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ALGEMENE LEDENVERGADERING

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SCHAAKCLUB GRONINGEN,
DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011, 19.30 U.

1. Opening (19.30 u.) / vaststelling agenda
2. Notulen ALV 7 september 2010 [Vergaderstuk 1]
3. Mededelingen bestuur / Post
4. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2010/2011 [Vergaderstuk 2]
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie 2011/2012
7. Jaarverslag 2010/2011 [Vergaderstuk 3]
8. Jaarverslag En Passant [Vergaderstuk 3]
9. Prijsuitreiking
10. Bestuursverkiezing: Judith Valkenburg heeft haar functie ter beschikking gesteld.

Het bestuur kandideert Michiel Meeuwsen.
11. Pauze (ca. 21.30)
12. Bestuursbeleid [Vergaderstuk 4]
13. Vaststelling begroting boekjaar 2011/2012
14. NOSBO-ledenvergadering (21-9-2011)
15. W.v.t.t.k.
16. Rondvraag
17. Sluiting (beoogd: 23.00 u.)

Vergaderstukken bij de ALV van 20 september 2011
1. Notulen Algemene ledenvergadering 7 september 2010
2. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2010/2011 [Wordt op de ALV uitgereikt]
3. Jaarverslag 2010/2011
4. Bestuursbeleid
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1. Notulen Algemene ledenvergadering Schaakclub Groningen
7 september 2010 [Agendapunt 2]

Aanwezig: Klaas Abma, Oswaldo Sield, Jouke Luxema, Michiel Meeuwsen, Paul Zilverberg,
Ferry Ruigendijk, Edwin Zuiderweg, Nico Karsdorp, Bart Beijer, Johan Zwanepol, Joop Kremer,
Durk Elzinga, Hiddo Zuiderweg, Roel Donker, Huub Roeterink, Casper Rupert, Henk Haisma,
Judith Valkenburg, Wim Krijnen
Afwezig met kennisgeving: Henk van Putten, Arjen Tilstra

 Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur
De agenda wordt vastgesteld

 Goedkeuring notulen ALV 6 oktober 2009
Op pagina 12 moet de opmerking dat Schaakstad Groningen een lappendeken lijkt worden ge-
schrapt.
De notulen worden vastgesteld

 Mededelingen van het bestuur en post
Onder dit punt wordt niets ingebracht. Er komt aan de orde dat een aantal leden zich om zeer legi-
tieme redenen hebben afgemeld als lid.

 Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2009/2010
De penningmeester geeft een toelichting.
In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 725. We blijken een positief resul-
taat van € 549, te hebben behaald.
Er blijken een paar meevallers te zijn. De KNSB-contributie valt lager uit, evenals de kosten voor
de jeugd en de kosten voor de competities. De bar heeft meer opgebracht dan begroot.
Daarnaast zijn er ook tegenvallers. Vooral de contributie-inkomsten zijn lager, dit ondanks het
feit dat het ledental zich stabiliseert op ongeveer 110. Niet betalende leden worden afgevoerd.
Huub Roeterink merkt op dat de gemeenschappelijke laatste ronde niet was begroot.
Dat is ook begrijpelijk omdat die op het moment dat de begroting werd vastgesteld nog niet be-
kend was. Er is een klein nadelig saldo, vooral door de gemeenschappelijke maaltijd.
Ferry Ruigendijk merkt op dat nog te innen contributies bij het resultaat moeten worden opgeteld.
Het bij het jubileum geschonken materiaal moet worden opgenomen als bijzonder resultaat. De
jaarrekening zal op deze manier worden bijgesteld. De verwerving van het materiaal is een grote
verdienste van Johan Zwanepol.
Johan Zwanepol geeft aan dat de werkelijke waarde van het materiaal veel hoger ligt.

 Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de boeken ingezien, nagelopen en in orde bevonden.
Er heeft een drastische sanering van de contributieachterstanden plaatsgevonden, dankzij de acti-
viteiten van het bestuur.
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen, wat door de verga-
dering wordt overgenomen.
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 Benoeming kascommissie 2010/2011
Ook het komend jaar willen Joop Kremer en Johan Zwanepol de kascommissie blijven bezetten.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

 Jaarverslag 2009/2010
Bart Beijer bedankt het bestuur voor het mooie jubileumjaar.
Johan Zwanepol vraagt zich af in hoeverre het Nederlandse schaakleven van de sponsoring van
teams profiteert. Hij acht de weerslag naar verenigingen, dus ook schaakclub Groningen, pover.
Bart Beijer geeft Johan voor een groot deel gelijk. Apeldoorn en Den Bosch sponsoren met visie.
Er zou meer verbinding moeten bestaan tussen het eerste en het tweede. Het is een kwestie van
beleid. Daarmee moeten we in de toekomst rekening houden.
De ware snelschaakkampioen is: Roel Donker. Een omissie in het jaarverslag.
Johan Zwanepol vraagt zich af hoe het met de jeugdafdeling zit. Hij refereert aan het stappen-
kampioenschap, waarop van de 68 deelnemers er slechts 3 van Groningen waren. Het is natuur-
lijk een momentopname, maar zijn indruk is dat de sterkere jeugd uitzwermt naar andere vereni-
gingen en hij vraagt zich af wat er aan de hand is.
Hiddo Zuiderweg antwoordt dat het ledental kleiner is dan 5 jaar geleden. Bovendien speelt een
rol dat de huidige jeugdleden geen toernooitijgers zijn, maar vooral gericht zijn op de interne
competitie. Een aantal leden staat overigens nog wel op onze ledenlijst. De `moderne` jeugdleden
hebben de neiging te shoppen. Een fout van Groningen is dat we te laat pogingen ondernamen om
leden op de een of andere manier te binden, vooral door ze wat aan te bieden.
Henk Haisma geeft aan dat Jasper Hupkes toch een goed aanbod is gedaan, maar dat het geen ef-
fect heeft gehad.
Bart Beijer geeft aan dat het talententeam is opgeheven. Helaas kunnen wij hen geen KNSB-team
bieden.
Michiel Meeuwsen geeft aan dat sommige jeugdleden ook eens wat anders willen. Dat geldt bv.
voor Melchior Hillenkamp en Robert van de Ark, die in Haren gaan spelen. We mogen best aan
de leden trekken, want anderen trekken ook.
Casper Rupert zegt dat we een iets actiever beleid in deze zouden moeten hanteren.
Roel Donker vraagt zich af of de ouders ook betrokken zijn. Het zijn vaak vooral de ouders die
trekken, waarop Henk Haisma zegt dat ze in de watten gelegd willen worden.
Conclusie is dat de vereniging toch wat scherper moet kijken hoe de ouders betrokken kunnen
worden en blijven.
Johan Zwanepol geeft nog aan dat een rol kan spelen dat de avond van de jeugd gescheiden is van
de volwassenen wat een natuurlijke uitwisseling niet stimuleert.

 Jaarverslag En Passant
Durk Elzinga geeft aan dat de jeugdafdeling in de publiciteit ver onder de maat blijft. De laatste
inbreng op de website is van februari 2009.

