglijsten voor het nieuwe 
seizoen zijn blijven liggen, zo ook een bijdra-
ge van Jaap Ham. Deze zullen alle in het vol-
gende nummer worden gepubliceerd. De re-
dactie hoopt op uw begrip hiervoor. 

 

V



En Passant 43.1  augustus 2005 
 

  3 

Algemene Ledenvergadering 
 
Agenda algemene ledenvergadering Schaakclub Groningen,  
dinsdag 6 september 2005, 19.30 u. 
 
1. Opening (19.30 u.) / vaststelling agenda 
2. Notulen ALV 7 september 2004 [Zie En Passant 42.3 (okt. 2004), pag. 3–9]  
3. Mededelingen bestuur (en evt. post) 
4. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2004/2005 [Zie Vergaderstuk 1] 
5. Verslag kascommissie 
6. Benoeming kascommissie 2005/2006 
7. Jaarverslag 2004/2005 [Zie Vergaderstuk 2] 
8. Jaarverslag En Passant [Zie Vergaderstuk 2, par. 2.6.2] 
9. Prijsuitreiking 
10. Bestuursverkiezing [Zie Vergaderstuk 6] 
11.   pauze (ca. 21.30) 
12. Bestuursbeleid [Zie Vergaderstuk 3]  
13. Vaststelling begroting boekjaar 2005/2006 [Zie Vergaderstuk 4] 
14. Wijziging Huishoudelijk reglement [Zie Vergaderstuk 5] 
15. NOSBO-ledenvergadering (21-9-2005) 
16. W.v.t.t.k. 
17. Rondvraag 
18. Sluiting (23.00 u.) 
 
 
Vergaderstukken bij de ALV van 6 sept. 2005: 

1. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2004-2005 (Bij punt 4) 
2. Jaarverslag Schaakclub Groningen, seizoen 2004-2005 (Bij punt 7 en 8) 
3. Bestuursbeleid 2005-2006 (Bij punt 12) 
4. Begroting 2005/2006 (Bij punt 13) 
5. Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk reglement 
6. Bestuursverkiezing 
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Vergaderstukken bij de ALV van 6 sept. 2005 
 
1. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2004/2005 (Bij punt 4 en 13) 

1.1. Tabellarisch overzicht resultatenoverzicht en balans 
(alle bedragen in euro’s) 
 

 

 

 

RESULTATEN REKENING - lasten Begroting 04/05 Afrekening Begroting 05/06
1 Bondsafdracht 5.000 4.620 4.600
2 Zaalhuur 1.500 1.250 1.300

3 KNSB competitie 3.550 3.392 3.075
4 NOSBO competitie 190 151 265
5 Diverse competities en toernooien 325 350 350
6 Rapidtoernooi - lasten 300 320 300
7 Weekendtoernooi - lasten 2.600 2.151 2.200
8 En Passant 1.575 1.895 1.625
9 Jeugdafdeling 3.133 3.099 2.475

10 Bestuur 125 196 225
12 Overig 821 1.056 977
13 Onvoorzien 50 0 50

14 Rente - bankkosten 50 88 90
15 Schaaktraining - lasten 250 0 250

Positief saldo uit normale exploitatie 49 - 736
19.518 18.568 18.518

RESULTATEN REKENING - baten Begroting 04/05 Afrekening Begroting 05/06

16 Contributies 11.000 8.842 10.100
17 Donaties 68 68 68

18 Reiskostenvergoedingen 1.700 1.920 1.600

19 Rapidtoernooi - baten 300 300 300
20 Weekendtoernooi - baten 2.600 2.400 2.400

21 Schaaktraining - baten 250 0 250
22 Subsidies/sponsoring 550 689 550
23 Advertenties 0 140 200
15 Verhuur materiaal 100 0 50
16 Grote Club actie 450 388 400
17 Bar 2.500 2.638 2.600

Negatief saldo uit normale exploitatie - 1.182 -
19.518 18.568 18.518

Begroting 04/05 Afrekening Begroting 05/06
18 Pos. saldo uit normale exploitatie 49 -1.182 736
19 Bijzondere baten en lasten -222

Positief saldo 49 -1.404 736
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BALANS - ACTIVA      juli 2004      juli 2005
20 Te ontvangen contributie + donaties 352 741
21 Bar-inventarisatie 200 140
22 Materiaal + apparatuur 927 1.468
23 Depotrekening bank 0 0
24 Plusrekening giro 1.534 556
25 Bank 1.386 208
26 Giro 787 647
27 Kas 50 50
28 Kas Barcommissie 0 0
29 Te ontvangen van SVG 0 0
30 Overlopende activa 914 583

6.150 4.393  
 

BALANS - PASSIVA      juli 2004      juli 2005
31 Reserve 3.957 2.553
42 Voorzieningen 0 0
43 Te betalen aan SVG 0 0
44 Overlopende Passiva 2.193 1.839

6.150 4.393  
 
1.2 Algemeen beeld 

De begroting van het seizoen 2004-2005 was ingestoken op een positieve exploitatie van € 49. Om-
dat de reservepositie voldoende hoog was, werd een ruimere positieve exploitatie niet noodzakelijk 
geacht. 
Het seizoen 2004/2005 is echter afgesloten met een nadelig saldo van  € 1.182. Uit balanssanering 
resulteerde een tegenvaller van € 222, zodat het totale negatieve resultaat dit jaar € 1.404 bedraagt. 
 
Er is een aantal oorzaken die ertoe hebben geleid dat de begroting niet gerealiseerd is.  
Tegenvallers ten opzichte van de begroting waren:  
- Lagere contributieinkomsten -/- bondsafdracht € 1.777 
- Hogere uitgaven En Passant  €  320 
- Hogere overige en onvoorziene uitgaven  €  185 
- Lager verhuuropbrengsten. €  100 
 
Hier tegenover stonden de volgende meevallers: 
- De KNSB-competitie i.v.m. reiskostenvergoedingen  €  378 
- Lagere Zaalhuur €  250 
- Positief resultaat weekendtoernooi €  250 
- Hogere advertentie-inkomsten €  140 
- Subsidies  €  139 
- Barinkomsten.  €  139 
 
Door het negatieve resultaat is de liquiteitspositie aanzienlijk verslechterd. Het saldo van de overlo-
pende passiva minus overlopende activa is nagenoeg gelijk gebleven. Doordat er tevens in de afge-
lopen jaren geïnvesteerd is in materiaal, is de liquiditeitspositie ten opzichte van voorgaande jaren 
ernstig verslechterd. 
 
Door onttrekking van het resultaat (€ 1.404) aan de reserve bedraagt deze nu € 2.553. Deze reserve-
positie is gevaarlijk laag en zal in het komende seizoen aangevuld moeten worden. 
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1.3 Toelichting in detail 
 
Bondsafdracht, contributies, donaties (post 1, 16 en 17) 
Het gemiddelde aantal leden bedroeg afgelopen seizoen gemiddeld circa 146 (berekend als gemid-
deld aantal leden aan begin en eind van het seizoen). Het gemiddeld ledenaantal over het seizoen 
2003-2004 bedroeg 156 hetgeen een ledendaling betekent van 10. In absolute zin is het ledental ge-
daald met 29. Deze daling raakt alle lagen van de vereniging. Het aantal senior hoofdleden is we-
derom gedaald. Daarnaast vond een sterke daling plaats van het aantal leden van de jeugdafdeling 
Ommelanden. De onderverdeling over de diverse categorieën was ultimo juni als volgt: 
 
 Aug ’04 Juni ’05 
 senior hoofdleden   77 68 
 junior hoofdleden  10 7 
 aspirant hoofdleden   60 47 
 senior gastleden   13 10 
 junior gastleden  1 0 
 aspirant gastleden           0 0 
Totaal 161 132 
 
Door deze daling van het aantal leden zijn de contributie-inkomsten fors achtergebleven bij de be-
groting. Deels wordt dit gecompenseerd door een lagere afdracht van de bondscontributie. Per saldo 
blijven deze posten € 1.777 achter bij de begroting. 
 
Zaalhuur (post 2) 
De zaalhuur voor KNSB- en dinsdagavond-activiteiten kwam voor het afgelopen seizoen € 250 la-
ger uit dan begroot. Dit is mede veroorzaakt doordat er voor de KNSB-wedstrijden een aantal keren 
is uitgeweken naar de Bontekoe. 
 
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 € 378. De ontvangen reiskostenvergoeding viel iets hoger uit dan begroot 
(€ 220). De kosten van de KNSB competitie vielen echter lager dan verwacht (€ 158). Deze lagere 
kosten (dan begroot) zijn met name veroorzaakt door lagere reiskostendeclaraties. 
 
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. 
Het weekendtoernooi heeft echter geleid tot een positief resultaat van € 249. 
 
En Passant (post 8) 
De kosten van de En Passant zijn fors hoger dan de begroting (€ 320). 
De kostenstijging heeft met name betrekking op de kopieerkosten. Dit is het gevolg van dikkere En-
Passant’s en een gestegen oplage. 
Daarnaast zijn de kosten voor de verspreiding van het clubblad iets lager uitgevallen dan begroot.  
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Jeugdafdeling (post 9) 
De kosten van de jeugdafdeling zijn per saldo redelijk in overeenstemming met de begroting uitge-
komen. Toch zijn er op een aantal deelgebieden overschrijdingen en op andere gebieden weer min-
der besteed dan begroot. 
Met name omdat de jeugdafdeling over twee avonden gespreid is geweest zijn de kosten van con-
sumpties te laag begroot geweest. Daarnaast zijn de kosten voor lesmateriaal door een dalend le-
denaantal te hoog begroot. 
 
Overig en onvoorzien (post 12 en 13) 
De overige en onvoorziene kosten zijn € 185 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name 
veroorzaakt door een bijdrage € 250 in het kader van ledenwerving aan het simultaan-evenement 
met Alexandra Kosteniuk. . 
 
Schaaktraining (posten 14 en 21) 
In het seizoen 2004-2005 heeft geen schaaktraining plaatsgevonden  
 
Subsidies en sponsoring (post 22) 
De ontvangen subsidies en sponsoring zijn € 139 hoger dan begroot. 
 
Rente- en bankkosten (post 24) 
Het saldo van rentebaten en bankkosten is € 38 lager uit gevallen dan begroot. Dit het gevolg van 
gestegen bankkosten. 
 
Grote clubaktie (post 26) 
De opbrengsten van de ‘Grote club actie’ waren € 62 lager dan begroot. 
 
Bar (post 27) 
De opbrengst van de bar is € 138 hoger dan begroot. De omzetderving die heeft plaatsgevonden als 
gevolg van het spelen van KNSB wedstrijden op een andere locatie is gecompenseerd door een ver-
goeding van DSW-Stadspark. Deze vergoeding ontvingen wij omdat DSW-Stadspark de zaal dub-
bel geboekt had. 
 
Bijzondere baten en lasten, te ontvangen contributies en donaties (post  29) 
Een aantal nog te betalen rekeningen ultimo vorig seizoen bleek te laag ingeschat.. Dit heeft gere-
sulteerd in een tegenvaller van € 222.  
 
