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Colofon 
 

Bestuur 
   Tel.   E-mail 
Voorzitter 
Bas Koote  0180-316358  bas.koote@hetnet.nl   
 
Secretaris   
Jan van Dijk  010-423339  secretaris@capelseschaakvereniging.nl 
 
Penningmeester  
Marco Hoogerbrugge 010-4509896 penningmeester.csv@hotmail.com    
 

Intern wedstrijdleider  
Rob van de Bosse 010-4422526  rvdbosse@casema.nl  
 
Extern wedstrijdleider 
Bas Koote  0180-316358  bas.koote@hetnet.nl   
 
Jeugdleider   
Menno Lieven  06-48934278  jeugdleider@capelseschaakvereniging.nl 
 
 
Overige Functionarissen 
 
Materiaal  
Harry Stroosma  010-4851675  e.stroosma@zonnet.nl    
 
Persvoorlichter 
Jaap Rusch  010-4509543  jaap.rusch@kpnplanet.nl   
 
Webmaster 
Thomas Herrewijn 010-4515390  webmaster@capelseschaakvereniging.nl   
 

 
Speellokaal  
 
Buurtcentrum ‘de Wel’  
Bongerd 2a 
2906 VK  Capelle aan den IJssel 
Tel: 010-4515333  
 

Speelavond   
 
vrijdag  Jeugd   18:30-20:00u 
  Senioren 20:00-23:30u 
 
Website http://www.capelseschaakvereniging.nl  
 
 

Adres secretariaat CSV 
   
Palet 49 
2907 ZC  Capelle aan den IJssel 
Tel. 010-4423339 
E-mail: secretaris@capelseschaakvereniging.nl 
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Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 
 

Vrijdag 5 september 2008 

 

 

 

Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de 74e Algemene Ledenvergadering, te houden op vrijdag 

5 september 2008 in ons clublokaal in buurthuis ‘de Wel’ aan de Bongerd 2a in Capelle aan den 

IJssel. De vergadering begint om 20.00 uur. 

 

 

 

Agenda 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Ingekomen mededelingen 

3. Notulen 73e Algemene Ledenvergadering d.d. 7 september 2007 

4. Jaarverslag Secretaris 

5. Jaarverslag Penningmeester 

6. Verslag Kascontrolecommissie 

7. Jaarverslag Intern Wedstrijdleider inclusief prijsuitreiking 

8. Jaarverslag Extern Wedstrijdleider 

9. Jaarverslag Jeugdleider 

10. Jaarverslag Materiaalcommissaris, bespreking beslispunten 

11. Bestuursverkiezing 

° Aftredend en herkiesbaar: Bas Koote, voorzitter 

° Aftredend en herkiesbaar: Marco Hoogerbrugge, penningmeester 

° Aftredend en niet herkiesbaar: Jan van Dijk, secretaris 

° Kandidaat secretaris: Thomas Herrewijn 

 

 

PAUZE 

12. Begroting komend seizoen  

13. Nieuwe kascommissie 

14. Mededelingen interne competitie 

15. Mededelingen externe competitie inclusief teamindeling 

16. Rondvraag en sluiting 

 



 Capelse Schaakvereniging. Jaarverslag 2007 - 2008 

8

 
  

Van de voorzitter 
 
Bas Koote 
 
 