 Prijsuitreiking
Er is geen prijzengeld voor de snelschaakkampioen. Daarvoor is een beker uitgereikt.
Roel Donker, die nogal wat prijzen in de wacht heeft gesleept, geeft aan dat hij van mening is dat
er geen stapeling van prijzen moet plaatsvinden, waarop Johan Zwanepol aangeeft dat prijzen niet
alleen in geld behoeft te worden uitgekeerd, maar dat het ook in natura kan. Een aandachtspunt
voor het bestuur.
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Aan de prijswinnaars, voor zover aanwezig, worden de prijzen uitgereikt. De niet aanwezigen
krijgen hun prijs op een ander moment.

 Bestuursverkiezing
De voorgestelde kandidaten, Huub Roeterink en Casper Rupert worden bij acclamatie gekozen.
Wim Krijnen wordt tot voorzitter gekozen. Voor Henk Haisma reden om een afscheidsspeech te
houden:

Maart 2006, 4½ jaar geleden, ben ik gekozen als voorzitter van de vereniging. De vereniging
zocht al enige tijd een voorzitter en zo´n grote vereniging kon er niet een vinden. Een vereni-
ging zonder voorzitter zou een blamage zijn.
Er waren geen zorgen over Groningen 1. Dat liep op rolletjes. Na 2 weken voorzitterschap was
er ineens geen sponsor meer. Maar Share Dimension meldde zich als de nieuwe sponsor. Niets
was deze sponsor te dol en het resultaat was het landskampioenschap. Maar na een jaar wilde
de sponsor er net zo abrupt mee stoppen. Dat kon niet, want er was een contract waarin was
opgenomen dat een einde van de sponsoring 3 maanden voor het verlopen van het contract
moest zijn opgezegd en dat was niet het geval. Via advocatenhulp is het gelukt toch geld bin-
nen te halen. Bovendien diende hotels.nl zich weer als sponsor aan. Het eerste heeft in de eer-
ste jaren dus erg veel energie en tijd gekost. Daarnaast diende de vraag in de club zich aan: wat
willen we eigenlijk met een sponsor. Uiteindelijk bleek een beperkte sponsoring een werkzame
module.
Een ander belangrijk punt dat heeft gespeeld is de speellocatie, waarbij de belangrijkste grief
was dat het er ongezellig is. Voordeel is dat er grote evenementen gehouden kunnen worden en
dat de ruimte relatief gezien zeer goedkoop is. Een alternatief is er haast niet.
Moeilijk in de vereniging is het negativisme, het speellokaal deugt niet, de interne is niets,
sponsoring versterkt de vereniging niet. Als je dit soort dingen blijft roepen dan versterkt het
zichzelf. Je kunt ook de positieve dingen benoemen: een prachtig jubileum, een fantastische
gemeenschappelijke laatste ronde en natuurlijk het plezier dat wordt beleefd.

Hiermee draagt Henk de voorzittershamer over.

 Pauze  (21.05-21.25)

 Bestuursbeleid
Bart Beijer neemt als eerste het woord over het beleid t.a.v. het eerste team. Hij geeft aan dat 4 of
5 kleine sponsoren aantrekken beter is dan 1 grote. Het maakt minder afhankelijk. We blijven het
wel proberen. Hij spoort de leden aan de eigen kanalen aan te boren om kleinere sponsoren te
werven. De begroting voor het komend seizoen is rond: d.w.z. dat er enig geld beschikbaar is,
maar dat daar geen sterke krachten voor aangetrokken kunnen worden. Wel hebben we een aantal
vaste basisspelers aan ons kunnen binden. Sterke spelers kosten nu eenmaal veel geld. Op de
vraag van Nico Karsdorp of Sergei Tiviakov inzetbaar is antwoordt Bart dat er geen taboe op rust,
maar dat hij een drukke toernooiagenda heeft. Behoud meesterklasseplaats blijft het doel voor dit
jaar.
Op het beleidsvoornemen van het bestuur om te zoeken naar mogelijkheden de Groninger
schaakverenigingen elkaar te laten versterken door gemeenschappelijke initiatieven en bestuurlij-
ke samenwerking wordt instemmend gereageerd.
Het nut van de papieren EP en de digitale informatie via de website komt uitgebreid aan de orde.
Veel gebeurt nu dubbel en als het op papier verschijnt, is het al achterhaald. Er komt geen een-
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duidig advies van de vergadering. De richting is wel duidelijk: de papieren informatie moet niet
verdwijnen, maar kan in aantal exemplaren aanzienlijk worden terug gebracht (2 tot 3 exemplaren
per jaar) een aan het begin van het seizoen met daarin de jaarstukken en bv. 1 of 2 maal per jaar
een inhoudelijk exemplaar. Voorwaarde is wel dat de website een behoorlijke opknapbeurt moet
krijgen en daar zijn mogelijk kosten aan verbonden. Deze kosten moeten dan uit de lagere kosten
voor de EP worden gehaald. Het verdient aanbeveling de beide redacties van EP en website sa-
men te voegen zodat een goede afstemming ontstaat. Het bestuur zal met de inbreng uit de verga-
dering aan het werk gaan.

 Vaststelling begroting boekjaar 2010/2011
Ferry Ruigendijk vraagt zich af waardoor de Grote Clubactie lager is begroot.
Oorzaak: er zijn minder jeugdleden, waardoor er minder loten worden verkocht.
De begroting wordt door de vergadering vastgesteld.

 NOSBO-ledenvergadering
Er zijn nog geen stukken van de NOSBO-ledenvergadering. Die kunnen dus niet meer 2 weken
van te voren in ons bezit zijn. Johan Zwanepol geeft nog aan dat niet toegestuurde stukken niet
behandeld kunnen worden en dat het NOSBO-bestuur hierop aangesproken moet worden.

 W.v.t.t.k.
Geen andere punten ingebracht.

 Rondvraag
Edwin Zuiderweg vraagt of de active chess competitie in 3 afzonderlijke toernooien afgewerkt
kan worden. Wordt in het bestuur bezien.
Nico Karsdorp heeft begrepen dat Marcel Pauw stopt met de bardiensten. Hij vraagt hoe hier ver-
der mee wordt omgegaan. Judith Valkenburg geeft aan dat het in de bedoeling ligt om bij externe
wedstrijden de bar te bemensen en de rest niet. Marcel heeft 2 mogelijke kandidaten aangegeven.
De vergadering reageert verschillend en er wordt een stemming gehouden. 9 aanwezigen zijn
voor een permanente bezetting, 7 voor een bezetting alleen tijdens de externe wedstrijden, en er
zijn 3 onthoudingen. Het bestuur zal zich beraden.
Johan Zwanepol vraagt of het in de bedoeling ligt ons weer aan te bieden voor het organiseren
van gemeenschappelijke laatste rondes. Antwoord: het is ons goed bevallen dus waarom niet.

