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ALGEMENE LEDENVERGADERING
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SCHAAKCLUB GRONINGEN,
DINSDAG 7 SEPTEMBER 2010, 19.30 U.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opening (19.30 u.) / vaststelling agenda
Notulen ALV 6 oktober 2009
[Vergaderstuk 1]
Mededelingen bestuur / Post
Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2009/2010
[Vergaderstuk 2]
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie 2010/2011
Jaarverslag 2009/2010
[Vergaderstuk 3]
Jaarverslag En Passant
[Vergaderstuk 3]
Prijsuitreiking
Bestuursverkiezing
Henk Haisma treedt af als voorzitter. Het bestuur draagt Wim Krijnen voor.
Als Wim Krijnen tot voorzitter wordt gekozen, die op dit moment secretaris is, ontstaan er 2
openstaande bestuursfuncties. De functie van extern wedstrijdleider was namelijk al vacant.
Voor het bekleden van deze functies draagt het bestuur Casper Rupert en Huub Roeterink
voor.
pauze (ca. 21.30)
Bestuursbeleid
[Vergaderstuk 4]
Vaststelling begroting boekjaar 2010/2011
[Vergaderstuk 2]
NOSBO-ledenvergadering (15-9-2010)
W.v.t.t.k.
Rondvraag
Sluiting (beoogd: 23.00 u.)

Vergaderstukken bij de ALV van 7 september 2010
1.
2.
3.
4.

Verslag Algemene Ledenvergadering SC Groningen 6 oktober 2009.
Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2009/2010 en
Begroting 2010/2011.
Jaarverslag 2009/2010.
Bestuursbeleid.
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Verslag Algemene Ledenvergadering SC Groningen
6 oktober 2009
(Agendapunt 2)