Het verloop van de nog te ontvangen contributie ultimo juli 2005 was als volgt: 
 
 Daadwerkelijk Op balans
Nog te innen contributie per 31/07/2004 1.077 352
Geïnd - 310 - 310
Gesaneerd wegens oninbaarheid - 767 - 42
Ten onrechte opgelegde contributiebedra-
gen 

0 0

Nog te innen per 31/07/2005 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 begragen ten laste van het huidige jaar afgeboekt. 
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Per ultimo juli 2005 staat € 939 aan nog te innen contributiebedragen open. Hiervan is € 412 als in-
baar opgenomen. Daarnaast is een bedrag ad € 329 aan stadjerspascouponnen nog te ontvangen van 
de Gemeente Groningen.  
De nog te ontvangen contributie is als volgt opgebouwd: 
 
 Daadwerkelijk Op balans
Nog te innen contributie voorgaande jaren 0 0
Nog te innen contributie seizoen 2003/04 939 412
 329 329
Totaal 1.268 741
 
Materiaal + apparatuur + film (post 32) 
In het afgelopen seizoen hebben vier investeringen plaatsgevonden.  
Er is materiaal aanschaft voor de afdeling Ommelanden (€ 162). Daarnaast zijn 10 houten borden en 
stukken aangeschaft voor Groningen 1 (€ 360). Deze zullen worden afgeschreven in vijf jaar.  
Er zijn nieuwe acceptgiroformulieren aangeschaft (€ 149). Deze zullen naar rato van verbruik wor-
den afgeschreven. 
Ten behoeve van ledenwerfactiviteiten is een bijdrage van € 250 gegeven aan een film die rond ac-
tiviteiten van Schaakclub Groningen (Groningen 1, gezamenlijke ronde promotieklasse) is gemaakt. 
 
De totale (boek)waarde van het materieel (incl. film) bedraagt ultimo seizoen € 1468. 
Boekwaarde 1 augustus 2004  € 927 
 Investeringen  € 921 
Afschrijvingskosten  € -380 
Boekwaarde 31 juli 2005  € 1.468 
 
Overlopende activa (post 40) 
Weekendtoernooi  € 275 
Avertenties € 140 
Vooruitbetaalde verzekeringspremie € 107 
Overige vorderingen € 50 
Nog te ontvangen rente € 31 
Totaal € 583 
 
Overlopende passiva (post 44) 
Nog te betalen declaraties  € 819 
Nog te betalen facturen (o.a. huur zaal)  € 875 
Prijzen interne competitie (+beker)  € 145 
Totaal  € 1.839 
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Sponsoring Groningen 1 (post 43) 
 
Reserve 31 juli 2004 € 0 
 
Opbrengsten 
Sponsoring   €  17.835 
Diverse donaties schaakvrienden Groningen   € 872 
   € 18.707 
Kosten 
Vergoedingen spelers  
      (incl. reiskostenvergoedingen)   € 18.339 
Contributies extra leden   € 297 
Diverse overige kosten   € 71 
   € 18.707 
 
Reserve 31 juli 2005 € 0 
 
Gedurende het seizoen is onze eerste team gesponsord door Hotels.nl. In eerste instantie was een 
sponsorbijdrage van € 15.000 afgesproken. Echter door het bereiken van de play-offs was een extra 
bijdrage noodzakelijk. Naast de sponsoring zijn er bijdragen van schaakvrienden ontvangen ter on-
dersteuning van ons eerste team. 
 
 
2. Jaarverslag Schaakclub Groningen, seizoen 2004-2005 (Bij punt 7 en 8) 
 
2.1 Ter inleiding 

Het seizoen 2004-2005 heeft voor Schaakclub Groningen een aantal successen gebracht, maar ook 
doet zich een aantal ontwikkelingen voor die reden zijn tot zorg. Het eerste team (dat optreedt onder 
de sponsornaam Hotels.nl) wist zijn terugkeer in de Meesterklasse meteen te doen volgen door het 
halen van de playoffs. Het tweede team is met overmacht gepromoveerd naar de tweede klasse 
KNSB. Ook in de NOSBO-competitie was een succesvol team (Groningen 6) dat promotie wist te 
realiseren. Daartegenover staat dat het derde team is gedegradeerd, zodat onze vereniging komend 
seizoen met slechts twee teams uitkomt in de KNSB-competitie. In de interne competitie zien we 
alweer een teruggang in het aantal gespeelde partijen, zowel in de reguliere interne als in de rapid-
competitie. De clubavond wordt in vergelijking tot enkele jaren eerder slechter bezocht. De jeugd-
afdeling blijft goed functioneren, al is dit jaar gebleken dat de vorig jaar opgezette en aanvankelijk 
zeer succesvolle extra afdeling De Ommelanden alweer sterk is teruggelopen.  
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 zeven keer vergaderd. Belangrijke aandachtspunten voor 
het bestuur in het afgelopen jaar zijn geweest het verder regelen van de sponsorovereenkomst met 
betrekking tot het eerste team, het nadenken over de gang van zaken binnen de interne competitie 
(o.m. wat betreft de lokatie), en het voorbereiden van een andere stuctuur m.b.t. de KNSB-
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competitie. Nadat conform plan de vorige jeugdleider Kees Alberts in de loop van het jaar is terug-
getreden, heeft ook de nieuwe jeugdleider Erik-Jan Hummel vlak voor de zomer om hem moveren-
de redenen besloten zijn bestuurstaken neer te leggen.  

Uiteraard is het bestuur structureel bezig de gang van zaken van de vereniging op alle vereni-
gingsterreinen zo goed mogelijk te behartigen. De belangrijkste beleidsactiviteiten die het bestuur 
zich voor de komende periode voorneemt staan beschreven in de hierachter geplaatste notitie Be-
stuursbeleid 2005-2006 (vergaderstuk 3).  
 
2.3 Jaarverslag Externe Competitie 2004-2005 
 
Schaakclub Groningen heeft in het seizoen 2004-2005 gespeeld met 3 teams in de KNSB-
competitie en 5 teams in de NOSBO-competitie. Over het geheel genomen zijn er wisselende resul-
taten geboekt. Als positieve punten kunnen worden genoemd: het eerste team dat zich onder de 
naam Hotels.nl plaatste voor de play-offs, Groningen 2 dat met overmacht promoveerde naar de 
tweede klasse KNSB en Groningen 6 dat promoveerde naar de eerste klasse NOSBO. Negatief is 
het feit dat S.C. Groningen volgend jaar nog slechts twee KNSB teams heeft: Groningen 3 degra-
deerde en Groningen 4 slaagde er niet in te promoveren.  
 
a. KNSB-competitie 2004-2005 
 
Hotels.nl 
Door de sponsoring was het eerste team van Groningen in staat zich te versterken ten opzichte van 
vorig jaar. Onder de sponsornaam Hotels.nl had het eerste team zich vooraf ten doel gesteld niet te 
degraderen; het hoopte daarbij op iets meer. In de eerste ronde werd meteen een belangrijke over-
winning geboekt op POST JR/ESGOO. In de volgende ronden werd al snel duidelijk dat het halen 
van de play-offs mogelijk was. Na 4 ronden had Hotels.nl 8 matchpunten en leken de play-offs bin-
nen handbereik. Een misstap tegen HMC Calder maakte het nog even spannend, maar na een gelijk 
spel tegen HSG (terwijl HMC Calder verloor tegen POST JR/ESGOO) kon niets ons meer in de 
weg staan. Hotels.nl sloot het reguliere seizoen af als tweede, achter ZZICT met 13 matchpunten. 
Een geweldige prestatie! 
In de play-offs ging alles iets minder voortvarend. De eerste ronde tegen HSG werd verloren met 
het kleinst mogelijke verschil: 5½–4½. Deze klap was nog voelbaar in de strijd om de derde en 
vierde plaats tegen HMC Calder. Deze eindigde in 5–5. Vervolgens moesten rapidpartijen de beslis-
sing brengen. Mede doordat Sergei Tiviakov en Merab Gagunashvili een vliegtuig moesten halen, 
eindigde het 6-4 in het voordeel van HMC Calder.  
Al bij al heeft Hotels.nl gedurende het seizoen duidelijk gemaakt dat het mee kan doen op het hoog-
ste niveau. Bijna alle spelers waren zeer goed op dreef, wat o.a. resulteerde in een grootmeesterre-
sultaat voor Yge Visser en Jan Werle. 
 
Groningen 2 
De teamsamenstelling van het tweede team was dit jaar volledig anders dan vorig jaar. Enkele spe-
lers die vorig jaar in het eerste speelden, speelden door de versterking van Hotels.nl dit jaar in het 
tweede team. Hierdoor was Groningen 2 op papier het sterkste team in poule 3A. Het enige team 
dat qua rating in de buurt kwam was POST JR/ESGOO 2. De eerste wedstrijd Groningen 2 – POST 
JR/ESGOO 2 had daarom beslissend kunnen zijn. Dit duel eindigde echter in 4–4. Alle overige 
wedstrijden won Groningen 2 met overmacht, geen enkele wedstrijd zijn we meer in gevaar geko-
men. ESGOO liet in de vierde en zesde ronde punten vallen, waarna ze er zelf waarschijnlijk ook 
niet meer in geloofden. Groningen 2 werd met grote overmacht kampioen met een gemiddelde van 
6,4 (v.d. 8) bordpunten per wedstrijd.  
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Groningen 3 
Op papier was Groningen 3 een van de zwakkere teams in poule 3B. Na 4 ronden leek er echter 
geen vuiltje aan de lucht. Groningen 3 stond op dat moment in de middenmoot met 5 v.d. 8 match-
punten en nog 5 ronden te spelen. Vanaf dat moment ging het mis en werd er geen matchpunt meer 
gescoord. Dit werd mede veroorzaakt doordat bij sommige wedstrijden spelers niet kwamen opda-
gen. Uiteindelijk kwam het allemaal neer op de laatste wedstrijd tegen Winterswijk. Wij moesten 
winnen om niet te degraderen. Er werd met het kleinst mogelijke verschil verloren en Groningen 3 
degradeerde. Dit was typerend voor het gehele seizoen; “net niet”. In totaal werd 5 keer verloren 
met 4½ – 3½ of 5–3. De verschillen waren klein, maar geluk (en het moet helaas gezegd: bij een 
enkeling ook de inzet) ontbrak.  
 
b. NOSBO-competitie 2004-2005 
 
Groningen 4 
Vorig jaar lukte het Groningen 4 op een haar na niet te promoveren. Dit jaar was het team er niet 
zwakker op geworden en zou het een grote kanshebber zijn voor promotie. De eerste ronde speelde 
Groningen direct tegen één van de concurrenten: de Spassky’s. Deze wedstrijd eindigde in gelijk 
spel en meteen werd duidelijk dat er meerdere teams in aanmerking zouden komen voor het kampi-
oenschap. In de ronden 2 t/m 4 werd gewonnen; na de 4e ronde nam Groningen 4 de koppositie (op 
bordpunten) over van Staunton. Vanaf dat moment heeft Groningen 4 echter een aantal punten moe-
ten afstaan. Zo ging het in de vijfde ronde onderuit tegen het Kasteel, en werd in de 7de ronde gelijk 
gespeeld tegen Unitas 4; tot overmaat van ramp werd in de voorlaatste ronde verloren van Assen. 
Alles kwam neer op de laatste ronde tegen Staunton (S.C. Groningen organiseerde deze gemeen-
schappelijke ronde wat resulteerde in een gezellige en inspirerende schaakavond). Bij winst was 
Groningen kampioen, bij gelijkspel of verlies zou Staunton kampioen worden. Net als vorig jaar 
werd het een zenuwslopende wedstrijd, die pas in de laatste minuten werd beslist in 4–4: een half 
punt tekort.  

Doordat het derde is gedegradeerd en het vierde geen promotie heeft weten te realiseren zal 
Schaakclub Groningen het volgend jaar niet vertegenwoordigd zijn in de derde klasse KNSB.  
 
Groningen 5 
Groningen 5 begon het seizoen moeizaam. De eerste drie wedstrijden werden verloren: degradatie 
lag op de loer. Vanaf dat moment sloegen de spelers van het vijfde toe (geholpen door het feit dat 
vanaf dat moment de zwakkere teams op het programma stonden). Tegen de zwakkere broeders 
werd gewonnen (waaronder een 7-1 overwinning op Unitas 6) waardoor Groningen 5 het seizoen 
kon afsluiten als middenmoter. Wel heeft het team over-all iets beneden zijn rating gepresteerd, 
misschien dat voor dit team volgend seizoen meer te halen valt? 
 