 17. Sluiting
Omstreeks 22.45 uur wordt de ALV gesloten.
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2. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2010/2011
[Agendapunt 4]

**
Wegens onvoorziene omstandigheden kunnen deze stukken niet op tijd worden opgenomen in
de En Passant. Op de ALV zullen de financiële stukken worden uitgedeeld en zal er gelegen-
heid zijn om ze te bestuderen.
**
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3. Jaarverslag 2010/2011
[Agendapunt 7]

Inleiding
Het seizoen 2010/2011 is een redelijk rustig jaar geweest. Het ledental heeft zich gestabiliseerd,
waarbij opgemerkt kan worden dat de jeugdafdeling weer een opbloei kent, waarbij bekeken
moet worden of ze nieuwe uitdagingen geboden kunnen worden. De opbloei heeft mede te maken
met de nieuwe jeugdafdeling die in Corpus den Hoorn is opgezet.
Wat de externe competitie betreft: alleen het tweede is gedegradeerd, waar tegenover helaas geen
promotie van een ander team stond. Het eerste heeft moeten vechten voor het behoud van een
plaats in de meesterklasse. De andere teams handhaafden zich moeiteloos. Kennelijk hebben we
moeite om op KNSB-niveau voldoende sterke spelers aan ons te binden.
De organisatie van trainingen is dit seizoen beperkt gebleven. We hebben 1 training georgani-
seerd, dit in samenwerking met Unitas.
Er hebben zich ook een aantal ontwikkelingen voorgedaan. In december is de vernieuwde website
de lucht ingegaan en, gezien de reacties, lijkt dit een enorm succes. Regelmatig is er van verschil-
lende leden een inbreng en soms mooie discussies. Er zit ook een tegenkant aan deze ontwikke-
ling. Inhoudelijk is de EP minder tot haar recht gekomen. Het was vooral een opsomming van
uitslagen en standen, soms verhalen, die ook al op de website waren te vinden.
Een andere belangrijke ontwikkeling dit seizoen was het uitwerken van een aantal initiatieven om
tot samenwerking met Unitas te komen. De massakamp, omgedoopt tot ontmoetingskamp, was
ook dit jaar weer een succes, weliswaar met een voor Groningen niet zo florissante uitslag. De
contacten tussen de besturen van beide verenigingen hebben geleid tot een voorstel aan beide Al-
gemene Ledenvergaderingen. Er worden voorstellen gedaan om op 5 punten te gaan samenwer-
ken.
Het weekendtoernooi stond dit jaar onder een wat ongunstig gesternte. Aan de ene kant vond in
het weekend voor ons toernooi een weekendtoernooi in Assen plaats. Daarnaast was er enige ruis
of het toernooi wel door zou gaan. Deze ruis ontstond doordat 2 medewerkers afhaakten. Het ge-
volg was dat het toernooi minder deelnemers telde dan waar van tevoren rekening mee was ge-
houden. Het betekent dat het toernooi, in tegenstelling met voorgaande jaren, met een verlies re-
kening moet houden.
De interne competitie kent een tanende belangstelling. Dat geldt voor alle vormen (lange partijen,
active chess, snelschaken, zomerschaak) die we in huis hebben. Nieuwe initiatieven zijn noodza-
kelijk om de interne competitie geen langzame dood te laten sterven.

Jaarverslag externe competitie
In het seizoen 2010-2011 kwamen vijf teams van SC Groningen uit in de externe competitie: het
eerste en tweede team in de KNSB, de overige drie teams in de NOSBO. Sportief gezien was het
een redelijk seizoen.
Het eerste team wist zich in een laatste, bloedstollende wedstrijd tegen Enschede net te handha-
ven in de Meesterklasse via een gelijkspel. Bart Beijer had dit seizoen veel minder budget te be-
steden dan vorig seizoen en moest elke wedstrijd bepalen wat de optimale teamopstelling was.
Hulde aan Bart en assistent-teamleider Roel Donker dat behoud gelukt is.



En Passant 49.1 september 2011

10

Hoewel het tweede team zich niet kon handhaven in de tweede klasse, heeft het naar kunnen zeer
behoorlijk gespeeld. Teamleider Casper Rupert had geen eenvoudige taak omdat zoals verwacht
veel van zijn spelers in het eerste team nodig waren als invallers. Casper stond voor zijn team,
maar had oog voor het belang van het eerste.
Het derde team was lange tijd “best of the rest” in de promotieklasse, maar had te weinig power
in de laatste twee wedstrijden. Teamleider Klaas Abma zal niet ontevreden zijn met de uiteinde-
lijk vierde plaats, ver achter het ongenaakbare SISSA. In de beker werd de derde ronde gehaald.
Het vierde team van Ferry Ruigendijk heeft uitermate goed gepresteerd met een vierde plaats in
de sterke eerste klasse A. In de beker werd de tweede ronde gehaald.
Wat voor het vierde geldt, geldt misschien nog wel in sterkere mate voor het vijfde team van Os-
waldo Sield: uitstekend seizoen met ruim klassebehoud (zevende plek van de tien) in een sterke
eerste klasse B.
Verheugend voor de club is dat er geen geldboetes zijn ontvangen van de KNSB en NOSBO,
noch aftrek van wedstrijdpunten noch disputen of andere narigheid zijn voorgekomen. Slechts in
3 wedstrijden van de in totaal 45 gespeelde wedstrijden moest een team één speler door over-
macht missen. Invallers werden tijdig en “legaal” geregeld. Door miscommunicatie tussen exter-
ne competitieleider en teamleider kwam een bekerduel voor het vierde onverwacht, waardoor niet
het sterkste team opgesteld kon worden.

Jaarverslag interne competitie
Laten we beginnen met de koele cijfers, want die zeggen toch wel het één en ander over het en-
thousiasme voor de interne competitie:

1e periode 2e periode 3e periode Totaal
Groep 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11

A 31 33 38 28 88 65 157 126
B 32 28 20 32 52 51
C 28 34 40 26 68 60

Totaal 91 95 98 77 88 65 277 237

Uit dit overzicht blijkt dat, nadat de eerste periode een zekere opbloei te zien gaf, in de 2e en 3e

periode een behoorlijk verval is opgetreden. Werden er vorig seizoen nog 8,1 partijen per speel-
avond gespeeld, het afgelopen seizoen moeten we het doen met 7,2 partijen, een aanzienlijke ach-
teruitgang, die zich nu al jaren continueert en die zo langzamerhand zorgen moet gaan baren.
Ook dit jaar heeft Roel Donker getoond dat hij degene is die elke keer weer boven komt drijven
als het erom gaat wie zich clubkampioen mag noemen. Hij zal er echter nog wel een paar jaar aan
moeten werken voordat hij recordhouder wordt. Mogelijk een nieuw doel om naar te streven.
Is de gewone interne competitie wat in mineur, over de andere onderdelen, de active chess en het
snelschaakkampioenschap, kunnen we ook geen positieve geluiden laten horen. Er zijn in totaal
150 partijen gespeeld door 35 verschillende leden. Vorig jaar waren het nog 182 partijen gespeeld
door 41 leden. Aan het snelschaakkampioenschap werd door slechts 12 leden deelgenomen. Zo-
wel het active chess als het snelschaakkampioenschap werd door Roel Donker gewonnen.
Een van de weinige keren dat Erik Hoeksema op de interne verschijnt, slaat hij onmiddellijk toe.
Hij wordt de winnaar van de kippenfuif.
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De Nieuwjaarssimultaan werd door Jan Werle en Iosefina Paulet gegeven. Jan speelde 4 partijen
blind en dat vond hij toch wel een hele opgave. Niettemin kweet hij zich uitstekend van zijn op-
dracht. Iosefina bond ook de meeste van haar tegenstanders aan de zegekar, maar moest ook een
verliespartij toestaan.

