Van het bestuur.
Van het bestuur.
Het nieuwe seizoen begint weer en een ieder staat te popelen om het dit seizoen beter te doen
dan vorig jaar.
We verliezen door allerlei oorzaken: soms doordat de tegenstander gewoon beter is en daar
hebben we meestal wel vrede mee. Andere zaken, zoals concentratieverlies, zijn vaak
moeilijker te verteren.
Een van de oorzaken van het concentratieverlies kan soms de omstandigheden zijn waaronder
wij schaken.
Een vriendelijk verzoek van het bestuur is dus om rekening met elkaar te houden en elkaar de
rust gunnen om na te denken over een partij. Hinderlijk is soms het te laat binnenkomen, maar
ook het lawaaiig zijn in het algemeen. Als uw partij is afgelopen, en u wilt nog analyseren,
houd dan rekening met diegenen die nog niet zijn uitgespeeld en zoek
een rustig hoekje op. En doe het analyseren zeker niet op luide toon.
Als het onderwerp wellevendheid dan toch ter sprake komt dan heeft
het bestuur nog een paar verzoeken aan u:
Als uw partij is afgelopen, en u analyseert niet meer, wees dan zo
vriendelijk om uw stukken in de doos te doen en dit samen met het
bord en de klok op te ruimen in het daarvoor bestemde krat. Het is niet leuk voor de laatsten
die naar huis gaan, om – terwijl het toch al laat is – ook nog eens uw spullen te moeten
opruimen. Als u er met uw medespeler niet uitkomt, laat dan de afspraak zijn dat de winnaar
opruimt. Dan heeft de verliezer nog enige troost. Bij remise maar samen?
Tevens het verzoek om u tijdig af te melden bij de wedstrijdleider. Het is voor hem een heel
gedoe e.e.a. op tijd rond te breien en als hij dan daarna nog weer eens de zaak moet omzetten,
zadelt u hem met onnodig werk op. Ook hier graag uw aandacht nog eens voor.
Dit gezegd hebbende, wenst het bestuur u een bijzonder plezierig jaar toe.
Helaas hebben sommige leden op het ogenblik grote zorgen. Lammert Korterink is helaas
getroffen door een ernstige ziekte die hem verhindert naar de club te komen. Thom Paulus
heeft vorig seizoen een hartaanval gehad en vermoedt zelf, dat hij voorlopig, of misschien in
het geheel niet meer kan spelen, dit vanwege de spanning. De heer Schreuder heeft een
ongeluk gehad, dat hem het moeilijk maakt naar de clubavond te komen. Desondanks was hij
er weer hetgeen ons bijzonder verheugt. Wij begrepen echter dat dit ongemak een
zorgenkindje zal blijven. Ook Jan Kees Kragten heeft aangekondigd af en toe weer te komen.
Jaap van Seventer laat weten dat hij waarschijnlijk vaak moet verzuimen omdat zijn
echtgenote ernstig ziek is. Ons nieuwe lid Abdul Wahid Qayyumi (spreek uit: Kajjoemi en
niet: Kwajjoemi) is ook ziekelijk en zal af en toe moeten verzuimen. Van zijn dochter begreep
ik dat hij nu weer last van de maag heeft. Ook kampt hij vaak met hartklachten. Wahid is een
aantal jaren geleden uit Afghanistan gevlucht en dat heeft hem ook fysiek aangepakt.
Wij leven met al deze tegenspoed mee met deze leden en moedigen de overige leden aan af en
toe eens wat van zich te laten horen. Een kaartje een telefoontje, een bezoekje, al dit soort
zaken zal hen goed doen, dat is u ongetwijfeld bekend.