Aanwezig: Michiel Meeuwsen, Paul Zilverberg, Kiran Soerdjan, Joop Houtman, Ferry Ruigendijk, Edwin Zuiderweg, Nico Karsdorp, Bart Beijer, Arjen Tilstra, Johan Zwanepol, Joop Kremer,
Durk Elzinga, Hiddo Zuiderweg, Roel Donker, Huub Roeterink, Casper Rupert, Henk Haisma,
Judith Valkenburg, Wim Krijnen
Afwezig met kennisgeving: Erik Hoeksema, Jan Willem Tamminga, Annelies van de Heuvel
1.
Opening en vaststelling agenda
De vergadering begint 19.40 uur.
Er worden 2 punten aan de agenda toegevoegd: De enquête-uitslag dinsdagavond en het aanstaande jubileum (50 jaar) van de club.
2.
Goedkeuring notulen ALV 19 mei 2009
Drie opmerkingen: Erik Hoeksema is niet gepasseerd, het is Uwe Rau en bereid zonder “t”.
N.a.v. de notulen een vraag van Huub Roeterink: wat zijn de Stichtingen Schaaktopteam Groningen en Schaakstad Groningen.
Schaaktopteam Groningen is de Stichting die in het leven is geroepen om de zaken van ons gesponsorde team te behartigen. Hiermee worden de financiële risico´s voor de club vermeden en
de stichting organiseert het Meesterklasseteam.
Schaakstad Groningen houdt zich bezig met een aantal zaken die het clubbelang overstijgen. Het
talententeam valt onder haar hoede. Daarnaast organiseert deze stichting het kersttoernooi, en de
Masterclub (voor 50+ers) valt onder haar verantwoordelijkheid. Verder gonst het in de stad over
verdere samenwerking tusse1n clubs maar dat is nog lang niet concreet.
3.
Mededelingen van het bestuur en post
Floris Zoutman heeft zijn taken als penningmeester het laatste half jaar neergelegd. Hij is naar
Rotterdam verhuisd. Paul Zilverberg heeft zijn taken overgenomen. Hij is daarbij geassisteerd
door Floris en Ferry Ruigendijk. Het was niet eenvoudig, maar thans lopen de financiën weer op
rolletjes.
4.
Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2008/2009
De penningmeester geeft een toelichting:
Het financiële resultaat valt tegen. Dat was even slikken voor de nieuwe penningmeester. De oorzaak ligt vooral in het teruglopende ledenaantal. Dit is vooral bij de jeugd het geval. Daar is het
ledental geslonken van 52 naar 33. De terugloop bij de volwassenen is minder dramatisch.
De penningmeester geeft op alle posten een toelichting.
De voorzitter meldt als eerste reactie dat gezien een teruglopend ledental van 144 naar 109, een
daling van bijna 25%, het negatieve resultaat eigenlijk meevalt.
Johan Zwanepol maakt een paar opmerkingen:
a. Het weekendtoernooi geeft een beter resultaat dan in de begroting was opgenomen;
b. Het rapidtoernooi is het slechts bezochte toernooi van het noorden. Hij vond de aankondiging
ook slecht;
c. De post overigen is ook niet uitgesplitst;
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d. Waarin zit de terugloop van het jeugdledental.
T.a.v. het teruglopende ledental jeugd merkt Hiddo op dat het voor een deel pech is. Vooral de
jeugdleden die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, zijn massaal opgestapt, terwijl er weinig nieuwe aanwas is geweest.
De voorzitter merkt op dat een van de onderdelen van de nieuwe begroting, het rapidtoernooi, al
is uitgevoerd en dat die wat resultaat betreft binnen de nieuwe begroting is gebleven.
Onder de overige kosten vallen o.a. de Nieuwjaarsimultaan en de kosten van de vrijwilligersavond.
Huub Roeterink vraagt zich af op welke datum het boekjaar wordt afgesloten. Antwoord: 31 juli.
Joop Houtman vraagt zich af of de nog te innen contributie van € 600,00 als oninbaar moet worden beschouwd. Het tegendeel is haast het geval. Er is al € 300,00 van binnen.
Ferry Ruigendijk merkt nog op dat Paul, zeker gezien de moeilijke opstandigheden zeer goed zijn
best heeft gedaan.
5.
Verslag kascommissie
Durk Elzinga merkt op dat de commissie zeer hartelijk door de penningmeester is ontvangen. In
korte tijd konden de vragen van de commissie beantwoord worden. De commissie merkt op dat
sommige leden van Groningen 1 en 2 geen contributie betalen. Mogelijk een wat ongelijke behandeling. Verder merkt de commissie op dat de inbaarheid van achterstallige contributie groter
is geworden. Een andere opmerking is dat 25 tot 30 leden automatisch betalen. Deze betaalwijze
zou gestimuleerd kunnen worden.
De kascontrolecommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren hetgeen onder applaus wordt gedaan.
T.a.v. de contributie van het eerste en het tweede merkt de voorzitter op dat de vergoeding van de
sponsor overeenkomt met de te betalen contributie van het eerste en dat Harold Fischbach en
Uwe Rau geen reiskostenvergoeding krijgen.
6.
Benoeming kascommissie 2008/2009
Durk Elzinga zegt dat hij liever afziet van een verlenging van zijn deelname aan de kascontrolecommissie. Johan Zwanepol stelt zich beschikbaar. Joop Kremer stelt zich opnieuw beschikbaar.
De vergadering benoemt de nieuwe commissie.
7.
Jaarverslag 2008/2009
Groningen 3 heeft een geweldige prestatie geleverd: gepromoveerd en de beker gewonnen. Bovendien was de verslaggeving van uitstekende kwaliteit. Het vierde is ook nog verdienstelijk 3de
geworden in de promotieklasse. Verder geen commentaar op het jaarverslag. De voorzitter zegt
dank aan de mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het jaarverslag.
8.
De dinsdagavond enquête
De uitslag van de enquête geeft geen eenduidig beeld. Er worden nogal wat verschillende redenen
aangegeven waarom men niet op de interne verschijnt. Redenen die worden genoemd zijn:
a. Te weinig mensen;
b. Niet gezellig;
c. Onvoldoende krachtmeting;
d. Tijdgebrek;
e. Ontbreken van een informele ruimte in de speelzaal;
5
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f. Het duurt te lang;
g. Flexibiliteit in de speelvormen ontbreekt;
h. Te vroeg beginnen.
Genoemde mogelijke verbeteringen zijn
i.
Bestaande locatie gezelliger maken;
ii. Rapidcompetitie organiseren met de mogelijkheid om introducés mee te nemen;
iii. Scheiding informeel – formeel b.v. door het aanbrengen van een gordijn;
iv. Jeugdleden naar de interne lokken b.v. door op vrijdagavond te spelen;
v. Internetschaakmogelijkheden scheppen;
vi. De hoofdingang gebruiken, betekent een vriendelijker entree;
vii. NOSBO-wedstrijden onder brengen bij de clubs;
viii. Samenwerking met andere verenigingen;
Er wordt op verschillende manieren gereageerd.
1. De rapid-competitie is een paar jaar geleden, niet zonder reden, afgeschaft;
2. Gezelligheid in de speelruimte betekent ook meer onrust wat ten koste gaat van concentratie;
3. Er is ook sprake van een beeldvorming, die onterecht aangeeft dat het niet gezellig zou zijn;
4. Het gaat niet om de ruimte, maar om de mensen;
5. Er zitten ook voordelen aan de bestaande ruimte: groot, goed meubilair, een analyseruimte;
6. Opmerkelijk is dat de opkomst bij plattelandsverenigingen wat betreft het percentage van het
aantal leden groot is. Je moet al een bijzondere reden hebben om niet te komen;
7. Er zijn ook maatschappelijke oorzaken: afname verenigingsleven, activiteit als verband, activiteiten meer op persoonlijke maat gesneden, diversiteit en variatiebehoefte;
Het bestuur zal bezien welke initiatieven er genomen kunnen worden.
9.
Jaarverslag En Passant
Voor de EP is er afgelopen jaar niets veranderd. Wel moeten we ons afvragen of het clubblad op
dezelfde manier moet worden voortgezet. Dit komt bij het beleid van de vereniging aan de orde.
10. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking wordt begonnen met extra aandacht voor al het vrijwilligerswerk dat in de vereniging wordt verricht. De laatste jaren was het gebruikelijk een vrijwilliger van het jaar aan te
wijzen. Met de nodige schroom wordt dat ook dit jaar gedaan. De schroom komt voort uit het feit
dat deze eer als een soort eindstation is gaan werken voor de betreffende vrijwilliger. Het bestuur
hoopt dat dit nu niet het geval zal zijn. Ferry Ruigendijk krijgt dit jaar de eer, zelfs met enige stoffelijke blijk van waardering: een schaakpotlood met een gummetje zodat blunders weer kunnen
worden gecorrigeerd. In een moeilijke tijd heeft hij als penningmeester weer voldoende reserve
op kunnen bouwen, thans is hij actief in de Stichting Topschaakteam Groningen en hij was ook
niet te beroerd om nu de nieuwe penningmeester te ondersteunen.
Roel Donker wordt gehuldigd als de nieuwe clubkampioen. Edwin Zuiderweg is tweede geworden. De periodekampioenen krijgen hun prijzen en de prijzen voor de rapidcompetitie worden
uitgereikt.
11.
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12. Groningen 1
Bart Beijer neemt het woord. De huidige sponsor bouwt in 2 jaar zijn activiteiten af. Dat betekent
dat we het dit seizoen met de helft van de bijdrage moeten doen en volgend seizoen is er geen
sponsoring meer. Dan moet je een keuze maken. Op dezelfde wijze doorgaan en maar zien waar
het schip strandt, het beschikbare geld uitsmeren over een heel seizoen of je op een paar cruciale
wedstrijden richten. Wij kiezen voor de laatste optie. Behoud van een plaats in de meesterklasse
is het doel voor dit jaar en we moeten ons verder richten op het volgende seizoen, daar de middelen voor zien te verwerven. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat een ongesponsord
team, zoals b.v. LSG en Sas van Gent, het Volendam van de meesterklasse is. De ambitie die wij
hebben is in de meesterklasse te blijven, de jeugd een plaats te geven en publieksactiviteiten te
organiseren. Daarvoor hebben we geen topsponsor nodig, maar er moet wel geld zijn. Een sponsor die landskampioen wil worden slaan we niet af, maar we zijn er in eerste instantie niet op gericht. Er zijn 4 zoekvelden om geld te verwerven: een hoofdsponsor, sub-sponsoren, bedrijvendonateurs en gewone donateurs. Sponsoren zijn moeilijk te vinden. Ze hebben geen economisch belang. Er is ondersteuning van een reclamebureau gevraagd. Gewone donateurs werven zou een
sneeuwbaleffect zijn, een soort piramidespel. Om een en ander te promoten zijn kaartjes gemaakt.
Huub Roeterink geeft aan dat je aan donateurs tijdens de wedstrijden de nodige aandacht moet
besteden b.v door consumptiebonnen te verstrekken.
Joop Houtman geeft aan dat je ook spelers zou kunnen sponsoren b.v. door de universiteit.
Bart geeft aan dat hij wethouder van Schie heeft aangesproken, maar daar zit niets in. Misschien
economische zaken, of wat doen in het kader van de Hanzesteden.
De voorzitter vraagt de vergadering: wat te doen als we geen sponsor vinden. Het team terugtrekken? En kan er een verbond met Schaakstad Groningen worden gesloten
Joop Houtman geeft aan dat hij daarvoor niet kiest. We spelen ervoor.
Bart geeft aan dat er wel 2 of 3 spelers zouden blijven, maar buitenlanders zijn niet meer aan de
orde. Hij noemt Schaakstad Groningen een matras met een lappendeken, zeg maar te weinig stabiel. Hij geeft aan dat we het team wel in eigen hand moeten houden. Als bij schaakstad er één
valt, valt alles mee om. Het kan wel een samenwerkingsverband zijn met schaakstad als paraplu.
Joop Houtman geeft nog aan dat Sergei Tiviakov de sterkste speler is, maar minder aantrekkelijk
voor een sponsor.
Bart gaat met hem praten, maar voor dit seizoen zit er nog niets in.
Edwin Zuiderweg waarschuwt voor de gevaren van het doorschuiven van spelers naar het eerste.
Het derde loopt dan grote kans te degraderen.
13. Bestuursbeleid
De ambitie is dat de KNSB-teams zich in hun klasse handhaven. Groningen 4 moet kampioen
worden. Groningen 5 promoveert. Groningen 6 zal moeten vechten tegen degradatie en Groningen 7 heeft een kans zich in de tweede klasse te handhaven.
Voor Groningen 2 en 3 worden er deze winter 4 trainingsavonden georganiseerd. De eerste is op
27 oktober en wordt gegeven door Erik Hoeksema.
Voor de NOSBO-teams kunnen op initiatief van de teams teamtrainingen georganiseerd worden.
Michiel Meeuwsen geeft aan dat dit voor Groningen 7 eigenlijk al gebeurt in de vorm van de trainingen van Peter Bodewes.
Durk Elzinga neemt het woord t.a.v. het beleid met de EP. Dit jaar zullen er maar 7 nummers
worden uitgegeven. Voor een deel komt dat doordat het eerste nummer i.v.m. de uitgestelde ALV
later is uitgekomen. Voor een ander deel heeft het een relatie met de begroting voor het komend
7