Resultaten interne competitie
Clubkampioen Roel Donker
Periodekampioen A periode 1 Roel Donker
Periodekampioen A periode 2 Roel Donker
Periodekampioen periode 3 Roel Donker
Periodekampioen B periode 1 Tim Loos
Periodekampioen B periode 2 David Knight
Periodekampioen C periode 1 Paul Zilverberg
Periodekampioen C periode 2 Henk Haisma

Jaarverslag jeugdafdeling
Mede door de oprichting van een afdeling in Corpus den Hoorn is het aantal jeugdleden weer
gestegen. Deze afdeling, op vrijdagmiddag in het speeltuingebouw in deze wijk, trekt wekelijks
zo’n 10 bezoekers, waaronder veel erg jonge en een aantal talentvolle schakers.
Ook het bezoek op de donderdagavond trok weer wat aan, vooral dankzij een flink aantal spelers
die na afloop van een cursus op school de stap naar de schaakclub maakten.
De prestaties waren dit seizoen niet bijzonder. Het AB-team kende grote personele problemen en
degradeerde daardoor uit de meesterklasse. Het C-team eindigde vanwege de verplaatste laatste
speeldag, waarop de spelers niet konden, ook in de achterhoede van de landelijke jeugdclubcom-
petitie.
Op regionaal nivo was er geen C-team, de generatie '97-'98 heeft andere belangstellingen gekre-
gen. Het D-team werd tweede en plaatste zich voor de landelijke meesterklasse. Het verzwakte E-
team kon geen potten breken.
Individueel waren er NOSBO-titels voor Milan Mostertman (zonder te spelen) en Florian Verwe-
ij. Milan was dicht bij een NK-titel, maar kwam uiteindelijk met lege handen thuis. Bij de meisjes
t/m 10 en 9 jaar waren Fatiha Kariman en Els Annemein Schoonhoven de beste.
Ingmar van der Schuur maakte een mooi landelijke debuut op de pupillendag, maar Lasse van
Bokhoven, 2e op de regionale pupillendag in zijn categorie kon geen potten breken.
Nog twee vermeldenswaardige prestaties: Olav Mostertman en Rutger Bosscher wonnen de A-
groep van een Grand-Prix-toernooi.
De donderdagavond was zoals gebruikelijk opgezet: na de training van drie kwartier werden er
partijen gespeeld voor de interne. Wouter Manenschijn, Melchior Hillenkamp en Ingmar van der
Schuur werden leeftijdskampioen, terwijl Aart Winthorst, dezelfde Ingmar en Tom Stomphorst
periodekampioen werden.
Voor elke vakantie was er een speciaal toernooi, zoals fantasie, Fischer Random of
doorgeefschaak. De trainingen werden dit jaar verzorgd door Jaap Koekoek, Milan en Xander
Mostertman, Kiran Soerdjan, Ruben Slagter, Hiddo Zuiderweg en Antoni de Jongh Swemer.
Johan Mostertman viel af en toe in. Hiddo nam ook de interne competitie voor zijn rekening, net
als de training in Corpus den Hoorn.
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Vele spelers hebben regelmatig toernooien bezocht met wisselende resultaten, de voornaamste
zijn hierboven genoemd.
In februari organiseerde SC Groningen weer het schoolschaakkampioenschap van Groningen.
Bijna 100 schoolschakers kwamen hier op af. Kampioen werd de Dom Helder Camara, die ook
NOSBO-kampioen zou worden en de finale van het NK zou bereiken.
In oktober werd het jaarlijkse Grand-Prix-toernooi gehouden. In juni werd als seizoensafsluiting
een schaakvoetbaltoernooi voor kinderen georganiseerd, in samenwerking met VV Mammio.
Hier kwamen 12 teams (van vier personen) op af.

Jaarverslag website 2010-2011
Op 12 december 2010 werd de nieuwe website van Schaakclub Groningen gelanceerd. De rede-
nen voor de vernieuwingen waren: een aantrekkelijker uiterlijk naar de buitenwereld creëren en
een interactieve, moderne website maken die op een andere manier bijdraagt aan het vereni-
gingswezen.
De kosten voor de ontwikkeling van de site zouden vrijkomen uit de post van het clubblad En
Passant. De begroting daarvan zou op een kleiner aantal edities per jaar uitkomen, waardoor En
Passant een ondergeschiktere rol zou krijgen als het forum van onze club. Door een template te
kopen van een andere website en die zelf aan te passen, konden we een goede deal sluiten: we
hoefden niet een opdracht te geven tot het creëren van een compleet nieuwe site, en we kregen
een duidelijke, overzichtelijke opzet die voor schaakclub MSV al succesvol was gebleken.
Desalniettemin was bij lancering de vraag of ook bij onze club zo'n nieuwe, interactieve site zou
passen. Het aanleveren van content zou nu namelijk meer afhankelijk zijn van de leden zelf dan
van de webbeheerders.
Op het moment van schrijven, 15 augustus 2011, kan worden vastgesteld dat het experiment ge-
slaagd is. Hoewel lang niet alle leden, namelijk 25, zich hebben aangemeld bij de site, is er toch
veel gepost en gereageerd: 222 berichten met 828 reacties. Deze cijfers omvatten allerlei versla-
gen, blunders, analyses en verrassend genoeg ook veel schaakgerelateerde cryptokronkels. Het
moet gezegd worden dat in het begin de site nog niet heel erg veel gebruikt werd, maar dat verbe-
terde doordat er een 'harde kern' van gebruikers ontstond die steeds weer wat te berde bracht.
Sinds 16 december zijn er ook uitvoeriger cijfers bekend over het functioneren van de site, los
van het gebruik van de leden zelf. Tot op heden waren er 4.631 absoluut unieke bezoekers die te-
zamen 15.565 bezoeken hebben gepleegd, met in totaal 54.001 bekeken pagina's, met een gemid-
delde bezoektijd op de site van 4 minuut en 7 seconden. De 15.565 bezoeken kwamen uit 62 lan-
den. Hieronder de aantallen bezoekers over de tijd gemeten:
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Het gemiddeld aantal bezoeken per dag was 64,3 met een hoogtepunt van 149 op 16 mei 2011.
Na juni is er een duidelijk neergaande lijn te ontwaren i.v.m. de vakantie. Naar verwachting gaat
deze natuurlijk weer omhoog vanaf september.