 
Vorig jaar begon het verslag met een negatieve ondertoon door opsomming van degradatie en het uit 
de competitie nemen van het 3e team. Het afgelopen seizoen 2007-2008 is, vergeleken met de achter 
ons liggende jaren, heel wat positiever verlopen dan we hadden verwacht. 
Het eerste team handhaafde zich ruimschoots met een score van 50%  
(7 punten)in de tweede klasse van de Rotterdamse Schaakbond. Even leek het er op dat we nog 
promotiekansen hadden, doch in de 6e en 7e ronde bleek dat de leiders hoegenaamd geen steek 
lieten vallen. Het tweede team, spelend in de kelder van de RSB, kwam tot 4 punten uit 7 wedstrijden. 
Gezien de rating van de tegenstanders een vrij normaal resultaat. Met de opkomst in de beide teams 
bleek het dit seizoen wel goed te zitten. 
Laten we in ieder geval proberen het eerste team volgend seizoen in de eerste klasse te brengen. Een 
aanzet daartoe gaf Menno Lieven door te kennen te geven dat hij weer in de externe competitie gaat 
spelen. We hebben de voorjaars-kampioen echt nodig om dit doel te bereiken. Voor het tweede team 
lijkt me de middenmoot het hoogst haalbare. Je weet het echter nooit! 
Zoals gebruikelijk sloot de jeugd het seizoen af met een uurtje bowlen in Krimpen en een 
gezamenlijke maaltijd met prijsuitreiking daarna. Bij de prijsuitreiking mocht ik Menno assisteren door 
de bekers te overhandigen. 
Een plezierige handeling. 
Hulde aan (in alfabetische volgorde) Harry, Jaap, Jorg, Marco, Mark Menno, Richard en Thomas die 
elke vrijdagavond weer om 18.45 uur klaar staan om de jeugd van 6 tot 16 jaar te onderwijzen in het 
schaken. De genoemden zijn in aantal bijna gelijk aan de helft van de seniorleden! Bij mijn weten vind 
je dat nergens in de schaakwereld. Echte supertalenten zijn bij de jeugd nog niet boven komen 
drijven; wellicht komt dat nog. 
 
Het bestuur heeft zich de afgelopen maanden het hoofd gebroken over een conflict inzake de prijs van 
de twee zaaltjes die we in De Wel huren. Kort geformuleerd kwam het neer op een meningsverschil 
over het bestaande huurcontract en de interpretatie van een bepaald artikel daarin. Ons enig 
vrouwelijk senior-lid, Corna van der Zwet, heeft het bestuur geadviseerd om geen juridische bijstand in 
te roepen, daar het huurcontract zodanig was opgemaakt dat de vereniging weinig kans zou hebben 
om het gelijk te halen. 
Wij hebben node een verhoging van € 30,- naar € 40,- per avond moeten accepteren voor de 
volgende twee seizoenen. 
 
Dit jaar stroomt er geen jeugd door naar de senioren. We denken daar volgend jaar weer aan. 
 
Ik wens u allen een zeer prettig en succesvol schaakjaar toe. 
 
Bas Koote 
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Capelse Schaakvereniging 
Notulen van de 73ste Algemene Ledenvergadering  
d.d. 7 september 2007 in buurthuis De Wel 
 

Secretaris Jan van Dijk 
 
 
Aanwezig volgens presentielijst: 
George Herben, Thomas Herrewijn, Hans Blokland, Ben Jacobs, Harry Stroosma, Jaap Rusch, Peter 
Latour, Rob van de Bosse, Arjan Terlouw, Paul van der Lee, Richard van de Velde en de 
bestuursleden: Bas Koote (voorzitter), Marco Hoogerbrugge (penningmeester), Jorg Benningshof 
(competitieleider), Menno Lieven (Jeugdleider) en Jan van Dijk (secretaris). 
 
1. Bas opent als voorzitter de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, 

in het bijzonder de ex-leden Paul als ex- kascommissielid en Peter als kascommissielid. 
Er zijn geen aanvullingen op het agendavoorstel dat daarom vastgesteld wordt als agenda. 

 
2. Ingekomen mededelingen 

Wat betreft het concept jaarverslag deelt Bas mee dat er een paar wijzigingen in de tekst 
gemaakt dienen te worden. In de eerste plaats heeft de inbreng van de kascommissie geleid tot 
een kleine technische aanpassing, die aan de orde zal komen bij agendapunt 5. 
Bij agendapunt 11 moet worden toegevoegd dat Menno Lieven als jeugdleider aftreedt en zich 
herkiesbaar stelt. 
Jan wijst op een foutje in de koptekst van het jaarverslag. De tekst bovenaan elke pagina dient te 
worden gelezen als “Jaarverslag Capelse Schaakvereniging 2006-2007”.  