En Passant 48.1

48e jaargang nummer 1

september 2010

seizoen, die een tekort vertoont. Daarnaast zal de externe competitie wat minder ruimte krijgen.
M.n. de tabellen zullen verdwijnen, omdat dit toch altijd mosterd na de maaltijd is. De tabellen
zijn allang ingekeken op de diverse sites. Het voegt dus niets toe. Ook dit levert een bezuiniging
op. Minder pagina´s.
Bart Beijer geeft aan dat hij het wel op prijs stelt als de eindtabellen worden opgenomen.
De vergadering gaat met het voorstel rondom de EP akkoord.
14. Vaststelling begroting boekjaar 2008/2009
De begroting vertoont een tekort. De voorzitter geeft aan dat naar de posten goed is gekeken,
maar dat er nergens meer wat te halen valt. De KNSB-kosten vallen hoger uit, omdat we nu met 3
teams vertegenwoordigd zijn. De kaasschaafmethode werkt ook niet. Het bestuur vindt het acceptabel om met dit tekort te werken en dus wat in te teren op de reserve.
Ferry Ruigendijk geeft aan dat mogelijk het prijzengeld wat omhoog moet en vraagt zich af of de
jeugdafdeling, gezien het mindere ledental, niet met een kleiner budget toe kan. M.n. in de variabele kosten valt mogelijk wat te halen.
De voorzitter geeft aan dat de begroting zeer strikt gehanteerd zal worden. Hij zegt ook dat er op
dit moment geen inzicht is in het deelresultaat van de jeugdafdeling en het weekendtoernooi.
Daar zal aan gewerkt worden, zodat die kosten ook beheersbaar zijn. Als we een sluitende begroting willen krijgen zullen er radicale maatregelen genomen moeten worden, dus delen van het
programma schrappen.
Joop Kremer merkt op dat het jubileum niet in de begroting is opgenomen.
Aan de hand van deze vraag komt er een discussie op gang: hoe dit te organiseren, waarbij duidelijk wordt dat het jubileum budgettair neutraal moet zijn en dat het bestuur in eerste instantie niet
het initiatief neemt, hoewel uit de vergadering wel naar voren komt dat het bestuur vertegenwoordigd moet zijn. De suggestie wordt gegeven het toch al bestaande programma met een jubileumsaus te overdekken. Mogelijk dat daar gemeentelijke middelen voor te verwerven zijn. Johan
Zwanepol zegt toe iets op papier ter zetten.
De discussie over de begroting wordt afgerond door een besluit over een gedeeltelijk oplossen
van het begrotingstekort. De contributie wordt met € 5,00 verhoogd. Dan zijn we lang nog niet de
duurste club van de stad.
15. NOSBO-ledenvergadering
Er was op de ledenvergadering een voorstel van Haren aan de orde om leden voor een andere
club dan hun eigen club in de KNSB uit te laten komen. Het voorstel is niet in stemming gebracht.
Op de vraag van Bart Beijer naar de vertegenwoordiging van de NOSBO in de bondsraad wordt
geantwoord dat de voorzitter van de NOSBO in de bondsraad zit. Jan Hollander zit namens de
clubs in de bondsraad en Henk Haisma is zijn vervanger.
16. W.v.t.t.k.
Andere zaken zijn al aan de agenda toegevoegd.
17. Rondvraag
Nico Karsdorp vraagt of de interne partijen mee kunnen gaan tellen voor de KNSB-rating.
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De voorzitter antwoordt dat dit een paar jaar geleden het geval was, maar dat dit weer is afgeschaft om zodoende onbevangen de partijen op dinsdag te kunnen spelen. Het kan wel, maar we
doen het niet meer.
Paul Zilverberg vraagt of de kast weer eens uitgemest kan worden.
Hier zal op een dinsdagavond, voor de interne aandacht aan worden besteed. De hele club komt
dan natuurlijk een half uur vroeger.
Ferry Ruigendijk geeft aan dat het moeilijk is vrijwilligers te vinden. Dat kan alleen maar worden
beaamd.
Om ongeveer 23.30 uur wordt de ALV gesloten.
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Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2009/2010 +
Begroting 2010/2011
(Agendapunten 4 + 13)

INGEVOLGE EEN EERDER BESLUIT VAN HET BESTUUR ZIJN DE FINANCIËLE STUKKEN
IN DEZE DIGITALE UITGAVE NIET GEPUBLICEERD
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(bij de punten 7 en 8)