Jaarverslag En Passant (van de EP redactie)
[Agendapunt 8]

Op grond van de afspraak met het bestuur is het aantal nummers het afgelopen jaar teruggebracht
om daarmee financiële ruimte vrij te maken voor de website.
Het 1e nummer (september) was gewoontegetrouw het ‘ALV-nummer’. Ook traditioneel was het
2e nummer (november) gevuld met de jaaragenda en de ledenlijst. De resterende 3 nummers wa-
ren gekoppeld aan het (interne en externe) competitieschema. Nummer 3 (januari) gaf de eind-
stand van de1e periode van de interne competitie, nummer 4 (mei) de eindresultaten van de exter-
ne competities en het resultaat van de 2e periode van de interne competitie. Het laatste nummer 5
(juni) was het seizoen afsluitend nummer met de eindstand van de interne competitie en de uitslag
van het weekendtoernooi.
Opvallend was het nagenoeg geheel ontbreken van competitieverslagen van de diverse teams: in
totaal slechts drie verslagen. In plaats hiervan verschenen op de nieuwe website een groter aantal
korte verslagen. De blunderrubriek verscheen nog twee maal, in de nummers 2 en 3, maar ver-
dween met de introductie van de nieuwe website ook van het EP toneel. Met dit al bestond de in-
houd van de laatste 4 nummers feitelijk uit niet meer dan een overzicht van standen en uitslagen
die ook eerder al te zien waren op de website.



En Passant 49.1 september 2011

14

4. Bestuursbeleid

4.1. Samenwerking en afstemming in de Groninger schaakwereld

Inleiding
De besturen van de schaakclubs Groningen en Unitas nemen al enige tijd initiatieven om op deel-
aspecten tot samenwerking te komen. Vorig seizoen heeft dat geleid tot het organiseren van een
massakamp en een poging om met een gemeenschappelijk jeugdteam in de NOSBO uit te komen.
Naast deze 2 initiatieven die ook dit seizoen weer in de etalage worden gezet, willen de besturen
nu verdergaande initiatieven nemen. Naast de massakamp en het gemeenschappelijk jeugdteam
willen we komend seizoen drie nieuwe initiatieven nemen t.w.

 de organisatie van trainingen voor schakers op een gedifferentieerd niveau;
 het openstellen van elkaars interne competitie;
 het samenstellen van gecombineerde KNSB-teams.

Op alle initiatieven willen we hieronder nader in gaan. Uiteraard begrijpen de besturen dat de le-
den van de verenigingen een mening hebben over deze initiatieven. Daarom leggen we deze
voorstellen voor aan de ledenvergaderingen van beide verenigingen.
Overigens kunnen we ons voorstellen dat andere Groningse verenigingen op een deel van deze
voorstellen willen meeliften. Dit zullen we alleen maar toejuichen.

Waarom samenwerking en afstemming
De stad Groningen kent een behoorlijk aantal schaakverenigingen. Ze hebben alle hun eigen
sfeer, speellocatie, interne competities, externe teams, bijzondere activiteiten en vaak ook jeugd-
afdelingen.
Op zich niets mis mee. Het betekent alleen dat de verschillende verenigingen van beperkte om-
vang zijn en daardoor te weinig massa hebben om ieder afzonderlijk tot aansprekende resultaten
te komen. Er ontstaat concurrentie en de verenigingen zijn geneigd bij elkaar op de markt te gaan
zitten. Het is ieder voor zich, maar daardoor ontstaat er te weinig spirit om met tot de verbeelding
sprekende nieuwe initiatieven te komen. De interne competities zakken in de loop van de jaren
steeds verder weg, binnen de vertegenwoordigende teams is een grote spreiding in niveau, oplei-
ding en training krijgen onvoldoende aandacht, de gemeenschappelijke promotie van de schaak-
sport is onder de maat, de aanwezige bestuurskracht wordt versnipperd.
In deze zaken is nog een heleboel winst te behalen. Die winst kan echter niet worden behaald
door op eilandjes te werken. Daarvoor moet meer gekeken worden hoe de verschillende vereni-
gingen elkaar kunnen versterken, hoe we van de sterke punten van verenigingen gezamenlijk ge-
bruik kunnen maken.
Dit moet de intentie van samenwerking en afstemming tussen verschillende verenigingen worden.
Om een en ander handen en voeten te geven willen SV Unitas en SC Groningen een aantal initia-
tieven nemen, die we hierna verder aangeven.
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De initiatieven

1. Massakamp
In 2010 is een eerste massakamp georganiseerd, toen onder de auspiciën van Schaakclub Gronin-
gen. Er namen toen 28 spelers van de beide clubs deel.
Dit jaar organiseerde Unitas de massakamp, er werd aan 29 borden gestreden. Helaas lukte het
niet om een massakamp tussen de beide jeugdafdelingen te realiseren.
Het streven is om dit een jaarlijks terugkerend evenement te laten worden, waaraan minimaal 25
spelers van de afzonderlijke verenigingen deelnemen.

2. Gecombineerd jeugdteam
Voor het seizoen 2010-2011 hebben we een poging ondernomen om tot een gecombineerd jeugd-
team te komen. De voorbereiding daartoe is pas vlak voordat het seizoen begon in gang gezet,
waardoor het niet meer levensvatbaar was en we enkele jeugdleden hebben moeten teleurstellen.
We hebben het in dit geval over een team dat in de NOSBO zou gaan optreden. Doordat we er dit
jaar vroegtijdig bij zijn kunnen de jeugdleden al in een vroeg stadium gemotiveerd worden deel te
gaan uitmaken van dit team.
Zoals bekend geldt voor jeugdteams dat als zij op een doordeweekse avond spelen er in jeugd-
tempo wordt gespeeld (het speeltempo is dan 90 min. pppp) waaraan de tegenstander zich dient
aan te passen. Willen de tegenstanders toch in het NOSBO-tempo spelen dan moeten zij op vrij-
dagavond komen spelen.
De teamleiding berust bij een afvaardiging van beide verenigingen en zij bepalen ook wat de
meest geschikte speellocatie is.
De bedoeling is dat in het komende seizoen 2011/2012 er 1 jeugdteam speelt. Tevens is de bedoe-
ling dat er enige trainingsfaciliteiten aan dit jeugdteam worden verbonden, en voor de toekomst
zijn andere verenigingen welkom om aan te schuiven. Het bestuur van de NOSBO zal zijn best
doen een plaats in de 2e klasse voor dit jeugdteam in te ruimen.

3. Gedifferentieerde trainingen
Schaaktrainingen voor volwassenen staan bij de verschillende verenigingen op een laag pitje en
dan is het nog heel voorzichtig geformuleerd. Om dit soort trainingen voldoende omvang te ge-
ven moet in een brede vijver worden gevist, dus over verenigingsgrenzen heen. We willen het
volgende voorstel lanceren:

1. Voor elk niveau volwassenen in de club moeten trainingen worden georganiseerd.
2. De volgende niveaus zijn te onderscheiden: tot rating 1500, van 1500 tot 1700,

van1700 tot 1900, van 1900 tot 2100, voor 2100 en hoger.
3. De trainingen tot 1500 worden door clubvrijwilligers gegeven en zijn voor de eelnemers

gratis.
4. De trainingen voor de categorieën 1500 – 1700, 1700 - 1900 en 1900 – 2100 worden door

betaalde trainers gegeven. De deelnemers aan de trainingen betalen daarvoor een eigen bij-
drage van € 30. De betaalde trainingen voor volwassenen zijn per niveau 10 keer per jaar en
duren 2 uur.