 
3. Notulen 72ste ALV d.d. 1 september 2006 

Jan merkt op dat bij punt 11 van het verslag Harry wordt aangehaald, waar hij zegt dat CSV geen 
printer heeft. Tot zijn verbazing zag Jan in het door Harry aangeleverde verslag 2006-2007 van 
de materiaalcommissaris opnieuw een printer opgevoerd. Jan heeft dat apparaat op de voorhand 
alsnog van deze lijst verwijderd.  
De vergadering stelt vast dat CSV geen printer bezit en daartoe gebruik maakt van de printer van 
een van de leden. 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
Ben verleent het ledenaantal van 52 het predikaat “dramatisch”. 
George verklaart dat hij de moraal van het verhaal in het jaarverslag onderschrijft. 
De voorzitter stelt vast dat hierbij het jaarverslag van de secretaris met dank wordt vastgesteld. 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Marco heeft na overleg met de kascommissie een erratum gemaakt en deelt dit rond. 
De verschillen zijn als volgt:  
Bij de Inkomsten van de Winst- en verliesrekening in de kolom “Werkelijk” wijzigen de bedragen 
bij “Subsidies Capelle aan den IJssel” van 946 in 920 en bij “Totaal” van 4.779 in 4.753. 
Bij de Uitgaven wijzigen de bedragen in de kolom “Werkelijk” bij “RSB competitie” 
van 33 in 130 en bij “Interne competitie” van 369 in 272. In de kolom “Verschil” wijzigen de 
bedragen bij “RSB competitie” van –167 in –70 en bij  “Interne competitie” van 219 in 122. 
Het resultaat over het boekjaar wordt daardoor in de kolom “Werkelijk” –391 in plaats van –365. 
 
Harry vraagt hoe de 150 euro die hij bij elkaar heeft geklust door 6 keer schaakles te geven op de 
Contrabas is verwerkt in de jaarrekening. Marco antwoordt dat dit bedrag is opgenomen in de 
post “Subsidies van Capelle aan den IJssel”. 
 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ben Jacobs en Peter Latour is op 1 september 2007 bij 
de penningmeester op bezoek geweest. In hun verslag delen ze mee dat ze de financiële 
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administratie over het verenigingsjaar 2006-2007 hebben gecontroleerd en in orde bevonden. 
Tevens adviseren ze de ALV om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 
De voorzitter legt dit advies voor aan de leden. De ALV verleent het bestuur de gevraagde 
décharge. Het financieel jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld, met dank aan de 
penningmeester. 

 
7. Jaarverslag van de wedstrijdleider 

Jorg licht zijn voorstel om de rapidcompetitie te laten vervallen toe. De opkomst wordt steeds 
kleiner. Daardoor wordt het ook voor degenen die wel rapid spelen minder interessant. Arjan zegt 
het te betreuren als de rapidcompetitie vervalt. 
Bas brengt het voorstel in stemming. De uitslag is 8 x voor het voorstel, 1 x tegen het voorstel en 
een paar onthoudingen. Hiermee is het voorstel aangenomen en komt de rapidcompetitie met 
ingang van dit seizoen te vervallen. 
 
Paul van der Lee maakt een opmerking naar aanleiding van het verslag van Harry Stroosma, 
teamleider van CSV 1, dat is opgenomen in de rubriek “Overzicht per team”. Harry verzucht hierin 
dat hij wellicht gezorgd heeft voor een negatief clubrecord van 0 uit 7. Paul kan hem geruststellen 
(of teleurstellen?), dit record is in handen van Richard van Herk met 0 uit 8. 
 
De prijsuitreiking 
Jorg feliciteert achtereenvolgens Jaap Rusch, Rob van de Bosse en Arjan Terlouw met hun 1e, 2e 
en 3e plaats in de wintercompetitie. Vervolgens worden bekers uitgereikt en volgt applaus.  
De ratingprijzen werden opgestreken door Mark van Liempt (< 1650) en Hugo Aben (< 1450). 
De prijzen van de lentecompetitie gingen naar dezelfde spelers als in de wintercompetitie. Jaap 
werd opnieuw eerste. Arjan dit keer tweede en Rob derde. 
De ratingprijzen waren voor Marco (< 1650) en Jan (< 1450). 
De beker was dit jaar de prooi van Jorg, na een spannende eindstrijd met Harry Stroosma, 
waarmee deze als bekerhouder werd onttroond. 
De rapidcompetitie werd gewonnen door Menno. Hiermee veroverde hij de vooralsnog laatste 
beker die voor dit toernooi ter beschikking is gesteld. 
 