INLEIDING
Het seizoen 2009/2010 van de Schaakclub Groningen stond in het teken van het 50-jarig jubileum. Verschillende succesvolle activiteiten vonden plaats. De gezamenlijke slotronde van de
KNSB klasse 2A en 3A, met in totaal 160 schakers, werd een gezellige en spannende middag met
voor ons helaas een dramatisch einde nl. de degradatie van het derde team uit de 3e klasse KNSB.
Voor de (oud-)leden werd het snelschaakkampioenschap gecombineerd met andere activiteiten
tijdens de jubileumavond. De redacteur van de En Passant, Durk Elzinga, kon een prachtig jubileumnummer overhandigen, Bart Beijer zorgde voor een fraaie doorlopende dia voorstelling,
Hiddo Zuiderweg verzorgde een historische quiz en Johan Zwanepol had, op een voor hem bekende manier, een forse hoeveelheid materiaal ter waarde van 1400 euro bij elkaar weten te
sprokkelen en kon dit het bestuur op deze avond overhandigen. Deelnemers aan het weekendtoernooi kregen een exemplaar van het jubileumnummer van de EP.
Sportief gezien verliep het seizoen wisselend maar de degradatie van het derde team werd toch
door allen als een nederlaag ervaren. De weg omhoog is moeilijk, naar beneden vallen is duidelijk
gemakkelijker. Diverse pogingen om sponsors voor het eerste team aan te trekken hebben niet het
resultaat gebracht waarop was gehoopt.
Het aantal leden van de schaakclub daalt gestaag maar dank zij de inspanningen van velen staat
de club er financieel uitstekend voor.
DE EXTERNE COMPETITIE
Hieronder het verslag van Henk Haisma, op teamniveau gecompleteerd door de bijdragen vanuit
enkele teams.
Het eerste team moest het dit seizoen doen met flink wat minder geld dan men de laatste jaren
gewend was. Dit omdat Hotels.nl verleden jaar al had besloten om met de sponsoring te stoppen.
Om een en ander niet al te abrupt te laten verlopen gaf Hotels.nl nog wat geld mee. En daar heeft
men veel van gedaan. Halverwege de competitie lagen we zomaar op kop in de Meesterklasse
met 2 punten voor op Hilversum. Helaas, toen het geld op was werd van Utrecht verloren. Voor
de beslissende wedstrijd tegen Hilversum werd opnieuw geld bij elkaar geharkt, met name dankzij Bout Overes Advocaten, en met bijdrage van Schaakstad Groningen was het mogelijk met een
stevig team op te komen. Het mocht niet baten. Nadat Sokolov verloor tegen van Wely volgde de
rest van het team grotendeels zijn voorbeeld en werd met 2½-7½ verloren. Uiteindelijk werden
we toch knap derde.
Het tweede team had moeite om zich te handhaven in de 2e klasse KNSB. Was vroeger de motivatie en opkomst van de spelers een probleem, dit jaar was de belangstelling om mee te spelen
groot en dat was voor de teamleider alleen al een genoegen. De resultaten vielen echter tegen. Het
onnodige verlies tegen Haren was misschien wel het dieptepunt. Daarentegen was de winst op de
uiteindelijke winnaar in die klasse, Max Euwe, een prima prestatie. In de spannende slotronde
had men het resultaat niet meer in eigen hand, maar een uitstekende 6-2 overwinning op Unitas 2
bleek uiteindelijk genoeg.
Groningen drie (verslag Casper Rupert) heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Nadat wij het
jaar ervoor met stip naar de KNSB waren gepromoveerd, degraderen we nu helaas weer terug
naar de NOSBO-competitie. De doelstelling was aanvankelijk om ons in de landelijke competitie
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te handhaven. Bij het begin van het seizoen was duidelijk dat het om een strijd om de onderste
plekken zou gaan.
We wisten natuurlijk dat we niet meer zo’n sterk team als vorig jaar konden maken – topscorers
Roel Donker en David Slagter zouden niet meer voor ons kunnen uitkomen. Versterking aan de
top was dus nodig, maar werd niet gerealiseerd. Weliswaar hebben Peter Hendriks en Alexander
van Pelt een enkele keer kunnen invallen, maar dat zette niet genoeg zoden aan de dijk. Zodoende
zijn we met een gemiddelde rating van 1918 aangetreden en dat is mogelijk te laag.
Achteraf bezien hadden wij toch zeker niet hoeven te degraderen. Van de drie ‘degradatieklanten’
(Haren 2, Schaakwoude en Groningen 3) hebben wij de meeste bordpunten gescoord, en de onderlinge wedstrijden wonnen wij ook. Vaak verloren we met het kleinste verschil; soms verdiend,
maar vaak zat er ook meer in. Verder speelden we een zwaar bevochten remise tegen de uiteindelijke kampioen, Sneek. De degradatie werd pas definitief in de laatste ronde; een beetje tegen de
verwachting in wisten wij toen niet van het Talententeam te winnen. Topscorer werd Mark Kruit
met 6 uit 9.
Volgend jaar hoop ik als teamleider weer wat van de teamgeest van ’08-’09 terug te toveren in
het derde. Toen hadden we een jeugdig en sterk team, waarmee we mooie resultaten behaalden.
Dat laatste zal volgend seizoen echter lastiger worden omdat het erop lijkt dat SISSA met een
zeer sterk team kan komen. Desalniettemin, de doelstelling voor volgend jaar moet zijn: promotie!
In de Nosbo competitie deden Groningen 4 en 5 wat men van ze kon verwachten. Een degelijke
positie in de middenmoot. Misschien wilde Johan Zwanepol voor Groningen 4 wel meer, de eindstand van de promotieklasse had hij zich anders voorgesteld. Hij rekende Groningen 4 bij de
kanshebbers op promotie, maar ze hebben te vaak de puntjes laten liggen. Natalia, Maurice, Jasper, Hiddo en Reno hebben uitstekend gepresteerd en ook de invallers, vooral Peter Weide. Maar
een ding moet gezegd: het versterkte team van Assen heeft de kampioenstitel zonder meer verdiend gewonnen en daarmee automatische promotie verkregen.
Groningen 5 (verslag Ferry Ruigendijk) speelde vorig jaar boven haar stand in de promotieklasse. Gedegradeerd en met de voeten weer op de vloer begonnen wij vol zelfvertrouwen aan een
nieuw seizoen in de eerste klasse. Er waren vooraf gezien een aantal sterke teams. Echter wij
konden ons met elk team meten en dan zijn er dus kansen op een hoge eindpositie en als alles
meezit, misschien ………
Ten opzichte van vorig jaar slechts één nieuwe speler. Tsjisse Tilma (terug van een jaartje niet
schaken) verving de met schaken gestopte Stefan Feenstra.
De eerste wedstrijd tegen Haren 4 was meteen een valse start. Door een administratief misverstand was Tsjisse nog niet aangemeld en werd de overwinning met 5-3 gecorrigeerd in een 4-4
gelijkspel. De tweede wedstrijd stond titelkandidaat ESG 2 op het programma. Een zwaarbevochten 4-4 leek eruit gesleept te worden. Het ging in de slotfase echter jammerlijk mis 4½-3 ½. Na
een overwinning in de derde ronde op degradatiekandidaat Lewenborg 1 (!) was Groningen 5 in
de middenmoot beland. De vierde ronde werd verloren van stadgenoot Unitas 5.
Een laat ziektegeval in de vijfde ronde zorgde ervoor dat we met zeven spelers naar Coevorden
afreisden. Het werd een heerlijk avondje voor Groningen 5: alle zeven partijen werden gewonnen.
Er volgden twee nederlagen tegen Dwingeloo (regelmatig) en Hoogeveen (we hadden ze pootje
kunnen lichten) dat uiteindelijk kampioen werd.