5. De trainingen voor 2100+ kunnen alleen door topgrootmeesters worden gegeven en zouden
op minimaal NOSBO, maar misschien op KNSB-niveau moeten worden georganiseerd.
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6. Aan de trainingen moet door minimaal 10 mensen worden deelgenomen. De uitvoering van
de trainingen kan op de verenigingslocaties plaatsvinden, maar ook op andere locaties en op
andere tijden dan de clubavonden.

We onderzoeken of voor het seizoen 2011/2012 voor alle categorieën tot 2100 een training geor-
ganiseerd kan worden. Het bestuur van Unitas laat in deze het voortouw aan SC Groningen.

4. Openstellen interne competities
De deelnemersaantallen van de interne competities bij de afzonderlijke verenigingen zijn de afge-
lopen jaren teruggelopen. Unitas en Groningen zijn daar niet uniek in. Een van de zaken die daar-
in een rol spelen is dat men voortdurend tegen dezelfde tegenstander ingedeeld kan worden,
waardoor er geen nieuwe uitdagingen ontstaan en het leerelement op de achtergrond verdwijnt.
Zeker voor de sterkere spelers werkt dit niet motiverend.
Een extra uitdaging kan uitgaan van het voor elkaar openstellen van de interne competities, waar-
bij het uiteraard vanzelfsprekend is dat alleen de eigen leden van de club via de interne clubcom-
petitie clubkampioen kunnen worden.
In het seizoen 2011/2012 zijn in ieder geval de interne competities van Unitas en Groningen voor
de spelers van beide verenigingen opengesteld. In de volgende seizoenen kan dit met een 1 vere-
niging uitgebreid.

5. Combinatie teams op KNSB-niveau
Breedte combinatie

Unitas en Groningen zijn op dit moment met 4 teams in de landelijke competitie actief. Voorlopig
richten we ons op de spelers van deze beide clubs, waarbij het niet uitgesloten moet worden dat
spelers van andere clubs zich door het initiatief geïnspireerd voelen en zich aansluiten. Dit kan
dan onder dezelfde voorwaarden die verder in deze opzet aan de orde komen.

De organisatie
Er zal een nieuwe combinatievereniging worden opgericht, waarvan de leden van de
onderscheiden clubs automatisch lid zijn, zonder daar (extra) contributie voor te moeten betalen.
Ze blijven lid van de eigen vereniging. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van
de deelnemende clubs en een onafhankelijk lid.
De bevoegdheden van het bestuur beperken zich tot de organisatie van de combinatieteams. De
uitvoering zal in handen worden gelegd van een aparte uitvoeringscommissie. De samenstelling
van deze commissie komt verderop aan de orde.

Begroting
De begrotingmiddelen die op dit moment op de begroting van de deelnemende clubs voor KNSB-
teams staan, worden bij die uitvoeringscommissie ondergebracht. Deze middelen blijven onder de
verantwoordelijkheid van de beide penningmeesters berusten.

Indeling teams
Voor de samenstelling van de teams kent de schaakwereld een redelijk objectief instrument: de
rating. Dit is dan ook het instrument dat we zullen gaan hanteren. Dat wil zeggen dat de spelers
op de meest recente ratingvolgorde worden gerangschikt, waarbij voor elk team het noodzakelijke
aantal spelers wordt geselecteerd met daar bovenop 1 of 2 reservespelers, om zodoende te voor-
komen dat als er invallers nodig zijn de lagere teams worden kaalgeplukt.
De teamleiding van de teams bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende clubs. Zij orga-
niseren het wel en wee van hun team: d.w.z. de opstellingen van de teams, de reis, contacten met
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de teamleden etc. We pleiten ervoor dat de getalenteerde jeugd een voorkeursbehandeling krijgt
en dus hoger wordt geplaatst dan waarop zij op basis van hun rating recht op hebben. De exacte
teamindeling is in handen van de genoemde uitvoeringscommissie.

De speellocatie
Omdat we het hebben over een combinatieclub is het moeilijk om gebruik te maken van een van
de speellocaties van een van de deelnemende clubs. Het is ook niet wenselijk om gebruik te ma-
ken van verschillende speellocaties. Om deze reden prefereren wij een speellocatie die niet aan
een van de clubs is gebonden. Hierin is ook een taak weggelegd voor de uitvoeringscommissie.

Betaling spelers
Titelhouders krijgen een vergoeding voor het spelen van de wedstrijden. Dat zal betekenen dat er
ook een sponsoring, zei het van beperkte omvang, noodzakelijk is. Op dit moment is die lichte
vorm van sponsoring gerealiseerd, wat uiteraard geen garantie is voor de verdere toekomst. Het
beheer van deze sponsorgelden is gedelegeerd aan de Stichting Topteam Groningen. Het zal gaan
om Groningen-gebonden spelers. We zullen ons niet richten op externe krachten. De betaling aan
spelers zal mede inhouden dat ze zich verbinden incidenteel mee te doen aan clubgebonden acti-
viteiten. Dat kan diverse vormen hebben. Te denken valt bv. aan het geven van trainingen aan an-
dere KNSB-teams, het geven van een simultaan tijdens clubavonden of toernooien van de deel-
nemende clubs, het geven van een lezing, analyses van partijen maken, een bijdrage leveren aan
de clubbladen of de websites. Daarmee worden de meesters en grootmeesters ook zichtbaar voor
de clubs.

De uitvoeringscommissie
De uitvoeringscommissie wordt gevormd door de teamleiders van de verschillende teams en een
onafhankelijk voorzitter. De hiervoor al genoemde bevoegdheden zijn:

 Het samenstellen van de teams;
 Het organiseren van de teamwedstrijden;
 Het vinden van een speellocatie.

Omvang combinatie
Hiervoor hebben we steeds gesproken over KNSB-teams, in eerste instantie van Unitas en Gro-
ningen. In principe zijn er 2 opties.
Optie 1. We richten ons op de volle breedte van de KNSB-competitie. D.w.z. dat er voorlopig 5

teams bij betrokken zijn: 1 in de meesterklasse, 1 in de eerste klasse, 2 in de 2de klasse
en 1 in de derde klasse.

Optie 2. We richten ons in eerste instantie alleen op de meesterklasse en de 1ste klasse, waarin
op dit moment ieder 1 team uitkomt.