Groningen 6 
Groningen 6 was dit jaar een verhaal apart. Vooraf was de teamindeling een hele opgave. Doordat 
er zich dit jaar veel spelers hadden opgegeven voor een KNSB-team moesten een aantal spelers 
doorschuiven naar een nieuw derde klasse team. Hierdoor moest een oud team uit elkaar worden 
gehaald – voor de competitieleider een ondamkbare taak. Desondanks heeft Groningen 6 een presta-
tie van formaat geleverd, namelijk een dikverdiende promotie. Alleen tegen concurrent Z!2 werd in 
de tweede ronde verloren, maar de overige wedstrijden werden gewonnen. 
 
Groningen 7 
Het jeugdteam Groningen 7 speelde dit jaar mee in de 2e klasse C. Op papier had dit team een van 
de laagste ratings in de poule. Over het algemeen zegt dit voor jeugdspelers niet zo veel, dus vooraf 
was het moeilijk in te schatten hoe dit team zou presteren. De kritieke wedstrijd voor dit team was 
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de vijfde ronde tegen Haren. Groningen 7 stond op dat moment tweede, 2 matchpunten achter Ha-
ren. Deze wedstrijd werd met 5½ – 2½ verloren, vanaf dat moment had Groningen 7 geen kans 
meer op het kampioenschap. Groningen 7 eindigde dit seizoen in de middenmoot. 
 
Groningen 8 
Dit seizoen speelde Schaakclub Groningen met een extra volwassenen team: Groningen 8. In de 
eerste ronde moest direct gespeeld worden tegen de latere kampioen: Staunton 3. Staunton won de-
ze wedstrijd en dit zou later een belangrijke wedstrijd blijken te zijn. Groningen 8 verloor verder 
nog van Bedum 2 maar won alle overige wedstrijden. Groningen 8 eindigde als derde, 2 matchpun-
ten achter de kampioen Staunton 3 en 1 matchpunt achter Bedum 2. 
 
2.4 Jaarverslag Interne competitie 2004-2005 

In het afgelopen seizoen werden er 38 rondes interne competitie gespeeld. In totaal werden er 386 
partijen gespeeld, een gemiddelde van 10 partijen per avond. De daling die we al enige jaren zien 
zet zich aldus onverminderd door. Ook de rapidcompetitie heeft met een terugval te maken: werden 
er vorig jaar nog 438 partijen gespeeld, dit seizoen bleef de teller steken op 364 partijen. Het is een 
zorgwekkende tendens. De instroom van nieuwe leden is nagenoeg nihil; maar we zien ook een ge-
ringere participatie bij clubleden die al veel langer lid zijn.  

Clubkampioen werd gedoodverfde favoriet Erik Hoeksema met 334 punten, ruim voor Frits 
Rietman en Joost Wempe (beiden met 315 punten), maar daar Frits een grotere voorschrijding heeft 
valt hem de 2e plaats ten deel. De meeste partijen in de interne werden gespeeld door Ton Bontsema 
die maar liefst 34 van de 38 rondes meedeed. 
De 1e periode van de rapidcompetitie werd gewonnen door Frits Rietman, maar de titel van rapid-
kampioen ging naar de winnaar van de 2e periode,  Erik Hoeksema. De beslissingsmatch eindigde in 
een 1-1 stand zodat er een tiebreak van twee snelschaakpartijen aan te pas moest komen waar Erik 
met 1,5–0,5 aan het langste eind trok. Het is duidelijk dat de rapidcompetitie onder leiding van Wim 
van Beersum in een behoefte voorziet. 

Dit kan van de bekercompetitie niet gezegd worden. Slechts 16 deelnemers gingen van start en in 
de derde ronde, de halve finale, kwamen Hoeksema en Bodewes tevergeefs naar de club, hun resp. 
tegenstanders Hummel en Welling, kwamen niet opdagen. Toch is de partij Hoeksema – Hummel 
nog wel gespeeld, Erik won met 1,5–0,5.  De finale werd door Erik met 2-0 gewonnen. Erik Hoek-
sema won ook het active-chess toernooi en wel met een perfecte score van 9 uit 9. Arjen Tilstra 
werd tweede en Erik-Jan Hummel eindigde op de derde plaats. Het snelschaakkampioenschap werd 
gewonnen door Frits Rietman. Hij wist de 19 overige deelnemers voor te blijven. Vorig jaar kwa-
men er nog 35 schakers op dit evenement af.  

De kippefuif 2004 werd gewonnen door Erik Hoeksema. Hij won de A-groep met een perfecte 
score. De kip ging echter naar Viktor Akochik, winnaar van de B-groep. De C-groep werd gewon-
nen door Gerard de Wit en in groep D ging Jan Duisterwinkel met de eer strijken. Door een beetje 
ongelukkige planning vonden er jammer genoeg 2 externe wedstrijden op hetzelfde moment plaats. 
Daardoor was de opkomst een beetje minder dan die had kunnen zijn. Desondanks was het weer een 
gezellige avond. 

Voor het doorgeefschaken hadden zich slechts 7 teams aangemeld. Na een halve competitie ging 
de titel naar het duo Hoeksema/Ham. Vervolgens werd er voor de liefhebbers nog een halve compe-
titie bughouse gespeeld: doorgeefschaken waarbij je mag inzetten met schaak en mat. Gelijktijdig 
met het doorgeven werd er ook een rapid toernooi georganiseerd door Paul Zilverberg. Overall 
winnaar hier werd Jan Hiemstra. 

Op drie opeenvolgende avonden wordt er nog  zomerschaak gespeeld. Aan de eerste avond (5 ju-
li) namen zestien spelers deel. Winnaar werd Jaap Ham met 4½ uit 5. Ook op de tweede avond (12 
juli) was de opkomst goed. Winnaar werd dit keer Erik Hoeksema met 4½ uit 5. 



En Passant 43.1  augustus 2005 
 

  13 

Resultaten interne competitie 
1e en clubkampioen  Erik Hoeksema 
2e        Frits Rietman 
3e       Joost Wempe 
Ratingprijs 1701-2000 Henk van Putten 
Ratingprijs 1401-1700 Henk Clermonts 
Ratingprijs t/m 1400  Lucas Kosse 
Beste jeugdspeler  Frits Rietman 
Rapidcompetitie   Erik Hoeksema (1e periode Rietman, 2e periode Hoeksema) 
Beker     Erik Hoeksema 
Kippefuif    Erik Hoeksema 
Active Chess    Erik Hoeksema 
Snelschaak kampioen  Frits Rietman 
Doorgeefschaak   Erik Hoeksema/Jaap Ham 
 
2.5 Jaarverslag jeugd 
Aan het begin van het afgelopen seizoen was er geen nieuwe aanwas; er vielen integendeel aan het 
begin enkele jeugdleden weg. Ook gedurende het seizoen hebben zich nog enkele jeugdleden terug-
getrokken. Na het basisscholenkampioenschap zijn er zes nieuwe leden bijgekomen. Zij lieten een 
gretige indruk achter. 

Nog steeds zijn de clubavonden gesplitst. Op dinsdag krijgen de stappen 1 en 2 les en op don-
derdag de stappen 3, 4 en 5. Stap 6 krijgt op dinsdag les in het GDSW-gebouw om de doorstroom 
van de oudste c.q. meest gevorderde jeugd naar de interne competitie te vergemakkelijken. Lesge-
geven en begeleid werd er door Anthony de Jongh Swemer, Hiddo Zuiderweg, Jaap Koekoek, Ed-
die Janssen, Frits Rietman, Kiran Soerdjan, Gerda Schreuder en Erik-Jan Hummel, onder het toe-
ziend oog van coördinator Wim Krijnen. Eddie Janssen is tijdens het seizoen gestopt, Erik-Jan 
Hummel stopte na het seizoen. Nieuwe trainers zijn gewenst.  

De vorig jaar opgerichte jeugdafdeling van SC Groningen, de Ommelanden, bestaat nog steeds, 
maar heeft de belofte die ze vorig jaar leek in te houden niet waargemaakt. Marcel Biemans is niet 
langer actief waardoor de organisatietaak geheel door Wim Krijnen moet worden gerealiseerd. Als 
tussenoplossing is er geregeld dat de jeugdleden 1 keer per vier week les competitie spelen bij Wim 
Krijnen thuis, en via de Schaakacademie les krijgen. Ze zijn allen nog wel lid van SC Groningen. 
Het bestuur zal een beslissing moeten nemen over het voortbestaan van deze afdeling. 

De externe competitie was redelijk succesvol. In de Nosbocompetie werden het C-, D- en E-team 
kampioen. Het AB-team handhaafde zich in de Meesterklasse. Het E-team stelde lichtelijk teleur op 
het NK door 7e te worden.  

Op de persoonlijke Nosbo-kampioenschappen waren niet alle titels voor Groningen. Erik-Jan 
Hummel won de A-groep voor Arjen Dijkstra. Kiran Soerdjan werd 4e. Dionne Wigboldus werd in 
de B-categorie 5e en was daarmee het beste meisje en de beste Groninger. In de C-categorie waren 
de eerste 4 plaatsen weggelegd voor jeugdleden van SC Groninge; Mehran Kamali won in deze ca-
tegorie. Ruben Slagter won een barrage van Robin Westermann om de 2e plaats en Natalia Wester-
mann was op de 4e plek het beste meisje. In de D-categorie werd Milan Mostertman 1e, gevolgd 
door David en Jonathan Slagter. In de landelijke kampioenschappen werd Mehran vierde, Dionne 
zevende, Milan achtste en Daan tiende in hun resp. categorieën. 

Op diverse andere toernooien waren er ook successen. Erik-Jan Hummel werd voor het eerst Ne-
derlands kampioen door het rapidkampioenschap te winnen. Milan Mostertman en Bente Verheul 
wonnen eveneens hun groepen. Als team werd Groningen 3e. De nationale pupillendag was een 
succes voor Groningen. Olav Mostertman werd Nederlands kampioen t/m 7, Tom Witsenburg 
tweede t/m 8 jaar. Verder werd Melchior Hillenkamp gedeeld vierde. Daan Brandenburg werd 2e bij 
het NK snelschaken t/m 20. Mehran Kamali werd in de D-categorie 2e na barrage om de 1e plaats. 
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Er was ook internationaal succes: Ruben Slagter won het internationale jeugdschaaktoernooi van 
Bagneux. Bente Verheul won haar groep.  
 