De plannen voor dit seizoen zijn niet veel anders dan de andere jaren, zij het dat op de
ledenvergadering het idee werd geopperd om eens met elkaar een hapje te gaan eten. Het
bestuur zal een voorstel doen.
Wij kunnen helaas maar drie teams inschrijven voor de externe competitie, zij het dat – als er
zich nog leden melden – een vierde team misschien tot de mogelijkheden behoort. Het bestuur
heeft een concept opstelling gemaakt in overleg met de teamleiders maar wacht nog op
informatie van enkele personen om tot een definitieve opstelling te komen. Het Rapid
toernooi is weer in januari gepland evenals het schoolschaaktoernooi. Daarvan is de datum
vastgelegd op 24 januari. T.z.t. zal aan de leden gevraagd worden om mee te helpen als
scheidsrechter bij die dag. Degenen die het al eens gedaan hebben vonden het allen bijzonder
leuk om te doen, dus zet die dag vast in uw agenda (’s middags van 1 tot 5).
Tenslotte heeft het bestuur met genoegen kennis genomen van een redelijke jeugdbezetting.
Ons lid Tom Meurs te kennen heeft gegeven definitief in Apeldoorn te gaan spelen en daarom
heeft hij zijn lidmaatschap bij ons opgezegd. Wij vinden het natuurlijk jammer, maar hebben
er anderzijds begrip voor dat de werkelijke groei van dit talent waarschijnlijk betere kansen
heeft in Apeldoorn. Wij wensen hem veel succes toe. Ferry Lunek heeft zijn lidmaatschap
opgezegd omdat hij een eigen zaak is begonnen, hetgeen veel tijd van hem vergt. Wij wensen
ook hem veel succes toe bij de opbouw en hopen dat hij toch de gelegenheid vindt om bij tijd
een wijle een partijtje te spelen en wellicht t.z.t. weer lid te worden.
Tot zover de huishoudelijke mededelingen en het wel en wee van de leden. Ik ben
ongetwijfeld personen of zaken vergeten. Die kunt u mij dan meedelen want ik neem ze graag
in ontvangst en zal ze de volgende keer vermelden. Momenteel heb ik (tijdelijk) de redactie
van ons bulletin op mij genomen, totdat zich iemand meldt die daar meer tijd voor heeft.
U kunt uw kopij dus op de clubavond aan mij geven, ofwel mailen naar wim@wrjongejan.nl
Een goed seizoen toegewenst,
Het bestuur.

Verslag van de Ledenvergadering OSBO op 28 juni 2006 –
door Rob Boterenbrood.
Op 28 juni werd de extra algemene ledenvergadering van de Oostelijke Schaakbond
gehouden. De agenda beloofde veel interessants en belangwekkends (o.a.):
1. De integratie van de jeugd in de seniorencompetitie
2. het stemmen via internet (in plaats van een reguliere vergadering kan per internet
gestemd worden)
3. verhoging boetes
4. De KNSB verenigingssoftware en de KNSB ledenpas
5. het consolideren van de vermogens van de afzonderlijke clubs in de jaarrekening van
de OSBO.
Helaas vond ik de vergadering zelf niet erg interessant. Bepaalde mensen vinden zichzelf erg
interessant; zijn veel aan het woord en voegen weinig toe. Dit leidde er toe dat de vergadering