Tot besluit
We ervan overtuigd dat het ontwikkelen van samenwerking tussen verenigingen een
belangrijke impuls kan zijn voor de schaakcultuur in Groningen en een inspirerend perspectief
biedt. We gaan ervan uit dat de ledenvergaderingen deze wenkende toekomst op haar waarde we-
ten te schatten.
Bestuur Schaakclub Groningen,
Bestuur Schaakclub Unitas.
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4.2 Ontwikkeling website en EP
Het bestuur wil het gebruik van de website verder stimuleren. Dit zal gaan ten koste van de uitga-
ve van de EP. Komend seizoen wil het bestuur 3 EP´s uitgeven. De eerste verschijnt in het begin
van het seizoen. Daarin worden de jaarstukken opgenomen. De inhoud van de 2 andere EP´s zal
wat het bestuur betreft de website niet moeten overlappen, zoals het afgelopen seizoen voor een
groot deel het geval was. Het bestuur wil de leden uitdagen meer beschouwende stukken over
schaken te schrijven, anekdotes te vertellen, wetenswaardigheden op te diepen en analyses van
gespeelde partijen te maken. Daarmee wordt de EP een mooie afwisseling met de website.

[Toevoeging redactie EP: zie redactioneel op pagina  19.]

4.3 Genuanceerde indeling interne competitie
Wim van Beersum heeft op de website een nieuw systeem geopperd omdat de huidige opkomst-
aantallen niet meer het werken met drie groepen rechtvaardigen. Hij stelt een zogenaamde 'genu-
anceerde indeling' voor: er wordt in één groep gespeeld, maar betere spelers krijgen in het begin
meer startpunten, bijv. een groep met 22, één met 20 en één met 18. Zo wordt het makkelijker om
in te delen maar behoudt je een (nu geleidelijkere) fasering van het niveau.

4.4 Interne competitievormen
In de samenwerking en afstemming is reeds aan de orde gekomen het openstellen van de interne
competitie van verschillende clubs voor elkaars leden. Daarmee richten we ons wel op dezelfde
doelgroep, namelijk vooral de leden die een langere partij willen spelen. Het doel van het open-
stellen is ook om leden die nu nog niet aan de interne competities deelnemen te activeren om op
de speelavonden te verschijnen. Daarvoor moeten mogelijk andere vormen worden aangeboden
zoals bv. gesloten meerkampen, een competitie met kortere denktijd. We willen leden oproepen
vormen in te brengen die hen zouden aanspreken en zodoende het bestuur bagage te geven om de
interne competitie een andere, nieuwere uitstraling te geven.
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an de redactie

Als eerste wenst ook dit jaar de redactie alle lezers individueel, en de SC Groningen als
geheel, een goed en succesvol schaakjaar.
Zoals gewoon is ook dit eerste nummer van het seizoen het “ALV-nummer”. In vergelijking met
voorgaande jaren is dit een ‘kaal’ nummer. Onderwerpen welke voorgaande jaren een vast onder-
deel uitmaakten van het startnummer moeten ontbreken. Het gaat hier om een voorlopige teamin-
deling, en het (globale) jaarprogramma. Het meest in het oog springend is de ‘nieuwe’ achterkant:
een toernooiaankondiging in plaats van de gebruikelijke agenda voor de eerstkomende drie
maanden. Aan het ontbreken van het jaarprogramma en – daarvan afgeleid – de agenda is niet het
bestuur debet, evenmin is het gebrek aan speurzin van de redactie. De externe gegevens zijn nog
niet beschikbaar. Zo geeft de NOSBO-site – de dato 4 september – voor de promotieklasse
slechts een conceptindeling/speelschema, waarbij ‘inspraak nog mogelijk is’, voor de eerste en
tweede klassen ‘is er een conceptindeling waarbij data nog niet zijn vastgesteld’. Het zal de lezer
duidelijk zijn dat onder deze omstandigheden een agenda voor de komende drie maanden weinig
zinvol is. De vermelding ‘interne’ voor elke? dinsdag zou het maximaal haalbare zijn.
Tot zover dit eerste nummer, nu de toekomst.
Onder ‘bestuursbeleid / ontwikkeling website en EP’ op de voorgaande pagina is de visie van het
bestuur te lezen ten aanzien van (de website) en de En Passant: ‘komend seizoen wil het bestuur 3
EP’s uitgeven’. Vooropgesteld dat En Passant niet een zaak is van het bestuur, doch van de ALV
– zoals bij voorgaande ALV’n meerdere malen is benadrukt door beide voorgangers van de hui-
dige voorzitter – is de informatie in zoverre juist dat door ondergetekende, eindredacteur, in eer-
der stadium contact is geweest met de voorzitter, waarbij is voorgesteld  om – uiteraard ter be-
spreking in de ALV – de verschijningsfrequentie van de EP terug te brengen naar het genoemde
aantal. Reden hiervoor was niet alleen een financiële, maar ook ‘inhoudelijke’ kant. Reeds kort na
het in werking treden van de nieuwe website bleek de belangstelling van de leden om te publice-
ren in de En Passant drastisch te af te nemen. Zie hiervoor ook het jaarverslag.
In hoeverre dit seizoen nog 1 dan wel 2 nummers uitkomen, en de data waarop deze zul-
len verschijnen, zal naar de mening van de redactie afhankelijk zijn van de beschikbare
inhoud. Gehoor gevend aan de geuite wens tijdens de vorige ALV, is het idee van de re-
dactie om in het kader van ‘overzicht en archiefvorming’ aan het eind van het jaar een
nummer uit te brengen met in elk geval een totaal overzicht van de resultaten in de inter-
ne en externe competities.
Een vraag is of bij leden van de vereniging – en teamleiders – de behoefte bestaat aan een
actuele ledenlijst met bereikbaarheidsgegevens. Ook of leden ten behoeve van hun langere-
termijn-planning de beschikking willen hebben over een jaarprogramma (op papier) met
toekomstige data van eigen verenigingsactiviteiten buiten de wekelijkse interne competitie,
en van de wedstrijden in het kader van de externe competities. Bij positieve beantwoording
zou dan – weer als ‘vanouds’ – een tweede nummer moeten verschijnen na beschikbaar ko-
men van de informatie: eind oktober/medio november. In dit nummer zou het bestuur dan
ook een bijdrage kunnen leveren naar aanleiding van de ALV.
Een bijkomstigheid is dat bij verschijning van (tenminste) 3 nummers sprake is van een ‘pe-
riodiek’ waarvoor RCG 6% BTW in rekening brengt (tegen 19% bij ‘incidentele publica-
ties’).

V
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Deze lege pagina is beschikbaar voor aantekeningen naar aanleiding van de ALV.
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Vakantie Breinbreker
Overgenomen van:
SCHEURKALENDER SCHAKEN 2011
Van Vliet Uitgevers

Zie onderstaand diagram.
Wit heeft net zijn dame op g7 gezet en juist op
het moment dat zwart met Db7xg7 mat wil ge-
ven valt zijn vlag.
Partij afgelopen en stof tot nadenken voor de
arbiter: wint wit, wordt het remise of wint
zwart?