Nosbo-competitie 
AB2-team 1e en gepromoveerd naar de interregionale klasse 
C1-team  1e 
D1-team   1e 
E1-team   1e 
 
KNSB-competitie 
AB-team  7e plaats Meesterklasse 
D-team  3e plaats Meesterklasse 
E1-team   7e plaats NK 
 
Interne competitie 
Clubkampioen tot 10 jaar     Bente Verheul 
Clubkampioen tot 12 jaar     Milan Mostertman  
Clubkampioen tot 16 jaar     Ruben Slagter 
Clubkampioen tot 20 jaar     Frits Rietman 
Reservekampioen dinsdagavond  Olav Mostertman 
Reservekampioen donderdagavond  Date Pijlman 
 
Persoonlijke NOSBO-kampioenschappen 
Categorie A  1. Erik-Jan Hummel, 2. Arjan Dijkstra, 4. Kiran Soerdjan 
Categorie B  5. Dionne Wigboldus 
Categorie C 1. Mehran Kamali, 2. Ruben Slagter, 3. Robin Westermann, 4. Nathalia Wester-

mann (meisjeskampioen) 
Categorie D   1. Milan Mostertman, 2. David Slagter, 3. Jonathan Slagter 
Categorie E   1. Renout Swarts 
Categorie F   1. Tom Witsenburg 
Categorie H    1. Olav Mostertman 
 
Persoonlijke Nederlandse kampioenschappen 
Jeugd A    10. Daan Brandenburg, 26. Erik-Jan Hummel 
Jeugd C    4. Mehran Kamali, 14. Ruben Slagter, 30. Robin Westermann 
Jeugd D    8. Milan Mostertman, 23. David Slagter, 30. Jonathan Slagter 
Meisjes B  7. Dionne Wigboldus 
Meisjes C  11. Nathalia Westermann 
Meisjes D  12. Bente Verheul 
 
Grand-Prix-cyclus 
2e    Olav Mostertman 
6e    Vaclav Ocelic 
10e    Rutger Bosteker 
 
Stappenkampioenen 
5e stap   Milan Mostertman 
3e stap   Dionne Wigboldus 
2e stap   Niels Dekker 
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Overige resultaten 
Open Drents Kampioen  Harro Boven 
PK Snelschaken NOSBO C Ruben Slagter  
PK Snelschaken NOSBO D Milan Mostertman 
Winnaar Winkler Prins  Ruben Slagter 
 
2.6 Jaarverslag interne en externe verslaggeving 
2.6.1 De website 
De website wordt beheerd door een webcommissie waarvan de leden ieder een eigen deel van de si-
te bijhouden. Vooral het gedeelte van de interne competitie is altijd zeer actueel. Ook de informatie 
over de jeugd wordt goed bijgehouden. De site-gedeelten over de externe competitie zijn meestal 
minder actueel, maar door de aparte site voor Hotels.nl en door de actualiteit van zowel KNSB- als 
NOSBO-site is dit niet problematisch. De site wordt verder vooral gebruikt voor actuele mededelin-
gen, en voor het verstrekken van basisinformatie met betrekking tot de vereniging. Om een grotere 
bandbreedte te verkrijgen, en om pop-ups te vermijden heeft de webcommissie besloten over te 
stappen naar een andere provider; hieraan zijn enige overzichtelijke kosten verbonden. 
 
2.6.2 De En Passant (verslag van EP-redactie) 
Evenals het voorgaande jaar is de En Passant 10 keer verschenen. Naast de vaste onderdelen Inter-
ne competitie, Rapid competitie, Externe Competitie en Jeugd werden twee nieuwe rubrieken opge-
nomen: Van de redactie, en de (Internationale) Schaakkalender, aangeleverd door Johan Zwanepol. 
Voor het overige bestond de inhoud het afgelopen seizoen weer uit een mengeling van (toer-
nooi)verslagen, meer of minder diepgaande analyses, en andere (kritische) bijdragen van lezers. Als 
gevolg van het ruime aanbod aan kopij nam de jaaromvang met ruim 35 procent toe tot totaal 396 
pagina’s. 

Ten aanzien van het inzenden van verslagen van externe wedstrijden was de productie per team 
(leider/vertegenwoordiger) erg wisselend, variërend van een verslag van elke wedstrijd tot een inci-
dentele inzending. In een aantal gevallen kon door de redactie het ontbreken van verslagen worden 
gemaskeerd door het overnemen van de – vaak beperkter – verslagen op de website. 

Met ingang van het tweede nummer heeft de layout zijn huidige vorm gekregen, na het verwer-
ken zowel van gevraagd advies van professionele zijde alsook reagerend op een enkele opmerking 
van de kant van lezers. 

De redactie, in het vorige seizoen reeds teruggebracht tot twee personen, werd voor het grootste 
deel van het seizoen uitsluitend bemand door de eindredacteur vanwege het vertrek naar het buiten-
land van Remy van der Werff voor de duur van een jaar. De hiermee ontstane leemte werd voor een 
deel opgevuld door Erik Hoeksema die aangeleverde, met de hand geschreven kopij, transformeerde 
naar word-documenten en deze zo nodig van diagrammen voorzag. 

Voor de mogelijkheid om de En Passant digitaal te ontvangen – naast eveneens een gedrukt 
exemplaar – hebben zich in totaal 14 leden opgegeven. Bij deze wijze van verzending doen zich in 
de praktijk twee problemen voor. In de eerste plaats heeft van een aantal geadresseerden de mailbox 
(tijdelijk) niet voldoende capaciteit om de relatief grote bestanden te ontvangen. Daarnaast komt het 
voor dat het opgegeven e-mail adres na verloop van tijd niet meer in gebruik blijkt te zijn. 
 
 
3. Bestuursbeleid 2005-2006 (Bij punt 12) 
 
3.1 Algemeen 
Schaakclub Groningen is de afgelopen jaren geconfronteerd met een teruglopend ledenaantal en een 
vermindering van het bezoek aan de clubavond (zie ook het jaarverslag hierboven). Het teruglopen-
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de ledenaantal is een landelijk verschijnsel. De KNSB heeft haar ledenaantal in tien jaar zien ver-
minderen van 30.000 naar 24.000. Het is lastig om hiervoor concrete oorzaken te benoemen. Als 
Schaakclub Groningen moeten we ervoor zorgen dat wat onze vereniging biedt de moeite waard 
gevonden wordt. Dat kan door het organiseren van interessante evenementen, door het goed opvan-
gen en begeleiden van nieuwe leden, door (meer) werk te maken van bestaande evenementen, door 
het speelmateriaal op een hoge standaard te brengen en door een aantal gerichte wervingsacties. We 
noemen hier de volgende activiteiten die deels al in gang zijn gezet: 
- In het kader van de wervingsacties organiseren we in het najaar een schaakcursus voor huisscha-
kers die overwegen lid te worden van een schaakvereniging. Voor deelnemers die aansluitend lid 
worden van Schaakclub Groningen wordt het cursusgeld (à € 30,-) verrekend met de jaarcontributie.  
- Het bestuur bekijkt de mogelijkheden om de film die vorig jaar gemaakt is over de schaakclub en 
het team Hotels.nl in te zetten voor wervingsacties.  
- SCG heeft zich gepresenteerd op de KEI-markt, in de hoop ook nieuwe student-leden te trekken.  
- Het bestuur wil de traditie van een nieuwjaarssimultaan (te verzorgen door een of meer spelers uit 
het eerste team) in ere herstellen.  
- Verder zijn we, met instemming van de sponsor van Groningen 1, bezig met sponsorfinding voor 
activiteiten van Schaakclub Groningen.  
 
3.2 Externe competitie 
Het bestuur is van mening dat de samenwerking met sponsor Hotels.nl het afgelopen jaar zeer goed 
verlopen is en streeft naar (langdurige) voortzetting van de sponsoring. Op dit moment is er een 
contract getekend met de sponsor om in het seizoen 2005-2006 het eerste team financieel te onder-
steunen. Ten opzichte van vorig jaar stelt de sponsor 20% meer beschikbaar. Dit extra bedrag is be-
stemd om versterking van het team te realiseren. Gedacht wordt aan twee grootmeesters die enkele 
reguliere wedstrijden plus de play-offs spelen. 
 
De doelstellingen ten aanzien van de KNSB-teams zijn dit jaar: Voor het eerste team (Hotels.nl) het 
behalen van de play-offs en vervolgens de finale van de play-offs spelen. De doelstelling voor het 
tweede team is promotie naar de 1e klasse te bewerkstelligen. De doelstelling voor het net gedegra-
deerde Groningen 3 is om dit jaar terugkeer naar de KNSB-competitie te realiseren door kampioen 
Promotieklasse te worden. 
 
Dit jaar wordt naast de reeds ingestelde Commissie Topteam, die de samenstelling van het gespon-
sorde eerste team tot taak heeft, gestart met nieuwe commissies van het bestuur voor de samenstel-
ling van de externe teams, de KNSB-commissie en de NOSBO-commissie, waarbij de KNSB-
commissie tevens verantwoordelijk wordt voor de samenstelling van het hoogste Groningen-team in 
de promotieklasse van de NOSBO. De democratische controle op deze commissies is als volgt. Ten 
aanzien van beslissingen van deze commissies is beroep mogelijk op het bestuur, terwijl ten aanzien 
van het bestuur uiteraard beroep mogelijk is op de Algemene Ledenvergadering. [Zie vergaderstuk 
4] 
 
Het bestuur hecht er tot slot aan dat onze vereniging extern ook voor de Beker (zowel KNSB als 
NOSBO) optimaal voor de dag komt. 
 
3.3 Inrichting clubavond 
Het belangrijkste aandachtspunt voor de dinsdagavond is het afnemende clubbezoek 
Het bestuur gaat zich inzetten om de opvang van nieuwe leden te verbeteren. 
Voor de interne competitie is verandering van het competitiesysteem een optie. Het bestuur wil de 
interne competitie aanpassen als volgt. Acht weken voor het einde van de competitie (ongeveer bij 
de start van wat nu fungeert als playoffs) worden meerdere eindgroepen geformeerd: de kampi-
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oensgroep (de winnaar hiervan is clubkampioen), 2e groep en 3e groep; binnen deze groepen wordt 
in de slotweken een volledige competitie gespeeld. Mensen die zich voor deze groepen niet plaatsen 
of daaraan geen deel wensen te nemen kunnen verder in de Zwitserse groep. 
 De bekercompetitie moet naar het oordeel van het bestuur anders worden aangepakt en ook op-
gewaardeerd. Daartoe willen wij twee wijzigingen doorvoeren. De eerste ronde van de bekercompe-
titie zijn er geen andere evenementen, dus geen interne competitie en geen rapidcompetitie: dit 
houdt in dat de bekercompetitie als een volwaardige en niet als een optionele clubactiviteit wordt 
gestart. Ten tweede wordt de bekercompetitie verspeeld met één partij (2 u.p.p.) tussen de tegen el-
kaar uitkomende spelers, waarbij de kleur door loting wordt vastgesteld; deze maatregel stelt de het 
bekerschaak op één lijn met het reguliere schaak, en bevordert de mogelijkheid van verrassingsuit-
slagen. Verder moet de bekercompetitie duidelijker worden aangekondigd. 
 
3.4 Jeugd 

Organisatie 
Een belangrijk thema t.a.v. het jeugdbeleid was het afgelopen jaar de door de KNSB geïnitieerde 
via het internet aangeboden Schaakacademie. Er is door de jeugdcommissie nog geen vast beleid 
ontwikkeld hieromtrent. De NOSBO neemt initiatieven om de Schaakacademie collectief in te voe-
ren. De via het web aangeboden instructiemethode vormt een nuttig en voor veel jongeren ook aan-
trekkelijk instrument. 
 
Ommelanden (Winsum) 
De afdeling Ommelanden is na een aanvankelijk bloeiende start sterk gereduceerd. Er is daarom nu 
voor een tussenoplossing gekozen die weinig tot geen kosten opleveren voor de club. Er is in prin-
cipe overbodig materiaal beschikbaar. Het bestuur zal zich moeten uitspreken over het voortbestaan 
van deze afdeling. 
 
Sonde 2000 
Er is tekort aan nieuwe aanwas en daardoor zijn er geen nieuwe eerste stappers. De groep die nu 
training zou krijgen op dinsdag zou erg klein zijn. Daarom is besloten om alle groepen weer op 
donderdagavond in de Sonde 2000 les te geven. Er wordt gesproken met de naschoolse opvang die 
daar over ruimten beschikt of wij deze mogen gebruiken. Als dat niet kan, zullen we ons moeten be-
raden over een oplossing voor het gecreëerde ruimteprobleem. 

De groep zesdestappers die op dinsdagavond in het GDSW-gebouw les kreeg is gestopt. Voor 
volgende jaar zal een nieuwe groep zesdestappers les krijgen. Voor de oude groep zullen we probe-
ren, bij voldoende mogelijkheden, om een keer per maand een dag training te voorzien. Hier is 
wenselijk hierbij spelers van het eerste team te betrekken. 

Er is nog geen nieuw materiaal aangeschaft en ook geen nieuwe kast. Wel kan waarschijnlijk ge-
bruik gemaakt worden van het materiaal dat in Winsum niet gebruikt wordt.  
 