lang duurde ( 2 uur en 3 kwartier, inclusief een pauze). Hieronder volgt een kort verslag per
agendapunt.
Ad 1 De integratie van de jeugd in de seniorencompetitie
Besloten wordt het voorstel te aanvaarden. Dit houdt in dat:
• er aparte jeugdteams komen;
• deze op vrijdag spelen
• de speelduur wordt verkort tot 1 3/4 uur per speler
• het aanvangsuur in overleg eerder kan zijn (dus in plaats van 20.00 bijv 19.30)
• er minimaal 3 jeugdspelers in het team moeten spelen
• er minimaal 4 jeugdspelers moeten worden opgegeven
• de jeugdteams doen mee in de 3de of 4de klasse
• het uitspelende team krijgt een vergoeding van 12 cent per km (enkele reis maal 4)
• op de volgende ALV wordt het experiment geëvalueerd.
Naar mijn mening een goed voorstel. We moeten alle kansen grijpen om er voor te zorgen dat
de jeugd blijft schaken.
Ad 2 het stemmen via internet
Dit voorstel heeft het niet gehaald. Er is besloten dat het OSBO bestuur wel de mening van de
aangesloten verenigingen zal peilen via bijv e-mail. Het bestuur neemt dan besluiten op basis
van de meningen. Achteraf op de ALV zal zij dan verantwoording afleggen over het gevoerde
beleid.
Ik denk dat het een goede zaak dat het OSBO bestuur meer vrijheid krijgt om naar eigen
goeddunken te handelen (nadat natuurlijk de aangesloten verenigingen zijn geraadpleegd).
Achteraf kan zij dan verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Stemmen via internet
heeft ook niet mijn voorkeur: waarom bepaalde verenigingen tot een bepaalde overweging
komen, komt niet tot uiting als via internet gestemd wordt.
Ad 3 Verhoging boetes
De boetes worden verhoogd (zie OSBO voor de bedragen).
Ik vond de boetes voor het niet komen opdagen te hoog (€100). Ik ga er toch vanuit dat een
vereniging alles in het werk stelt om te spelen, Daarom heb ik het voorstel gedaan om de
boete met de helft te verlagen indien een team zich 48 uur van te voren afmeldt. Dit is
aangenomen.
Ad 4 De KNSB verenigingssoftware en de KNSB ledenpas
De aanwezige leden vragen zich af wat de software/ledenpas oplevert en kost. Algemene
tendens was dat we erg voorzichtig moeten zijn met KNSB verenigingssoftware.
Ad 5 het consolideren van de vermogens van de afzonderlijke clubs in de jaarrekening van de
OSBO.
De penningmeester geeft aan dat de verwachting is dat binnen afzienbare tijd de vermogens
van verenigingen geconsolideerd moeten worden in de jaarrekening van de regionale bonden.
De ledenvergadering verzoekt het bestuur tegengas te geven; dit is een ontwikkeling waar
niemand op zit te wachten.

Ik heb ook enkele kritische opmerkingen geplaatst. Ik denk namelijk dat het niet mogelijk is
deze vermogens te consolideren. Dit omdat de regionale bond geen enkele zeggenschap
(financieel dan wel organisatorisch) heeft. Consolideren is dus m.i. bij wet verboden! (straks
krijgen we binnen de Schaakbond/OSBO ook nog Ahold-achtige schandalen; consolideren
van bezittingen die niet van de bond zijn!) De penningmeester van de OSBO was echter van
mijn overwegingen niet overtuigd! Het wordt afwachten wat de toekomst gaat brengen.

VSG-ers in DIEREN door Rob Hollmann.
Aan het Open Ned. kampioenschap deden acht VSG-ers mee. Gert van Heeringen
en ik speelden in de 6-rondige competitie, terwijl Andries Mellema, Mark de Graaf,
Tom Meurs, Cor Petersen, Wim Geitenbeek en Chris Geitenbeek negen ronden
schaakten.
Bijzonder was toch wel dat Andries "achter de touwen" speelde, dwz dat hij in de ( Groot)meestergroep speelde. Het was een goed-georganiseerd toernooi met ong. 430 deelnemers. Het was warm, dertig graden en ik denk wel dat sommige schakers geneigd
waren sneller dan normaal remise te maken.
Over de resultaten zullen niet alle VSG-ers tevreden zijn. Tom Meurs begon met twee
nullen, waarbij ik de indruk had dat hij zijn 2e tegenstander onderschatte. Het was een tienof elfjarige jongen, kampioen van Nederland in zijn klasse. Het jochie kwam net boven de
tafel uit, maar wist een ogenschijnlijk verloren stelling met taktisch geweld te winnen.
Andries mocht tevreden zijn. Hij speelde tegen ratings van ong. 2200 en scoorde 4 uit
negen met een TPR van 2142. Ook Cor Petersen deed het goed. Ik meen dat hij 6 1/2 uit
negen scoorde met een TPR van 1850.
Na een aarzelend begin kwam Mark de Graaf er beter in. Uiteindelijk behaalde hij 5 uit
negen, een TPR van 1942.
Tom eindigde met 4 uit negen, terwijl Wim Geitenbeek en zijn vader ook onder de 50-%
scoorden. Gert zal niet tevreden zijn, denk ik. Hij kwam enkele keren passief uit de
opening, vond ik. Ik speelde zelf in de groep tot 1750 en mocht niet mopperen met een score
van vier uit zes en een TPR van 1748.
Nijboer won de Grootmeestergroep, maar dat heeft U vast wel gelezen in de krant.