12

En Passant 48.1

september 2010

Inmiddels moesten er wel punten gepakt worden omdat er versterkte degradatie zou plaatsvinden.
Het gedegradeerde JH Kruit werd ruim verslagen (met drie lege borden) en in de slotronde lieten
we de overwinning aan de gastheer van de laatste ronden Veendam.
De verwachtingen van Groningen 6 (verslag Wim Krijnen) waren hooggespannen: aan matchpunten hoefden we niet te denken. Een behoorlijk aantal bordpunten zou al mooi meegenomen
zijn. In de eerste wedstrijd tegen de latere kampioen Haren 2, werd dit beeld bevestigd. We verloren met 2 – 6. Na een nipt verlies tegen de latere degradant Roden 2 en een aan de verwachtingen
voldoende nederlaag van 1½-6 ½ tegen Staunton 2, togen we op een avond naar Middelstum en
daar geschiedde het wonder: iedereen in topvorm en winst met 5-3. Het was nog lang onrustig in
Middelstum. Dit beloofde echter nog niets voor een zonnige toekomst. De volgende wedstrijd
moesten we aantreden tegen Bedum 2, een niet geheel onmogelijke tegenstander. Dus tot de tanden gewapend lieten we hen ons speelhonk betreden. Ze waren duidelijk onder de indruk hetgeen
tot een winst van 5-3 leidde. Zouden we dan toch de dans kunnen ontspringen. Daartoe moesten
we nog wel 1 wedstrijdpunt vergaren. Na een stijlvolle nederlaag tegen SISSA 2, togen we naar
Ten Boer. De verwachting was dat we geen enkele kans zouden maken, maar uiteraard legden we
niet bij voorbaat het moede hoofd in de schoot. In tegendeel. Ieder vocht voor wat hij waard was
en we konden met meer dan opgeheven hoofd Ten Boer verlaten: 4-4. Dat er daarna nog 2 nederlagen te noteren waren deed weinig meer af van de trots waarmee we het 1ste klasserschap hebben
behouden. De mix junioren/senioren heeft weer goed voldaan.
Groningen 6 (verslag Jan–Willem Tamminga) begon als de grote underdog aan de competitie in
de 1e klasse A, met veruit de laagste gemiddelde rating en een incompleet team. De eerste drie
wedstrijden gingen dan ook verloren, waarvan twee met grote scores. Tegen Roden 2 scheelde
het echter maar een halfje.
Tegen Bedum, voorlaatste na drie wedstrijden, traden we aan met enkele sterke spelers van de
reservelijst. Dankzij een 5-3 overwinning werd de laatste plaats overgedaan aan Bedum. Daarna
werd redelijk onverwacht gewonnen van Middelstum.
Hierna volgde nog een heroïsche avond in Ten Boer, waar met name Tim Loos aan bord twee een
heldenrol vervulde door in de late uurtjes een complexe partij naar de overwinning te slepen. De
laatste wedstrijd, tegen Angstgegner Assen 2, werd nipt verloren, maar de behaalde 5 punten waren net voldoende om Bedum en Roden 2 achter ons te laten.
Wim Krijnen werd topscorer met 5 punten, gevolgd door Renout Swarts (4½) en Tim Loos (4).
Groningen 7 moest helaas degraderen. De conclusie moet zijn dat ze gewoon een klasse te hoog
speelden. Volgend jaar in de 3de klasse lonkt weer een kampioenschap.
JAARVERSLAG INTERNE COMPETITIE
De opzet van de interne competitie is afgelopen seizoen gehandhaafd, d.w.z. de eerste 2 periodes
spelen in 3 niveaugroepen en de derde periode in 1 groep. Zoals uit onderstaand schema blijkt is
de deelname aan de interne competitie het afgelopen jaar weer terug gelopen.
(Voor de groepen B en C zijn in de 3e periode geen aantallen genoemd, de laatste periode werd in
één gezamenlijke groep gespeeld. De aantallen van deze gezamenlijke groep staan in de 3e periode achter groep A.)
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1e periode
Groep

2e periode

3e periode

Totaal

08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10 08/09 09/10

A

43

31

31

38

B

30

32

43

C

32

28

105

91

Totaal

september 2010

106

180

157

20

73

52

34

40

66

68

108

98

319

277

106

88

88

De afname in deelname bedraagt 13%. De afname concentreert zich op de B/groep en op de 3de
periode. In de C/groep zit een kleine toename. Vorig jaar gemiddeld 9,4 partijen per avond gespeeld en dit seizoen 8,1.
Voor het bepalen van de clubkampioen heeft de afname van het aantal partijen geen invloed gehad. Dezelfde kampioen als vorig jaar: Roel Donker, sterker nog, won hij vorig jaar slechts 2 periodes, nu was hij zo oppermachtig dat hij alle 3 de periodes won.
Naast de interne kompetitie zijn er diverse andere evenementen geweest. De active chess competitie is een beetje opgetuigd. Voorheen waren er tussen de 1ste / 2de periode, en de 2de / 3de periode
beide keren 2 active chess avonden. Afgelopen jaar zijn we ook het seizoen begonnen met 2 active chess avonden. Totaal zijn er 182 partijen gespeeld. Dat zijn relatief gezien meer partijen dan
het jaar daarvoor toen in totaal 106 partijen werden gespeeld. In totaal deden 41 verschillende leden aan deze competitie mee. Ook in deze competitie trok Roel Donker aan het langste eind. Hij
had en ruime voorsprong op Casper Rupert die op zijn beurt Klaas Abma weer ruim voor bleef.
Milan Mostertman won de kippenfuif
Het snelschaakkampioenschap werd gehouden tijdens onze jubileumavond en er waren voor het
eerst 2 kampioenen, een bij de volwassenen en een bij de jeugd. Bij de jeugd was de deelname
niet groot en Melchior Hillenkamp had zo´n beetje het rijk alleen en werd dus kampioen. Maar
wie werd er nu kampioen bij de senioren. Dat was nergens meer te vinden en het geheugen is ook
niet meer wat het was. De nieuwe beker werd wel uitgereikt.
De nieuwjaarssimultaan werd door Erik Hoeksema gegeven
Resultaten interne competitie
Clubkampioen
Periodekampioen A periode 1
Periodekampioen A periode 2
Periodekampioen periode 3
Periodekampioen B periode 1
Periodekampioen B periode 2
Periodekampioen C periode 1
Periodekampioen C periode 2
14