Externe Competitie 
Schaakclub Groningen heeft aan het begin van afgelopen seizoen een tweede jeugdteam gereali-
seerd. Het programma voor dit team was echter van dien aard dat het volledig spelen van de compe-
titie geen optie was. Lange uitreizen naar bijvoorbeeld Coevorden zouden teveel eisen van jeugd-
spelers en ouders. Na enig getouwtrek met de competitieleider en anderen heeft het team zich te-
ruggetrokken.  

Het eerste jeugdteam werd vijfde in de tweede klasse NOSBO en voldeed daarmee aan de ra-
tingverwachting. Komend jaar wil SCG weer met dit team uitkomen in de NOSBO-competitie. 
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Toernooien 
Het is de doelstelling van SC Groningen om komend jaar weer een Grand-Prix-toernooi te organise-
ren. 

In het afgelopen jaar hebben we geen initiatieven genomen om een vrijdagavondtoernooi op te 
zetten. Toch leeft nog wel de gedachte om een toernooi voor de sterkere regionale jeugd op te zet-
ten, het liefst in een bredere samenwerking met andere clubs. 
 
Contact Jeugd-Senioren 
Het is wenselijk meer contacten tussen de jeugd en de senioren tot stand te brengen. Hiertoe zijn 
meerdere mogelijkheden: training (m.n. ook het trainen van de topjeugd door spelers uit het hoogste 
seniorenteam), simultaans, en het betrekken van de jeugd in volwassenen-competities.  
 
 
3.5 Beleid website en En Passant 
Website 
De website gaat het komende seizoen over naar een andere provider. Hierdoor verdwijnt de reclame 
van de hoofdsite. 
En Passant (door EP redactie)  
Het beleid ten aanzien van de En Passant blijft ongewijzigd. Wel staan vier punten op de lijst van 
de redactie: 
Versterking van de redactie. De bezetting van de redactie baart nog steeds enige zorgen. Na te-

rugkeer van Remy van der Werf zal de taakverdeling opnieuw worden bezien, en een oproep 
worden gedaan in de En Passant. 

Verslagen externe wedstrijden. Na bekend worden van de teamindeling voor het nieuwe seizoen 
zal contact worden opgenomen met de teamleiders om te komen tot (betere) afspraken over het 
inzenden van wedstrijdverslagen. 

Digitale toezending EP. Met huidige geadresseerden zal contact worden opgenomen om na te 
gaan of verdere toezending – zonodig op een ander e-mail adres – gewenst is. 

Datum van verschijnen. Vanouds verschijnt de EN PASSANT 10 dagen na “de KNSB zaterdag”.  
Soms kunnen resultaten van de teams in de NOSBO-competitie daardoor ‘net niet’ worden mee-
genomen, met als gevolg dat meerdere weken komen te liggen tussen speeldatum en publicatie. 
Verplaatsen van de verschijningsdatum naar een week later geeft in voorkomend geval een meer 
evenwichtige verdeling in de aandacht voor KNSB- en NOSBO teams. 

 
 
4. Begroting 2005/2006 (Bij punt 13) 
 
Als gevolg van het negatieve resultaat in het seizoen 2004-2005 is de reservepositie geslonken tot 
€ 2.553. Dit wordt door het bestuur als ontoereikend beschouwd. Het streven van het bestuur is een 
reserve-positie van € 4.500.  
Daarom zal er voor het komende seizoen een overschot worden begroot. Er zijn echter weinig me-
thoden om dit te bereiken. 
Er is een aantal aspecten waarmee in de begroting rekening gehouden moet worden. Door het terug-
lopende ledenaantal van de jeugdafdeling zullen de kosten van deze afdeling lager uitvallen. Met 
name door lagere huurkosten. In het afgelopen seizoen is er zowel op dinsdag als op donderdag ge-
schaakt op de jeugdafdeling, bovendien was er de afdeling Ommelanden. Doordat er volgend sei-
zoen alleen op donderdagavond geschaakt zal worden, zullen deze kosten lager zijn. 
 
Bij het opstellen van de begroting is een aantal veronderstellingen gemaakt: 
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Het ledenaantal ligt het komende seizoen op hetzelfde niveau als in het seizoen eind 2004/2005 
De te ontvangen reiskostenvergoedingen voor KNSB-teams zullen conform de afrekening in 

2004/2005 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 tekort van € 365. 
Daarom zal een forse contributieverhoging noodzakelijk zijn. Bij een contributiestijging van ca. 
12% zal de begroting een overschot van € 736 vertonen. Uiteraard is deze contributieverhoging 
aanzienlijk, maar ook de enige manier om het hoofd boven water te houden.  
 
De nieuwe contributies bedragen dan (in euro’s ): 

 2004-2005 2005-2006 
Senioren 94,00 105,00 
Senioren gastlid 58,50 65,00 
Senior Nosbo-lid 64,00 75,00 
Studenten 85,00 95,00 
Studenten gastlid 49,00 55,00 
Student Nosbo-lid 57,00 64,00 
Junioren 68,00 76,00 
Junioren gastlid 44,00 49,00 
Aspiranten 57,50 64,00 
Donateurs 17,00 20,00 
Huisgenootkorting   7,00   7,00 

De voorgestelde contributieverhoging is reeds in de begroting verwerkt. 
 
 
5. Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk reglement 
 
Het bestuur stelt de volgende tekst voor, ter vervanging van de huidige artikelen 16-32 (het gedeelte 
over KNSB- en NOSBO-competitie) uit het Huishoudelijk reglement. 
 
Externe competitie 
Bij de organisatie van de participatie van Schaakclub Groningen in de KNSB-en in de NOSBO-
competitie zijn betrokken:  
 de externe competitieleider (art. 16)  
 de Commissie Topteam (art. 17)  
 de KNSB-commissie (art. 18) 
 de NOSBO-commissie (art. 24) 
 
16. De externe competitieleider (EC-leider) is een lid van het bestuur belast met de zaken rond de 
KNSB-competitie en de NOSBO-competitie.  
17. De Commissie Topteam (CT) is een commissie van het bestuur die de samenstelling van ge-
sponsorde teams bepaalt. De leden van de CT worden voorafgaand aan het schaakseizoen voor de 
duur van één jaar benoemd door het bestuur. De CT is verantwoording verschuldigd aan het be-
stuur. De CT bestaat minimaal uit twee spelers van de betreffende teams (c.q. het betreffende team) 
en twee (bestuurs)leden. Leden van de CT zijn herbenoembaar.  



En Passant 43.1  augustus 2005 
 

 20

18. De KNSB-commissie is een commissie van het bestuur die verantwoordelijk is voor de team-
samenstelling van de niet-gesponsorde KNSB-teams, het KNSB-bekerteam en het hoogste NOS-
BO-team uit de Promotieklasse. Daarnaast stelt de KNSB-commissie teamleiders aan voor deze 
teams. De leden van de KNSB-commissie worden voorafgaand aan het schaakseizoen voor de duur 
van één jaar benoemd door het bestuur. De KNSB-commissie bestaat uit de EC-leider en een verte-
genwoordiger van de betreffende teams. Leden van de KNSB-commissie zijn herbenoembaar. De 
EC-leider is voorzitter van de KNSB-commissie. De KNSB-commissie is verantwoording ver-
schuldigd aan het bestuur. 
19. Bij het bepalen van de teamsamenstelling zal de KNSB-commissie rekening houden met in elk 
geval de volgende criteria: 
 rating (KNSB-rating, FIDE-rating en S.C.Groningen-rating) 
 de resultaten interne competitie afgelopen jaar, 
 bij jeugdspelers kan progressie meegenomen worden. 
20. Voorafgaand aan de ALV maakt de KNSB-commissie de teamindeling bekend. Beroep op deze 
indeling is mogelijk op het bestuur. 
21. Ieder KNSB-team heeft één teamleider. De teamleider beslist over de opstelling van het betref-
fende team per wedstrijd en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor, tijdens en na 
een competitiewedstrijd. 
22. De EC-leider is belast met de coördinatie tussen de teams. Bij het ontstaan van open plaatsen in 
KNSB-teams wijst de EC-leider vervangers aan en brengt daarbij zo nodig wijziging aan in de sa-
menstelling van de teams.  
23. Van besluiten van de teamleider is beroep mogelijk op de EC-leider. Van besluiten van de EC-
leider is beroep mogelijk op het bestuur. Van besluiten van de KNSB-commissie is beroep mogelijk 
op het bestuur. 
24. De NOSBO-commissie is een commissie van het bestuur die verantwoordelijk is voor de team-
samenstelling van de NOSBO-teams en het NOSBO-bekerteam. Daarnaast stelt de NOSBO-
commissie teamleiders aan voor deze teams. De leden van de NOSBO-commissie worden vooraf-
gaand aan het schaakseizoen voor de duur van één jaar benoemd door het bestuur. De NOSBO-
commissie bestaat uit de EC-leider en een vertegenwoordiger van de betreffende teams. Leden van 
de NOSBO-commissie zijn herbenoembaar. De EC-leider is voorzitter van de NOSBO-commissie. 
De NOSBO-commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
25. Ieder NOSBO-team heeft één teamleider. De teamleider beslist over de opstelling van het be-
treffende team per wedstrijd en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor, tijdens en 
na een competitiewedstrijd.  
26. Van besluiten van de NOSBO-(beker)teamleider is beroep mogelijk op de EC-leider. Van be-
sluiten van de EC-leider is beroep mogelijk op het bestuur. Van besluiten van de NOSBO-
commissie is beroep mogelijk op het bestuur. 
 
 
6. Bestuursverkiezing 
 
Het zittende bestuur bestaat uit: Joop Houtman (vz.), Ferry Ruigendijk (penningm.), Titus Ensink 
(secr.), Rudolf Potze en Joost Wempe.  

Aftredend en niet herkiesbaar: Joop Houtman. Het bestuur is er nog niet in geslaagd een geschik-
te kandidaat bereid te vinden het voorzitterschap op zich te nemen. Tot die tijd is Joop Houtman be-
reid ad interim als voorzitter te blijven functioneren. 
Kandidaat voor de portefeuille jeugdzaken is Wim Krijnen. Het bestuur stelt de ALV voor hem als 
bestuurslid te kiezen. 
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Dansstudio 
De Haan  

 
Herebinnensingel 7A 
9711 GE Groningen  

 
Tel.050-3128335 
Fax. 050-3123336  

 
 
www.dansstudiodehaan.nl 
 
e-mail: 
dansstudiodehaan@home.nl

 
 
 
 
 

Bij Dansstudio de Haan bent u te gast bij een erkende dansschool, 
aangesloten bij de NVD. 

 
Wij bieden speciale cursussen voor paren, fitte vutters en swingende 

scholieren / studenten. Iedereen vanaf 12 jaar kan terecht bij Dansstudio 
de Haan voor een cursus met leeftijdsgenoten.  

 
 
 

Onze nieuwe cursussen beginnen op vrijdag 9 september 2005. 
 

Wij houden open huis  
dinsdag 6 t/m vrijdag 16 september van 19.30 tot 21.30 uur 
(vanaf vrijdag 9 sep kunt u dan tevens een les meemaken). 

 
 

 

www.dansstudiodehaan.nl
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INGEZONDEN 
 
En Passant  42.10 bevatte in de rubriek Inge-
zonden drie bijdragen waarin – met het oog op 
de komende Algemene ledenvergadering – het 
reilen en zeilen van Schaakclub Groningen be-
licht  werd. Hieronder een vierde bijdrage.  
 