Op de oproep om de oplossing van het hiervoor
staande spelregelprobleem in te zenden, werd
de volgende reactie ontvangen van Johan Zwa-
nepol:

De laatste zet van wit is geweest Dg7+.
Om deze matzet te pareren moet zwart de
zet Db7xDg7 uitvoeren, waarna dan wit mat
staat.
Echter voordat de zet is uitgevoerd over-
schrijdt zwart de beschikbare tijd.

Normaliter is dan de partij verloren wegens
tijdsoverschrijding.
Echter er is een maar!
Het Fide-reglement zegt dat bij tijdsover-
schrijding een partij toch in remise kan ein-
digen, als blijkt dat de tegenstander - in dit
geval wit - door welke reeks van reglemen-
taire zetten de partij nooit kan winnen.
En de enige reglementaire zet die op dat
moment mogelijk is, is Db7 x Dg7 ++.
Wit heeft dus zelf geen mogelijkheid om
mat te zetten.
De enige juiste beslissing is dus REMISE

Johan Zwanepol (Internationaal Arbiter)

De “Scheurkalender” geeft het volgende com-
mentaar op de het spelregelprobleem:

Kenmerkend voor deze stelling is natuurlijk
dat zwart met Db7xg7 mat kan geven. Maar
tussen kunnen doen en daadwerkelijk ge-
daan hebben bestaat een groot verschil, en
zwarts tijd was op voor hij de winnende zet
kon uitvoeren. Zwart wint dus zeker niet.
Betekent dat dan dat wit wint? Zwart is im-
mers door zijn vlag gegaan en dan heeft hij
toch gewoon verloren? Dat lijkt een logische
gedachte – maar is onjuist. In de officiële
FIDE-regels voor het schaakspel staat
weliswaar beschreven dat de speler die de
zetten in de toegekende bedenktijd niet heeft
voltooid, de partij verliest, maar daar wordt
vervolgens nog een zin aan toegevoegd: ‘De
partij is echter remise als de stelling zoda-
nig is dat de tegenstander de koning van de
speler nooit mat kan zetten, door welke
reeks van reglementaire zetten ook.’
De enige reglementaire zet die zwart heeft is
Db7xg7 en mat. Dat betekent dat wit geen
enkele optie heeft om zwart nog mat te kun-
nen zetten. De arbiter zal dan de partij ook
remise moeten verklaren.
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Vakantie Breinbreker
Overgenomen van:
SCHEURKALENDER SCHAKEN 2011
Van Vliet Uitgevers

Zie onderstaand diagram.
Wit heeft net zijn dame op g7 gezet en juist op
het moment dat zwart met Db7xg7 mat wil ge-
ven valt zijn vlag.
Partij afgelopen en stof tot nadenken voor de
arbiter: wint wit, wordt het remise of wint
zwart?

Op de oproep om de oplossing van het hiervoor
staande spelregelprobleem in te zenden, werd
de volgende reactie ontvangen van Johan Zwa-
nepol:

De laatste zet van wit is geweest Dg7+.
Om deze matzet te pareren moet zwart de
zet Db7xDg7 uitvoeren, waarna dan wit mat
staat.
Echter voordat de zet is uitgevoerd over-
schrijdt zwart de beschikbare tijd.

Normaliter is dan de partij verloren wegens
tijdsoverschrijding.
Echter er is een maar!
Het Fide-reglement zegt dat bij tijdsover-
schrijding een partij toch in remise kan ein-
digen, als blijkt dat de tegenstander - in dit
geval wit - door welke reeks van reglemen-
taire zetten de partij nooit kan winnen.
En de enige reglementaire zet die op dat
moment mogelijk is, is Db7 x Dg7 ++.
Wit heeft dus zelf geen mogelijkheid om
mat te zetten.
De enige juiste beslissing is dus REMISE

Johan Zwanepol (Internationaal Arbiter)
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Een bijzondere herinnering aan Gerhard Ossevorth

Omdat ik Gerhard Ossevorth lang gekend
heb, hierbij een bijdrage naar aanleiding
van zijn overlijden.

P.R. (Poppe) Dijkhuis
Westerse Drift 68

Haren

De meeste NOSBO-leden zullen zich Gerhard
Ossevorth vooral herinneren als de doortas-
tende dagsluiter van de provinciale biblio-
theek. Omdat ik reeds geruime tijd dezelfde
functie vervul bij Staunton kan ik daarover
meepraten en weet inmiddels ook dat het wel
eens moeilijk kan zijn om het juiste even-
wicht te vinden tussen takt en doorzettings-
vermogen. Gelukkig heeft de tijd meegewerkt
want het licht wordt niet meer uitgedraaid
terwijl je nog nadenkt over een afgebroken
zet zoals dat vroeger het geval was en tot in
de jaren ’60 vooral in het voormalige CJMV
gebouw (nu Heerenhuis) soms tot heftige ta-
ferelen leidde.

De bijzondere herinnering geldt een inge-
zonden stuk dat hij schreef in het Dagblad
van het Noorden (het zal al wel 6-8 jaar zijn
geleden) toen er voor het eerst sprake van
was dat er weer een tram in Groningen zou
gaan rijden. Nu is de tram tussen het Noor-
der station (waar de remise(!) was) en de
Esserweg vrij spoedig na de oorlog uit de
stad verdwenen. Gerhard Ossevorth bena-
drukte dat hij de tijd van de tram nog had
meegemaakt en waarschuwde voor de el-
lende die je kon overkomen wanneer je met
je fietswiel in de rails terecht kwam vooral
in winterse omstandigheden waarbij hij zich
speciaal zorgen maakte over de Oosterstraat
Ik was en ben het zeer met hem eens op
grond van  mijn ervaringen later opgedaan
in Den Haag in de jaren ’60. Ik had hem
persoonlijk mijn instemming willen betui-
gen maar hij had toen de schaakarena reeds
voorgoed verlaten.
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7e Open Drents Rapidkampioenschap
zaterdag 5 november 2011

in de Esrank Zr. Kleveringastraat 101 te Peize

7 ronden Zwitsers, 25 min. p.p.p.p.

PRIJZENFONDS € 600,-
1e prijs € 200,- ; 2e prijs € 125,- ; 3e prijs € 75,-

ratinggroep A  1e prijs € 50,- 2e , 3e en 4e prijs in natura
ratinggroep B  1e prijs € 50,- 2e , 3e en 4e prijs in natura

Registratie van 9.00 tot 9.30 u, aanvang eerste ronde 10.00 u, prijsuitreiking ca. 17.45 u

Inleggeld € 7,00- p.p (t/m 17 jaar € 5,00)
Bij aanmelding na 1 november respectievelijk € 8,50 en € 6,50

Aanmelden
formulier op www.zwanepolschaak.nl of via e-mail zwanepol36@hetnet.nl

o.v.v. : naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mail, geboortejaar,
KNSB-rating, schaakvereniging

of
aan de zaal uiterlijk 9.30 uur

Organisatie: Schaakpromotie JZ m.m.v. Jan Schut

Dank aan  ict-hier.nl en de gemeente Noordenveld
voor hun financiële bijdrage

Dit toernooi is een onderdeel van het OctoQ-rapidcircuit