Roel Donker
Roel Donker
Roel Donker
Roel Donker
David Knight
Huub Roeterink
Wim Krijnen
Oswaldo Sield
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JAARVERSLAG JEUGDAFDELING
De ledenafname van de jeugdafdeling is afgelopen seizoen een halt toegeroepen. Aan het eind
van het seizoen kwamen zelfs weer vele nieuwe jonge schakers naar de club toe. Toch is het
moeilijk de aantallen van enige jaren geleden te halen, de concurrentie van andere clubs is toegenomen.
De trainingen op donderdagavond werden gegeven door grotendeels dezelfde mensen als vorig
seizoen. Ruben Slagter, terug van een jaar Frankrijk en Afrika, nam samen met Kiran Soerdjan
stap 6 voor zijn rekening. Milan Mostertman verzorgde de trainingen voor stap 5 terwijl Hiddo
Zuiderweg de gecombineerde stap 3 en 4 voor zijn rekening nam. Antoni de Jongh Swemer verzorgde de trainingen voor stap 2, terwijl Jaap Koekoek de beginners les gaf.
Na de trainingen, elke avond van 18.15 tot 19.00 uur, worden er partijen gespeeld voor de interne
competitie. Wouter Manenschijn was de beste speler van de wintercompetitie, terwijl Robert van
Ark het algehele kampioenschap, aan het eind van het jaar, won.
Voor elke vakantie werd er een intern toernooi gehouden met rare spelregels, zoals bughouse,
fantasieschaak, lootjesschaak en Fischerrandom. Het seizoen werd afgesloten met een familieschaaktoernooi, waarbij kinderen een familielid mochten meenemen om in een team mee te schaken.
In de competitie voor juniorenteams was de jeugd minder succesvol dan vorige seizoenen.
Het C-team werd kampioen van de NOSBO, maar eindigde landelijk in de middenmoot.
Het AB-team speelde een minder grote rol in de landelijke jeugdclubcompetitie dan werd gehoopt
en eindigde ook in het midden.
Het D-team eindigde in de subtop, maar regionaal kon het, mede door afzegging van vele spelers,
geen potten breken.
Individueel waren er successen bij het open kampioenschap van Drenthe, dat door Melchior Hillenkamp en Tom Stomphorst werd gewonnen. Melchior werd ook vijfde op het NK t/m 12 jaar.
Milan Mostertman eindigde daar ook in de top 10, zijn broertje Olav er net buiten. Hoogtepunt
was het kampioenschap van Eelko de Boer in de categorie t/m 7 jaar.
Bij het NK-snelschaken werd Milan Mostertman kampioen t/m 16 en pakte Florian de tweede
plaats in de categorie t/m 12 jaar. Bij het NK-rapid waren er top 10-klasseringen voor Milan,
Melchior, David Slagter, Milan Heller, Xander Mostertman en Ruben Slagter. Bij het Open NK,
een klein maandje geleden in Enschede gespeeld, deed opnieuw Milan het goed. Verrassend eindigde Jasper Hupkes in de top 10.
JAARVERSLAG EP (verslag van de EP redactie)
Het afgelopen jaar is En Passant 6 keer verschenen, 2 keer minder dan de voorgaande twee jaren.
Inbegrepen een ‘duur’ jubileumnummer (glossy omslag met kleurenfoto’s, en een hogere oplage),
werd hiermee ruimschoots binnen de voor EP vastgestelde begrotingspost gebleven. Inhoudelijk
bleef EP op hetzelfde niveau: geen nieuwe rubrieken, de bestaande rubrieken werden gehandhaafd.
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Nieuw was de afgelopen jaargang de presentatie en opmaak van de rubriek Externe Competitie.
De splitsing in deel I (teamresultaten per KNSB/NOSBO klasse) en deel II (detailresultaten per
team) werd vervangen één totaalpresentatie van de teams.
Het aantal verslagen van externe wedstrijden lag iets onder het niveau van dat in voorgaande jaren. Was Groningen 2 vorig jaar het enige team waarvan de lezer het moest doen met uitsluitend
de ‘kale’ uitslagen, dit jaar waren het Groningen1, Groningen 2 (opnieuw) en Groningen 5 waarvan in alle nummers een verslag ontbrak. De koppositie werd dit seizoen overgenomen door Groningen 4 met in totaal 8 verslagen – 7 van de hand van de immer actieve verslaggever Johan
Zwanepol, 1 uit de pen van Reno Emerancia. Groningen 3 (vorig jaar op de eerste plaats) volgde
met gering verschil op de tweede plaats: 7 verslagen, alle weer van de vaste leverancier Casper
Rupert. Wim Krijnen (Groningen 6) en Michiel Meeuwsen (Groningen 7) redden de eer van hun
team met elk 1 verslag.
Beide laatstgenoemden waren overigens op een ander front wel zeer actief, te weten de blunderrubriek waarin Wim Krijnen zichzelf kastijdend eigen partijen analyseert, en Michiel Meeuwsen
het falen van anderen met strenge, doch rechtvaardige hand weet te waarderen.
Ook dit jaar was de jeugdafdeling afwezig in de En Passant. Informatie werd niet aangeleverd,
evenmin was het mogelijk om deze te betrekken van de website: hier werd de jeugdafdeling het
gehele seizoen niet bijgewerkt/gevuld.
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(Bij agendapunt 12)