(4) Schaakclub Groningen 
 (1960 – 2005) 
 een analyse meer dan waard 
 Johan Zwanepol 
Een club in verval. 
Hoe gaat het eigenlijk met Schaakclub Gro-
ningen? 
Met veel interesse heb ik de artikelen met bo-
venstaande “kopjes” in de vorige editie van En 
Passant gelezen. Ze waren respectievelijk ge-
schreven door Hiddo Zuiderweg, die een voor 
hem duidelijk feit constateert, en door voorzit-
ter Joop Houtman, die zich afvraagt hoe de fei-
telijk situatie op dit moment wel is. Hoewel ik 
het in grote lijnen eens ben met de analyse van 
Hiddo en zijn bezorgdheid deel,  zijn opvattin-
gen omtrent ons clublokaal deel ik geenszins. 
Ook Joop spreekt hier en daar zijn bezorgd-
heid uit, maar richt zich dan toch meer op de 
schaaksport in het algemeen en ziet de ver-
slechterende positie van onze vereniging niet 
als een incidenteel geval. 
Aangezien Schaakclub Groningen ook mij 
zeer ter harte gaat, zal ik in het voorliggend ar-
tikel proberen aan te geven hoe ik tegen een 
aantal zaken aankijk en op welke wijze een 
bijdrage zou kunnen worden geleverd om de 
huidige situatie te verbeteren. 
 
Onze accommodatie: 
kantine GDSW aan de Peizerweg 
Tijdens de laatstgehouden jaarvergadering 
(september 2004) werd er even licht gespecu-
leerd over een mogelijke zoektocht naar een 
andere schaakaccommodatie. Binnen het be-
stuur leeft namelijk een beetje de gedachte dat 
de terugloop van het aantal leden en de terug-
loop in het clubbezoek mede te wijten zou zijn  

aan de decentrale ligging van de GDSW-
kantine. Ik heb toen niet alleen gepleit geen 
oude schoenen weg te doen alvorens nieuwe te 
kopen maar bovenal gewezen op het grote 
voorrecht (gunst) dat het bedrijf aan onze 
schaakclub verleent. Het is immers geen sine-
cure als een bedrijf aan een vereniging niet al-
leen huisvesting biedt, maar ook zijn keuken 
en buffet ter beschikking stelt en dat alles zon-
der toezichthouder. Op basis van wederzijds 
vertrouwen wordt ons de sleutel overhandigd 
en daarmee verkeert Schaakclub Groningen in 
een unieke positie die door vele andere vereni-
gingen met gepaste jaloerse blikken wordt be-
keken. Tegen een jaarlijkse huur die ver bene-
den het commerciële tarief ligt, kunnen we niet 
alleen wekelijks op dinsdagavond van het ge-
bouw gebruik maken, maar eveneens op de za-
terdagmiddagen voor de KNSB-
thuiswedstrijden, op de zaterdag voor ons Ra-
pidtoernooi en dan nog op een lang weekend 
voor het jaarlijkse toernooi. Ik zou zeggen: 
“waar krijg je het beter?” Hoewel het uiteraard 
niet maatgevend is, mij hebben nauwelijks 
signalen bereikt dat onze accommodatie mede 
de oorzaak zou zijn van de verslechterende po-
sitie van Schaakclub Groningen, specifiek wat 
betreft ledenverloop en slecht clubbezoek. 
Hier liggen volgens mij heel andere redenen 
aan ten grondslag.Maar daarover straks meer. 
 
Direct na de eerste thuiswedstrijd van de 
KNSB-tientallen (Groningen 1, 2 en 3), werd 
het onderwerp clublokaal opnieuw actueel. Ik 
werd benaderd door een speler van Groningen 
1 (inmiddels Hotels.nl), die mij de vraag voor-
legde of ik een goed inzicht had inzake moge-
lijke beschikbare accommodaties voor de ko-
mende thuiswedstrijden van de KBSB-teams. 
Hij vertelde mij dat de sponsor de ligging van 
onze huidige accommodatie te decentraal vindt 
en de toegang tot ons clublokaal verre van 
fraai. Het heeft te weinig ambiance en er is te 
weinig sfeer. Hoewel ik de betreffende speler 
gewezen heb op mogelijke consequenties, toch 
heb ik hem een lijstje met zaalaccommodaties 
toegezonden en deze eveneens overhandigd 
aan een tweetal bestuursleden. Aan dit over-
zichtje had ik een aantal randvoorwaarden toe-
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gevoegd waaraan een accommodatie minimaal 
moet voldoen en tevens de nadelen opgesomd 
bij een eventuele verandering van speellokaal: 
 6 teams (Groningen 1, 2 en 3) + tegenstan-

ders, totaal 52 spelers; 
 minimaal aantal tafels 30 (voor spelers en 

arbiters) en 60 stoelen; 
 bovendien stoelen en tafels voor toe-

schouwers en voor hen voldoende loop-
ruimte; 

 gewenste minimale oppervlakte accommo-
datie 150 m2; 

 goede verlichting vanaf het plafond en 
geen schaduwwerking op de borden; 

 tafels moeten minimaal 70 cm lang en 
breed zijn; 

 er moet catering aanwezig zijn; 
 er moet (bij voorkeur) gratis parkeergele-

genheid zijn; 
 ook het stallen van fietsen mag geen pro-

bleem vormen; 
 accommodatie moet ook toegankelijk zijn 

voor gehandicapten; 
 goede sanitaire voorzieningen; 
 er mag geen overlast komen van belenden-

de zalen of van straatrumoer; 
 een goede busverbinding is een pré en de 

loopafstand van station tot wedstrijdlokaal, 
niet meer dan 20 minuten gaans; 

 niet spelen in de GDSW-kantine bete-
kent extra zaalhuur; 

 consumpties zijn elders veel duurder; 
 uitwonend betekent ook dat er geen barin-

komsten meer zijn voor Schaakclub Gro-
ningen. 

 
Om aan één van de bezwaren van de sponsor 
een beetje tegemoet te komen, heb ik onze ex-
terne competitieleider aangeboden om de am-
biance van onze thuiswedstrijden te verbete-
ren. Hoewel hierop aanvankelijk positief werd 
gereageerd, heb ik helaas daarover nooit meer 
iets gehoord. 
Op zaterdagmorgen 6 november bereikte mij 
om 12.00 uur het bericht dat de voor die dag 
geplande thuiswedstrijden van Groningen niet 
gespeeld zouden worden in de GDSW-kantine, 
maar in “De Bonte Koe” aan de Spilsluizen. 

Door een misverstand had de GDSW vergeten 
het bestuur van de schaakclub in te lichten dat 
zij die bewuste dag zelf over de kantine moes-
ten beschikken. De schaakclub stond derhalve 
voor een fait accompli en week uit naar ‘De 
Bonte Koe’. Hoewel de schaakclub in dit geval 
geen enkele blaam trof, de voorlichting over 
deze wijziging van speellokaal was verre van 
optimaal. Achteraf kwam mij namelijk ter ore 
dat reeds de dinsdagavond voorafgaande aan 
die bewuste zaterdagmiddag het misverstand 
bekend was. Diverse trouwe leden, die altijd 
de thuiswedstrijden bezoeken, kwamen die za-
terdagmiddag aan de Peizerweg voor een dich-
te deur. 
De onderhavige wedstrijdleider van de KNSB 
informeerde bij mij of deze wijziging van 
speellokaal éénmalig dan wel definitief zou 
zijn. Toen ik hem informeerde over het mis-
verstand was hij gerustgesteld. Net als alle an-
dere wedstrijdleiders van de KNSB is ook hij 
bijzonder tevreden over onze eigen kantine, 
maar over “De Bonte Koe” was hij minder te 
spreken. Hij liet me zijn rapportage zien waar-
in nogal wat negatieve punten werden ge-
noemd. 
Gelet op het voorgaande was mijn verbazing 
dan ook groot toen ik zaterdagmorgen 8 janua-
ri op het allerlaatste moment bij toeval van een 
niet clublid vernam dat wederom de KNSB-
wedstrijden van Hotels.nl en Groningen 2 en 3 
in “De Bonte Koe” zouden worden gespeeld. 
Ook nu weer een slechte communicatie met de 
achterban. Toen ik ter plaatse de teamleider 
van Hotels.nl hierover aansprak en vroeg naar 
de reden van de wijziging kreeg ik uitsluitend 
als reactie “wat een ambiance, prachtig hier!”.  
Waar deze ambiance dan wel in zat is mij tot 
op de dag van vandaag niet geheel duidelijk, 
maar dat zal dan wel aan mijn eigen gevoel 
voor stijl liggen. Mijns inziens spreken onder-
staande feiten voor zichzelf:  
 minder publiek, ondanks dat stadgenoot 

Unitas met twee teams o.a. onze gasten 
waren; 

 zeker niet minder lawaaiig;  
 slechte faciliteiten voor de bezoekers – 

geen zitplaatsen en weinig loopruimte, 
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speciaal in de zaal waar de teams 2 en 3 
spelen;  

 de speelruimte voor deze twee teams is 
veel te klein, men stoort elkaar regelmatig 
bij het opstaan; 

 sanitaire voorzieningen niet toereikend: op 
de eerste zaterdag slechts één defect toilet 
voor een zestigtal spelers en supporters, op 
de tweede zaterdag twee toiletten; 

 voor elke consumptie moet men een ver-
dieping lager zijn; 

 geen gratis parkeergelegenheid – maak je 
de gehele wedstrijd op zaterdagmiddag ge-
bruik van de parkeergarage dan betaal je € 
14,00. 

N.B. De door de teamleider van Hotels.nl  
“geroemde” TV-registratie staat volkomen los 
van de accommodatie;  deze was namelijk ook 
regelmatig aanwezig bij de thuiswedstrijden in 
de kantine van de GDSW. 
 
Naar aanleiding van het voorgaande behoeft 
het nauwelijk betoog dat ik een groot voor-
stander ben de thuiswedstrijden van Groningen 
in de komende KNSB-competitie weer nor-
maal op de zaterdagmiddagen in de GDSW-
kantine te spelen. En ik doe hierbij nogmaals 
mijn aanbod het geheel meer cachet te geven. 
 
De interne competitie 
Zowel Hiddo als Joop constateren terecht dat 
de interne competitie aan glans heeft verloren.  
Dit feit staat niet op zichzelf. Het is een lande-
lijke trend. Ook het jaarverslag 2004 van de 
KNSB gaat aan dit punt niet voorbij. En een 
slechte interne competitie bevordert de aanwas 
van leden zeker niet. Uit het verleden weet 
Schaakclub Groningen maar al te goed, dat een 
goede interne competitie de spil van de vere-
niging is. Menig schaker meldde zich toenter-
tijd spontaan aan omdat hij/zij wist dat Gro-
ningen over een goed geleide competitie be-
schikte met een uitstekende deelname. 
Maar helaas de klad zit erin. Al jarenlang 
wordt dit punt op de jaarvergadering bespro-
ken, suggesties vliegen over de tafel, maar 
soulaas heeft het nooit geboden. De desinte-
resse is alleen maar groter geworden en speci-
fiek de sterkere spelers hebben het als eersten 

laten afweten en deze trend zet zich nu door 
naar de lagere echelons. Ondanks goedwillen-
de pogingen van het bestuur is de neergaande 
spiraal nog steeds niet omgebogen. 
De belangrijkste fout die het bestuur volgens 
mij heeft gemaakt is de instelling van een 
tweeledig competitie-systeem – het klassieke 
schaak en het rapidschaak – gelijktijdig op el-
ke clubavond. Dit heeft zeker de slechte op-
komst bevorderd. Herhaaldelijk spreken leden 
zich uit dat er te weinig speelmogelijkheden 
zijn doordat beide competities de aandacht 
vragen. Derhalve vaak schaakpartijen met een 
te groot ratingverschil, waar beide spelers ui-
teraard niet bij gebaat zijn of men krijgt  te 
vaak dezelfde tegenstander. Toen een rapid-
competitie enige jaren geleden aan de orde 
werd gesteld heeft de ledenvergadering het be-
stuur fiat gegeven om het eens te proberen, 
maar niet zoals het nu wordt toegepast. Een 
rapid-competitie accoord, maar niet elke dins-
dagavond gelijktijdig met de normale interne. 
Hoe aantrekkelijk rapidschaak ook voor be-
paalde spelers kan zijn, de overkoepelende 
bonden, zowel nationaal als internationaal, 
blijven de eerste prioriteit leggen bij het klas-
sieke schaak. Hoewel de ledenvergadering 
zich daarover wel heeft uitgesproken, heeft het 
bestuur verzuimd niet-leden de mogelijkheid 
te bieden aan een open rapidcompetitie deel te 
nemen. Ook bij andere verenigingen zijn vol-
doende schakers te vinden zijn, die buiten hun 
eigen clubavond nog best een extra partijtje in 
een rapid-ambiance  willen spelen. Daarom 
doe ik hierbij de suggestie om tezamen met 
een aantal andere verenigingen een open ra-
pidcompetitie op te zetten met als inzet het 
open stadskampioenschap en tegen betaling 
van een kleine vergoeding per wedstrijdavond. 
Het zou wellicht ook een aantrekkende wer-
king kunnen hebben op potentiële nieuwe le-
den om op deze manier kennis met een club te 
maken. We weten maar al te goed dat niet-
leden vaak drempelvrees hebben om direct in 
een normale competitie mee te draaien.Een 
avondje rapidpartijen spelen zou deze vrees 
wellicht kunnen elimineren. Gelet op het 
voorgaande pleit ik nogmaals om niet op alle 
clubavonden twee interne competities af te 
werken. Verder lijkt me het gewenst de start-
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positie van de interne te wijzigen en de play-
offs af te schaffen. 
 
Het schaakmateriaal 
Het is inmiddels 51 jaar geleden dat ik me bij 
de schaakclub Lasker liet inschrijven voor een 
open simultaanseance. Het was in het CJMV-
gebouw (thans De Bonte Koe) aan de Spilslui-
zen. Ik heb er nog steeds goede herinneringen 
aan, maar wat me het beste van deze avond is 
bij gebleven is niet mijn overwinning op de 
simultaangever, maar het materiaal waarmee 
gespeeld werd. Prachtige houten borden en 
bijna gebeeldhouwde stukken en paarden met 
ivoren oogjes. Een lust voor het oog. En dat in 
een tijd waarin de centjes duur waren. Als ik 
dat vergelijk met de huidige stand van zaken 
dan krijg ik tranen in de ogen. Schaakstukken 
van uiteenlopend signatuur in diverse doosjes 
en dan meestal nog onvolledig ook. Schaak-
klokken die niet werken of waarvan de knop-
jes om de wijzertjes bij te zetten ontbreken of 
waarvan de indrukknop gedeeltelijk ontbreekt. 
Het is als voetballen met een lekke bal of ten-
nissen met een gat in het racket. Hoewel onze 
voorzitter in zijn artikel ruiterlijk erkent dat 
ons spelmateriaal slecht is, hier gaat het be-
stuur zeker niet vrijuit. 
Herhaaldelijk is op de ledenvergaderingen 
aangedrongen jaarlijks een vast bedrag te re-
serveren voor aanschaf van nieuw materiaal en 
voor de reparatie van de schaakklokken. En als 
er dan nieuw materiaal wordt aangeschaft dan 
gebeurt dat op een klungelige manier. Ik her-
inner me nog goed dat een bestuurslid aan het 
begin van het seizoen bij mij informeerde wat 
nieuw materiaal voor het eerste team bij bena-
dering zou moeten kosten. Ik heb het bestuur 
toen een aantal varianten voorgerekend. Als 
reactie hoor je dan enkele maanden niets en 
dan opeens weer dezelfde vraag. Ik heb toen 
een schriftelijke offerte uitgebracht en weer 
nauwelijks een reactie. Uiteindelijk valt een 
beslissing. We willen wel borden en stukken, 
maar geen klokken, want die hebben we in-
middels bij een ander gekocht (later blijkt ech-
ter tegen een veel hogere prijs). 
In het voorjaar heeft de Stichting Schaak Gro-
ningen aan alle verenigingen in de NOSBO 
schaakmateriaal aangeboden, zowel gebruikt 

als nieuw, tegen sterk gereduceerde prijzen. 
Helaas heeft S.C. Groningen daarvan geen ge-
bruik gemaakt. Maar ook in het verleden is 
wat dit punt betreft vaak te laconiek gerea-
geerd. 
Maar dat het ook anders kan liet de gemeen-
schappelijk laatste ronde van de NOSBO-
competitie promotieklasse zien, die op dinsdag 
19 april in ons clublokaal werd gehouden. Tien 
achttallen met totaal 80 schakers en allen 
speelden met hetzelfde materiaal. En geen 
schaakklok die het vooraf dan wel tijdens de 
wedstrijden liet afweten. De vertegenwoordi-
gers van het NOSBO-bestuur waren uitermate 
tevreden over dit evenement en vol lof dat het 
materiaal er zo verzorgd uitzag. Een betere 
propaganda kun je je nauwelijks wensen. 
 
Het ledenbestand 
In het midden van de zeventiger jaren was 
Schaakclub Groningen veruit de grootste 
schaakvereniging van ons land. Meer dan 250 
schakers stonden bij de NOSBO en de KNSB 
geregistreerd als lid van onze vereniging. Ik 
geef ronduit toe, dat was eigenlijk teveel. Onze 
toenmalige accommodatie en het aanwezige 
spelmateriaal waren niet toereikend. Van de 
bestuursleden werd in die tijd ontzettend veel 
gevraagd en speciaal de externe competitielei-
ders hadden hun handen vol met gemiddeld 12 
teams. 
We zijn nu dertig jaar verder. Ons ledenaantal 
is drastisch gereduceerd en het aantal teams 
navenant fors gedaald. Aangezien in deze pe-
riode ook landelijk het aantal KNSB-leden is 
gedaald, kunnen we spreken dat Groningen 
geen incidenteel geval is. Toch moet me even 
van het hart dat in het laatste jaarverslag van 
de KNSB specifiek Schaakclub Groningen 
werd genoemd als één van de verenigingen 
met de grootste daling in de laatste jaren. Bo-
vendien liep het aantal KNSB-teams terug van 
vijf naar twee. Desalniettemin behoren we nog 
steeds tot de grotere verenigingen, maar we 
moeten attent blijven. Behoud van leden en 
aanwas van nieuwe leden blijft zondermeer 
wenselijk en noodzakelijk. Ik verwacht van het 
bestuur dat het aan dit punt de hoogste priori-
teit geeft en met een actieplan komt. Een pri-
ma interne competitie, een verzorgd clubor-
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gaan, een prettige ambiance, een goede sfeer 
en cachet dienen mijns inziens hierbij de sleu-
telwoorden te zijn. Dat de resultaten van de 
vertegenwoordigende teams hierbij een crucia-
le rol kunnen vervullen zal wellicht niemand 
bestrijden. 
 
En Passant 
Vanaf de oprichting van Schaakclub Gronin-
gen in 1960 is ons cluborgaan “En Passant” 
zonder onderbreking maandelijks verschenen. 
Een compliment aan alle redactieleden die in 
deze 45 jaar hun steentje hebben bijgedragen. 
Nog steeds lees ik ons clubblad met veel ge-
noegen en ik denk velen met mij. Onze huidi-
ge redacteur Durk Elzinga verdient mijns in-
ziens een groot compliment aangezien hij dit 
jaar alleen de redactie vormde en desondanks 
het blad regelmatig en goed verzorgd liet uit-
komen. Ik hoop dan ook van harte dat Durk 
zijn grote inzet het komende jaar zal continue-
ren. 
 
Jeugd en talent 
Met grote voldoening volg ik steeds de resulta-
ten van onze jeugdschakers, zowel individueel 
als in teamverband. Dat we al jaren toonaan-
gevend zijn met onze jeugdafdeling is ui-
teraard mede te danken aan de inzet van velen, 
waarbij Hiddo Zuiderweg vaak het leeuwen-
deel voor zijn rekening neemt. Hij weet maar 
al te goed dat een goede jeugdafdeling slechts 
kan floreren dankzij een gedegen kader. En te-
recht doet hij in zijn artikel een oproep om 
meer inzet van onze leden. Maar er is ook een 
goede coördinator nodig, die organisatorisch 
de zaak in goede banen leidt. Bij Kees Alberts 
was dat in goede handen, helaas heeft zijn op-
volger er niets van gemaakt. Ik weet geen ant-
woord op de vraag waarom niet, daarover 
moet het bestuur maar eens uitleg geven. Te-
kenend is wel dat mijn aanbod om vooral het 
jeugdig talent de mogelijkheid te bieden eens 
aan een belangrijk binnen- of buitenlands toer-
nooi deel te nemen geen enkel effect heeft ge-
sorteerd. Het aanbod hield ondermeer in dat 
80% van de kosten (reis-en verblijfkosten) 
zouden worden gesubsidieerd, zodat voor wel-
licht de meesten de kosten van deelname niet 
meer een al te groot bezwaar zouden zijn. He-

laas, na een aantal gesprekken met de nieuwe 
jeugdleider is van het plan niets terechtgeko-
men. 
 
Schaakclub Groningen en sponsoring 
Met veel trommelgeroffel werd aan het eind 
van het schaakseizoen 2003-2004 de sponso-
ring van het eerste team aangekondigd. Het 
contract was reeds getekend, nog voordat de 
ledenvergadering zich daarover had uitgespro-
ken. En zo mochten we aanschouwen dat in de 
laatste ronde van de eerste klasse van de 
KNSB-competitie de naam Groningen 1 was 
vervangen door Hotels.nl. Ondanks deze 
zwakke introductie werd in het algemeen de 
sponsoring toch positief gewaardeerd en gaf de 
ledenvergadering van september 2004 zijn fiat 
aan het bereikte resultaat. Wel waren er een 
aantal kritische opmerkingen: 
 wie komen er in aanmerking voor een ver-

goeding en is het ook van toepassing op 
invallers? 

 is er een protocol opgesteld waarin de 
rechten en plichten van de betreffende eer-
ste-team-spelers en de mogelijke reserves 
zijn opgenomen? 

 zal de vereniging als geheel ook profijt van 
deze sponsoring hebben? 

 wanneer en op welke wijze wordt het 
sponsorbedrag overgemaakt? 

 kan de vereniging financieel worden aan-
gesproken als mocht blijken dat de sponsor 
zijn verplichtingen niet na komt? 

 is het bestuur op de hoogte van belasting-
bepalingen bij sponsoring en uitkering van 
vergoedingen? 

Hoewel het bestuur sommige vragen en op-
merkingen slechts aarzelend wist te pareren, 
het verzekerde dat alles in grote lijnen goed 
was geregeld. 
Het moet gezegd, het eerste jaar van de spon-
soring hebben zich wat betreft de voorgaande 
vragen en opmerkingen nauwelijks problemen 
voorgedaan. Maar of de vereniging er tot nu 
toe enig profijt van heeft gehad blijft een open 
vraag. Wel wil ik nog even attenderen op het 
volgende. Tijdens de play-offs in mei (ZZICT, 
HSG, HMC Caldar en Hotels.nl) werd groots 
aangekondigd dat het vlaggenschip van Gro-
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ningen het komend seizoen aanzienlijk ver-
sterkt zou worden om zodoende een gooi te 
kunnen doen naar het Nederlands kampioen-
schap. Namen uit de 2700+ rating werden 
reeds genoemd en het werd even het gesprek 
van de schaakdag. Inmiddels zijn deze geruch-
ten naar fabeltjesland gepromoveerd en kun-
nen we weer overgaan tot de orde van de dag. 
Net als bij de introductie van de sponsoring 
vorig jaar voerde ook nu de euforie de boven-
toon. Enige realiteitszin in de voorlichting en 
de publiciteit is voortaan zeker geboden. 
 