4.1
Algemeen
De vorderingen met het vinden van een sponsor verlopen niet zodanig dat verwacht kan worden
dat zich een grote sponsor aandient. Er is nog wel geld voor een bescheiden bijdrage aan enkele
spelers, maar er kan niet worden verwacht dat we het komend seizoen een topteam op de been
kunnen brengen. Het bestuur zal zich erop richten dat het eerste zoveel mogelijk wordt aangevuld
met veelbelovende jongere spelers. Daarnaast zullen pogingen in het werk worden gesteld de
sterkere spelers uit de stad Groningen aan ons eerste te binden. Het streven is erop gericht in ieder
geval een team uit Groningen voor de meesterklasse te behouden. Het ligt niet in de bedoeling het
hoofd te buigen.
De Groninger schaakclubs leven min of meer geïsoleerd op een eilandje. Ze worden alle met dezelfde problemen geconfronteerd: een teruglopende interne competitie, het opbouwen van evenwichtige teams, het organiseren van een gevarieerd trainingsaanbod, het onderhouden van een
respectabele trainersstaf, het vinden van kandidaten voor verschillende taken binnen de clubs. Iedere vereniging probeert op haar eigen wijze het tij te keren, zonder dat dit tot aansprekende resultaten leidt. Het lukt de afzonderlijke verenigingen niet een schaakcultuur te creëren, waarin het
voor spelers van verschillende pluimage aantrekkelijk is om daarin te participeren. Het bestuur is
van mening dat een betere strategie is de eilandjescultuur te doorbreken en te onderzoeken op
welke manier we met elkaar sterker kunnen worden.
We leven zo langzamerhand in een tijdperk waarin de schriftelijke informatievoorziening het af
gaat leggen tegen de digitale informatie. Op dit terrein zijn de prestaties van de schaakclub Groningen nog niet optimaal. OK, we hebben een website, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De
website zou in een wat moderner jasje kunnen worden gestoken en daartoe is het afgelopen seizoen een voorzet gegeven. Deze kan worden ingevoerd. Hier zijn mogelijk wel enige kosten aan
verbonden. De website toont dan veel frisser en moderner en daarmee kan een aanzet voor het
nieuwe visitekaartje van de vereniging worden gegeven. Het bestuur is echter van mening dat er
veel meer kan gebeuren. Het is niet ondenkbaar dat daar kosten aan verbonden zijn en dan bedoelt het bestuur structurele kosten. Dat is het gevolg als het bestuur een professionele uitstraling
nastreeft. Waar moeten die kosten vandaan komen. Contributieverhoging is niet het meest populaire middel. Er staat echter een behoorlijk bedrag op de begroting voor de traditionele informatie
voorziening: de EP. Als het gebruik van de digitale middelen wordt geoptimaliseerd, heeft de papieren EP zo goed als geen functie meer en dan kun je hem maar beter afschaffen. Het drukken
van de EP is een professionele activiteit, die geld kost. Een professionele digitalisering kost ook
geld, sluit aan bij de huidige tijd en wordt daardoor ook een effectiever middel.
4.2
Beleid En Passant (van de EP redactie)
De redactie stemt geheel in met het hierboven gestelde ten aanzien van de ontwikkelingen op het
gebied van informatievoorziening. Niet alleen een ‘frisser/moderner’ website zou de functie van
En Passant terugdringen, ook nu al geven de websites van KNSB en NOSBO een veel actueler
beeld van de situatie van de Groninger teams in de diverse competities, dan de periodiek verschijnende En Passant.
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De redactie deelt niet de mening dat na optimaliseren van de digitale middelen (van SC Groningen) “de papieren EP zo goed als geen functie meer (heeft) en dan kun je hem maar beter afschaffen”.
Naar de mening van de redactie blijft er behoefte aan een clubblad dat – zij het met een lagere
frequentie – met zekere regelmaat verschijnt, waarin verslag wordt gedaan van belangrijke gebeurtenissen binnen de club en van de verrichtingen in de diverse perioden waarin het clubseizoen wordt verdeeld. Hierbij zal dan de actualiteit plaats maken voor archiefvorming.
De redactie stelt zich voor het komende seizoen reeds gestalte te geven aan deze opzet van het
clubblad.
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Deze pagina kan worden gebruikt voor aantekeningen n.a.v de ALV
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VOORLOPIGE TEAMINDELING 2010/2011
Bron: website SC Groningen , bijgewerkt 1 september 2010

1e t/m 3 team
Groningen 1
Groningen 2
Groningen 3
Meesterklasse KNSB 2e Klasse KNSB
Promotieklasse Nosbo
Jan Werle
Johan Zwanepol
Sipke Ernst
Koen Haveman
Huub Roeterink
Daan Brandenburg
Cristofoor Baljon
Hiddo Zuiderweg
Erik Hoeksema
Uwe Rau
Vaclav Ocelik
Iozefina Paulet
Rudolf Potze
Klaas Abma
Joost Wempe
Peter Hendriks
Mark Kruit
Milan Mostertman
Alexander van der Pelt Reno Emerencia
Roel Donker
Arjan Dijkstra
Maurice van Mourik
Joop Houtman
Casper Rupert
Gerhard Rickers
Michael Riemens
Reserves Jan Hiemstra; Wim van Beersum; Arjen Tilstra; Nico Karsdorp; Peter Weide
Spelers voor 4e t/m 6e team zijn nog een veronderstelling van de externe competitieleider
Groningen 4
Groningen 5
Groningen 6
Groningen 7 ??
1e Klasse Nosbo
1e Klasse Nosbo
3e Klasse Nosbo 3e Klasse Nosbo (j) ??
(j) ??
Henk Pompstra
Henk Haisma
Paul Zilverberg
Rutger Bosscher
Annelies vd Heuvel
Michiel Meeuwsen
Robert van Ark??
Tim Loos
Renout Swarts
Aafko Boonstra??
Guido Visser
Durk Elzinga
Ferry Ruigendijk
Tsisse Tilma
Wim Krijnen
Job Holtz
Luke Faber
Jaap Koekoek
Oswaldo Sield
Reserves
Hans Serier; Eise Bakker
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ACTIVE CHESS 2010 – 2011
Stand na eerste twee avonden
NAAM
1. Klaas Abma
2. Joop Houtman
3. Casper Rupert
4. David Knight
5. Marcel Pouw
6. Wim van Beersum
7. Johan Zwanepol
8. Hiddo Zuiderweg
9. Henk Haisma
10. Mehrat Parouty
11. Tim Loos
12. Henk Pompstra
13. Edwin Zuiderweg
14. Michiel Meeuwsen
15. Taco van de Poel
16. Paul Zilverberg
17. Tony Westermann
18. Rudy Slotboom
19. Alexander van Pelt
20. Luke Faber
21. Joop Kremer
22. Wim Krijnen

PNT

SCORE
124 6.0 – 8
120 4.0 - 4
119 5.0 - 7
112 4.5 - 8
111 4.0 - 7
108 2.5 - 4
107 3.5 - 7
107 2.0 - 3
104 2.0 - 4
104 2.0 - 4
104 2.0 - 4
103 1.5 - 3
102 1.0 - 2
100 1.5 – 4
99 1.0 - 3
98 2.0 - 6
98 0.5 - 2
98 0.5 - 2
97 0.0 - 1
96 1.0 - 4
94 0.0 - 2
91 1.5 - 7

Uitslagen per ronde
Ronde 8
Joop Houtman
Klaas Abma
Edwin Zuiderweg
David Knight
Johan Zwanepol
Wim Krijnen

24/08/10
- Marcel Pouw
1-0
- Mehrat Parouty
1-0
- Casper Rupert
0-1
- Michiel Meeuwsen 1-0
- Taco van de Poel
1-0
- Rudy Slotboom
rem

Ronde 7
Casper Rupert
Michiel Meeuwsen
Marcel Pouw
Taco van de Poel
Mehrat Parouty
Alexander van Pelt
Paul Zilverberg
Henk Haisma

24/08/10
- Joop Houtman
0-1
- Klaas Abma
0-1
- Henk Pompstra
1-0
- David Knight
0-1
- Rudy Slotboom
1-0
- Johan Zwanepol
0-1
- Wim Krijnen
1-0
- Edwin Zuiderweg 0-1

Ronde 6
Casper Rupert
Klaas Abma
Henk Pompstra
David Knight
Joop Kremer
Paul Zilverberg
Johan Zwanepol

24/8/10
- Marcel Pouw
1-0
- Henk Haisma
1-0
- Michiel Meeuwsen rem
- Joop Houtman
0-1
- Taco van de Poel
0-1
- Mehrat Parouty
0-1
- Wim Krijnen
1-0

Ronde 5
Marcel Pouw
Wim van Beersum
Joop Houtman
Mehrat Parouty
Michiel Meeuwsen

24/8/10
- Klaas Abma
rem
- David Knight
1-0
- Joop Kremer
1-0
- Henk Pompstra
0-1
- Johan Zwanepol
1-0

Ronde 4
Klaas Abma
David Knight
Wim Krijnen
Luke Faber

17/8/10
- Casper Rupert
0-1
- Marcel Pouw
0-1
- Tim Loos
0-1
- Paul Zilverberg
1-0

Ronde 3
Klaas Abma
Marcel Pouw
Tim Loos
Johan Zwanepol
Tony Westermann
Wim Krijnen

17/8/10
- David Knight
rem
- Wim van Beersum rem
- Hiddo Zuiderweg
0-1
- Casper Rupert
0-1
- Paul Zilverberg
rem
- Luke Faber
1-0

Ronde 2
Wim van Beersum
Casper Rupert
Henk Haisma
Paul Zilverberg
Hiddo Zuiderweg
Luke Faber

17/8/10
- Klaas Abma
0-1
- David Knight
0-1
- Tony Westermann 1-0
- Johan Zwanepol
rem
- Wim Krijnen
1-0
- Tim Loos
0-1

Ronde 1
David Knight
Wim Krijnen
Tim Loos
Paul Zilverberg
Hiddo Zuiderweg
Johan Zwanepol

17/8/10
- Luke Faber
1-0
- Casper Rupert
0-1
- Klaas Abma
0-1
- Marcel Pouw
0-1
- Henk Haisma
0-1
- Wim van Beersum 0-1
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V

an de redactie

Als eerste wenst de redactie alle lezers individueel, en de SC Groningen als geheel, een goed en succesvol schaakjaar.
Deze En Passant staat voornamelijk in het teken van de ALV, welke wordt gehouden op
de avond dat dit eerste nummer van de achtenveertigste jaargang verschijnt. Een respectabele leeftijd voor een clubblad. Nog maar
twee jaar en op het voorblad van een glossy
omslag zou een Abraham in kleurendruk
kunnen prijken. Zou kunnen: de reden van
deze woordkeus vindt u aan het eind van het
vergaderstuk ‘Bestuursbeleid, algemeen’.
Onder ‘beleid En Passant’ geeft de redactie
blijk van een iets andere visie op de relatie
website/En Passant.
Meer in detail staat de redactie voor de geest
een toekomstige En Passant die 5 keer per
jaar verschijnt:
1: het startnummer met daarin de vergaderstukken voor de ALV, het jaarrooster en de
(globale) teamsamenstelling voor het komende jaar, de actuele ledenlijst;
2 en 3: na de eerste / tweede periode van de
Interne Competitie, met de stand in de IC
(zonder een overzicht van de gespeelde partijen per ronde), de stand van de teams in de
externe competities, en de uitslagen per team
in de afgelopen periode;
4: aan het eind van het seizoen met de eindstanden in de interne en externe competitie,
Active Chess, de resultaten van het weekendtoernooi.
Dit seizoen 2010/2011 zullen 5 nummers verschijnen: een ‘extra’ nummer 2 met het jaarrooster en de ledenlijst (vanwege het ontbreken van deze in nummer 1).
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Opnieuw heeft de redactie moeten constateren
dat het voorgaande jaar de rubriek ‘Jeugd’
niet gevuld kon worden. Gelet op de aandacht
die er binnen de club toch duidelijk is voor de
jeugd en jeugdopleiding moet dit worden
aangemerkt als een ernstig tekort. Voor de
jeugdleden en zeker ook voor de trainers / begeleiders doet deze situatie geen recht aan
hun inspanningen en moeite.
Wanneer echter – zoals door velen (?) wordt
betoogd – de jeugd zich toch alleen maar informeert via digitale media, dan lijkt de volgende stap voor de hand liggend: voor jeugdleden ook niet meer een En Passant beschikbaar stellen. (Waarmee dan kosten worden
bespaard die ten goede kunnen komen aan
een betere website.)
Een manco in deze EP 48.1 is het ontbreken
van agenda-gegevens voor de komende drie
maanden. Deze waren helaas (met het ontbreken van een jaaragenda) niet te verkrijgen.
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COLOFON
Redactie / Bezorging / Reproductie
Eindredacteur

Redacteur blunderrubriek
Bezorging
Reproductie

Durk Elzinga
Ubbegalaan 16; 9727 DT Groningen
e-mail: durkelzinga@home.nl tel: 050-526 40 55
Michiel Meeuwsen
e-mail: m-meeuwsen@home.nl
Joop Kremer, Nico Karsdorp
RCG, oplage 120

Bestuur Schaakclub Groningen
Voorzitter

Henk Haisma

Secretaris

Wim Krijnen

Penningmeester
Gironr 837638
Interne competitie
Externe competitie
Jeugd

Paul Zilverberg

Churchillstraat 27; 9728 SE Groningen
e-mail: haism030@planet.nl
tel: 050-525 46 62
Dr. Hofstede de Grootkade 3; 9718 KA Groningen
e-mail: w.t.g.krijnen@planet.nl tel: 050-306 12 83
Frans van Mierisstraat 31; 9718 SP Groningen
e-mail: p.zilverberg@planet.n tel: 050-3125575

Judith Valkenburg
Henk Haisma
Hiddo Zuiderweg e-mail: superhiddo@hetnet.n

Belangrijke adressen
Speellokaal Senioren
Speellokaal Jeugd
Speellokaal KNSB
Ledenadministratie
Website

GDSW
Sonde 2000
Het Heerenhuis
Nico Karsdorp

Peizerweg 128; Groningen
tel: 050-529 42 89
Eikenlaan 288/1; Groningen
Spilsluizen 9; Groningen
Pelsterstraat 50c; 9711 KM Groningen
e-mail: gnkarsdorp@hetnet.nl
tel: 050-318 34 04
www.scgroningen.nl

Andere functionarissen
Interne Competitie Valkenburg (coörd.), Zilverberg, E.Zuiderweg
Teamleiders
G1 Bart Beijer
G2 Casper Rupert
G3 (nog niet bekend)
G4 Ferry Ruigendijk
G5 Oswaldo Sield
G6 (??)
G7 (??)
Jeugd
Stap 1/2 Jaap Koekoek
Stap 2/3 Antoni de Jongh Swemer
Stap 3/4 Hiddo Zuiderweg
Stap 5 Milan Mostertman
Stap 6 Kiran Soerdjan, Ruben Slagter
Website
Haisma, Houtman, van Putten, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg
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Agenda jeugd
September

Oktober

November

Elke donderdag clubavond

Elke donderdag clubavond,
met uitzondering van
de herfstvakantie

Elke donderdag clubavond

Agenda senioren
September

Oktober

November

Elke dinsdagavond interne compe- Elke dinsdagavond interne compe- Elke dinsdagavond interne competitie (of een andere activiteit)
titie (of een andere
titie (of een andere

EP 48.2 verschijnt 5 oktober2010
Inleveren kopij uiterlijk 22 september 2010
durkelzinga@home.nl
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