Slotopmerking 
Zoals ik in de aanhef  van dit artikel reeds op-
merkte ligt Schaakclub Groningen me na aan 
het hart. Vandaar dat ik uitvoerig ben ingegaan 

op een aantal aspecten van onze vereniging. 
Maar een drietal zaken, waarover ik niet bijster 
tevreden ben, heb ik hier maar even onaange-
roerd gelaten, namelijk het wedstrijdleider-
schap bij onze thuiswedstrijden, het wel of niet 
uitgeven van een reglementenboekje en de or-
ganisatie van de gemeenschappelijk laatste 
ronde van de promotieklasse competitie. Deze 
zaken zal ik echter zeker op de jaarvergadering 
ter sprake brengen. 
En tenslotte: ondanks mijn soms kritische op-
stelling heb ik er toch alle vertrouwen in dat 
het bestuur en de leden begrijpen dat dit alles 
geschreven is om een positieve en opbouwen-
de bijdrage te leveren voor de naaste toekomst. 
Ik wens Schaakclub Groningen dan ook alle 
goeds. 
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Jaarkalender 
Schaakclub Groningen 
2005/2006 
 
 
Aanvulling op EP 42.10 
KNSB competitieschema  
NOSBO nog niet bekend 
 
 
 
September 2005 
24 1e ronde KNSB 
 SO Rotterdam – Hotels.nl 
 De Schaakmaat – Groningen 2 
 
Oktober 2005 
15 2e ronde KNSB 
 Hotels.nl – De Variant 
 Groningen 2 – Almelo 
 
November 2005 
5 3e ronde KNSB 
 HMC Calder – Hotels.nl 
 Unitas 2 – Groningen 2 
26 4e ronde KNSB 
 Hotels.nl – HWP Sas van Gent 
 Groningen 2 – Dion Hardenberg 
 
December 2005 
17 5e ronde KNSB 
 HSG – Hotels.nl 
 TAL/DCG – Groningen 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februari 2006 
4 6e ronde KNSB 
 Hotels.nl – LSG 
 Groningen 2 – Zeist 
 
Maart 2006 
4 7e ronde KNSB 
 Stukkenjagers – Hotels.nl 
 BSG – Groningen 2 
25 8e ronde KNSB 
 Hotels.nl – Post jr/ESGOO 
 Groningen 2 – Amersfoort 
 
April 2006 
23 9e ronde KNSB 
 Hotels.nl – Homburg Apeldoorn 
 Groningen 2 – Homburg Apeldoorn 2 
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Schaakkalender september 2005 Johan Zwanepol 
 
 
Datum Schaakevenement Land Stad Ron-

den 
Informatie 

      
28/8 – 4 47. Internationaal Open Italie Imperia 9 scacchi.imperia@libero.it 
28/8 – 5 International schaakfestival Tsjechie Brno 9 / 11 petr.pisk@centrum.cz 
29/8 – 4 8. Internationaal Open Oostenrijk Leonding 7 peter.weiss@tele2.at 
1 – 4 5. Open Stadskampioensch. Duitsland Nittenau 7 Drago.Webs@t-online.de 
1 – 4 Loebauer Sparkassen Open Duitsland Lawalde 7 0049-3585-303845 
2 – 4 Open kamp. Arnhem Nederland Arnhem 6 r.wille@planet.nl 
3 – 10 7. Intern. Schaakfestival Italie Triest 9 ennio.f@tin.it 
3 – 11 Internationaal Open Oostenrijk Graz  tel. 0043-316830683 
3 – 11  10. Internationaal Open Italie Cesenatico 9 info@antiquascom.it 
3 – 11 4. Internat. Gesloten Italie Rome 9 g.mircoli@tiscali.it 
3 – 13 First Saturday Hongarije Boedapest 11 firstsat@hu.inter.net 
4 – 10 55. Paignton Schaakcongres Engeland Paignton 7 plymouthchess@btinternet.com 
5 – 16 Nederl. Kampioenschap Nederland Leeuwarden 9  
6 – 11 2.Internationaal Open Portugal Guimaraes 7 axdb2003@mail.telepac.pt 
7 – 11 8. Herfst Open Toernooi Duitsland Schwarzburg 7 hopet81@gmx.de 
7 – 15 13. Open Sen. K. Brandenbg Duitsland Lindow/Mark  K-H.Langer@t-online.de 
7 – 15 2. Internationaal Open Bulgarije Barna 9 seahorse@abv.bg 
8 – 11 LGA Premium Cup Duitsland Nurnberg 7 schach.lga.de 
8 – 18 9. Internationaal Open Spanje Parla 9 faustinorios@hotmail.com 
9 – 11 ROC Aventus Open Nederland Apeldoorn 6 h.bouwer@tiscali.nl 
10 – 17 Internationaal Tatra Open Slwakije Tatranske Zruby 9 sturc@slovan-nratislava.com 
10 – 18 ProMoPro-Open Tsjechie Praag  veronika.taboorska@homolka.cz 
11 19. Int. Schaakfestival Duitsland Nordhorn 7 Nprdhorner-Schachfestival@web.de 

12 – 18 Open Linzer Stadskamp. Oostenrijk Linz 7 margit.almert@liwest.at 
13 – 24 EK jeugd U10 - U18 Ser.Monten

egro 
Herceg Novi   

16 – 24 Internationaal Open Duitsland Uslar/ Schoenhagen 9 esv@Schach-goettingen.de 
16 – 24 15. Seniorentoernooi Duitsland Uslar 9 tel. 0049-30-6362582 
17 – 24 Internationaal Open Roemenie Boekarest 9 contact@chess-romania.ro 
17 – 25 Europa Cup voor clubteams Italie St. Vincent  info@schachbund.de 
17 – 25 16.Casino-Open + senioren Oostenrijk Seefeld 9 of 7 wempe@t-online.de 
18 – 24 11. Senioren Kurpfalz Open Duitsland Ludwigshafen 7 gerhardwetzel@web.de 
18 – 25 14.Sen.Team Kamp. Duitsland Sottrum 7 klaus.gohde@t-online.de 
22 – 30 18. Internationaal Open Spanje Moratalaz 9 ajedrezmoratalaz@gmail.com 
23 – 25 Open 6-kampen toernooi Duitsland Simmersfeld 5 www.anker-simmersfeld.de 
23 – 25 7.ZaboOpen Duitsland Nuernberg 5 lothar.wittmann@t-online.de 
23 –1/10 15. Winkelmann Sen. Toern. Duitsland Muennerstadt 9 jlz@gmx.de 
24 – 28 EK rapid/blitz Cadets/Juniors Ser.Monten

egro 
Herceg Novi   

24 – 30 1. Herfst Open Oostenrijk St. Veit 7 herbert.hoellhuber@sbg.at 
24 –2/10 2. Open Highlands Tsjechie Havlickuv Brod  j.mazuch@avekont.cz 
27–10/10 WK Senioren Italie Lignano Sabbiodoro  info@schachbund.de 
27–16/10 Wereldkampioenschap Argentinuie San Luis 14 info@fide.com 
30–3/10 2. Nibelungen-Open Duitsland Worms 7 patrick-boos@gmx.de 
30–3/10 2. HSK-Post-Elo-Open Duitsland Hannover 7 chachui@aol.com 
30–3/10 4. Einsiedler Brauhaus Cup Duitsland Chemnitz  schulzeandreas@t-online.de 
30–4/10 13. Internationaal Open Duitsland Blankenburg 7 frank-wermuth@t-online.de 

 

www.anker-simmersfeld.de
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RAPIDTOERNOOI 
SCHAAKCLUB  GRONINGEN 

 

17 september 2005 
 

aanvang 10.00  –  17.30 prijsuitreiking 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie : kantine GDSW, Peizerweg 128 Groningen 
Prijzen : eerste prijs per groep € 60,- 
Inleggeld : € 5,- 
Speeltempo : 25 minuten p.p.p.p. (7 ronden Zwitsers) 
Contactpersoon : Joop Houtman 
Aanmelding bij : joop.houtman@xs4all.nl 
Homepage  : www.schaakclubgroningen.nl 

 
 
 

Er wordt gespeeld in twee groepen: 
groep A > 1800 en groep B < 1900 

www.schaakclubgroningen.nl
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Colofon 
 

Redactie Eindredacteur Durk Elzinga 
 Verslagen (vacant) 

 Redactie adres Ubbegalaan 16, 9727DT, Groningen 
  tel 050-526 40 55 
  e-mail durkelzinga@planet.nl 

 Bezorging Joop Kremer, Nico Karsdorp 
 Reproductie RCG, oplage 160 
 
 

Bestuur Schaakclub Groningen 
Voorzitter Joop Houtman Kloosterstraat 17 9717 LA Groningen 050-5716687 
Secretaris Titus Ensink Boeiersingel 12 9745 CB Hoogkerk 050-5566997 
Penningmeester Ferry Ruigendijk Rijnstraat 7a 9725 EP Groningen 050-5797277 
 e-mail: ferryr@home.nl 
Interne competitie Rudolf Potze    050-3127764 
Externe competitie Joost Wempe    06-15073868 
Jeugd Erik Jan Hummel    050-5515490 
 

Belangrijke adressen 
Speellokaal Senioren GDSW Peizerweg 128  Groningen 050-5294289  
Speellokaal Jeugd Sonde 2000 Eikenlaan 288/1  Groningen 
Ledenadministratie Nico Karsdorp Pelsterstraat 50c 9711 KM Groningen 050-3183404  
Informatie Jeugd Wim Krijnen Noorderweg 4  Sauwerd 050-3061283 
Website www.schaakclubGroningen.nl 
Bank 64.12.20.383  
Giro 837638 
 

Andere functionarissen 
Interne Competitie Potze (coord.), Zilverberg, E.Zuiderweg, van Beersum (rating, rapid), 

Alberts (progr.) 
Bar Potze (coord/financiën), Schreuder (inkopen) 
Speelzaal Kremer, Potze, Tilstra, Zilverberg, H. Zuiderweg 
Int. Toernooien H. Zuiderweg, Potze, Alberts  
Teamleiders Hotels.nl: Bart Beijer G2: Joost Wempe G3: Koen Haveman 

G4: Johan Zwanepol G5: Jeroen Groot  G6: Jan Duisterwinkel 
G7(j): Arjen Dijkstra G8: Wim Krijnen G9(j): Hiddo Zuiderweg 

Jeugd Krijnen (coord.), Hummel, de Jong Swemer, J.Koekoek, F.Rietman, 
Schreuder, Soerdjan, Welling, H.Zuiderweg 

Kascommissie van Beersum, Elzinga 
Website Beijer, Welling, Rietman, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg 
Weekendtoernooi H. Zuiderweg, Ruigendijk, van der Werf, Zoutman 

www.schaakclubGroningen.nl
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Agenda jeugd 
 
Tenzij anders aangegeven wordt in 
het vervolg onder “clubavond” 
verstaan de training/interne activi-
teiten van de jeugd (alle groepen) 
in Sonde 2000. 

September 
1 Clubavond, start seizoen
8 Clubavond 
15 Clubavond 
22 Clubavond 
29 Clubavond 
 

Oktober 
6 Clubavond
13 Clubavond 
20 Clubavond 
27 Geen clubavond, herfstvakantie 
 

 
 

Agenda senioren 
Augustus 
30 Interne 
 KNSB-spelersvergadering 
 

September 
6 Algemene ledenvergadering 
13 Interne 
17 Rapidtoernooi 
24 KNSB 1e ronde 
 SO Rotterdam – Hotels.nl 
 De Schaakmaat – Groningen 2 
20 Interne 
27 Interne 
 

Oktober 
4 Interne 
 Bekercompetitie 1e ronde 
11 Interne 
15 KNSB 2e ronde 
 Hotels.nl – De Variant 
 Groningen 2 – Almelo 
18 Interne 
25 Interne 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP 43.2 verschijnt op 4 oktober. Kopij graag z.s.m. doch uiterlijk 28 september 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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