Het jaarverslag van de wedstrijdleider werd met dank aan Jorg vastgesteld. 
 

8. Jaarverslag van de jeugdleider 
George spreekt zijn waardering uit voor het werk van de jeugdleider en de jeugdcommissie. 
“Werken aan de jeugd betekent het behoud van de vereniging”, aldus George. De ALV 
bekrachtigt dit met een applaus. 
Daarmee is het verslag met dank aan Menno vastgesteld. 

        
9. Jaarverslag van de materiaalcommissaris 

Harry meldt dat er 1 stuks Handleiding Jeugdtrainer stap 4 aanwezig is in plaats van 0 stuks. 
Ten aanzien van het beslispunt over de stukken waarmee wordt gespeeld, is Hans van mening 
dat de stukken van de jeugd en van de senioren het beste gescheiden kunnen worden. Het 
maakt Bas niet uit met welke stukken hij speelt. George en Jan kunnen de stukken niet uit elkaar 
houden. Bovendien betwijfelt Jan de handhaafbaarheid. Besloten wordt dat de jeugd met de 
Staunton stukken speelt en de senioren met de palissander stukken. 
George vraagt of het oude spul niet weg kan, gezien de ledenterugloop. Dit voorstel wordt niet 
overgenomen, omdat De Bongerd de stukken elk jaar leent (Harry) en omdat we in de toekomst 
wellicht weer uitbreiden (Bas). 
Marco vraagt waarom demoborden met niet geheel complete stukken zijn uitgevoerd. Harry 
antwoordt dat deze stukken moeilijk verkrijgbaar zijn. Harry zal er nog eens achteraan gaan. 
Het verslag van de materiaalcommissaris wordt vastgesteld met dank aan Harry. 

 
10. Bestuursverkiezing 

Bas brengt het voorstel in stemming om Menno te herbenoemen als jeugdleider voor een periode 
van 2 jaar. De ALV besluit hiertoe bij acclamatie. 
Ook Rob wordt met algemene stemmen benoemd en wel als intern wedstrijdleider. De post van 
extern wedstrijdleider blijft vacant. Bas stelt voor dat hij voorlopig zal fungeren als extern 
wedstrijdleider. 
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Jorg treedt af als in- en extern wedstrijdleider. Bas bedankt Jorg voor alle bestuurstaken en het 
werk dat hij heeft verricht. Bas heeft hem gezien als steunpilaar in het bestuur. Als dank voor 
bewezen diensten overhandigt Bas namens de vereniging een boekenbon aan Jorg. 
Jorg verklaart dat hij zich onder Menno gaat bezighouden met de jeugd. Zijn motivatie schetst hij 
als tweeledig: 1. Op deze manier kan hij regelmatig op vrijdagavond blijven eten bij zijn moeder. 
2. Hij zal zich inzetten voor een ledenaanwas bij de jeugd. Applaus is zijn deel. 
 

11. Begroting 2006-2007  
Harry vraagt zich af waarom we afschrijven op het materiaal. Bas stelt voor dit niet te veranderen. 
 
Marco gaat er in de begroting van uit dat we de contributie dit jaar niet verhogen. Zonder een 
grote ledenaanwas zal volgend jaar de contributie wel omhoog moeten.  
 
Marco brengt nog een technische wijziging aan in de bedragen bij de uitgaven: een verschuiving 
in de posten RSB en Interne competitie. De RSB competitie wordt 200 i.p.v. 50 en de Interne 
competitie wordt 200 i.p.v. 350. Per saldo blijven de uitgaven dus gelijk. 
 
Ten aanzien van de Stappenboekjes wordt besloten dat Marco deze boekjes inkoopt en dat de 
verkoop een taak is van de trainers. 
 
Jaap vraagt naar de betekenis van de 100 voor de website. Dit zijn abonnementskosten. Jaap 
stelt dat de site zeer slecht wordt bijgehouden. Bas zegt dat het probleem is dat niemand de site 
bijhoudt. Richard is van mening dat je de site beter leeg kan maken, dan er oud nieuws op laten 
staan.  
Bas zegt dat de teamleiders er voor moeten zorgen dat de standen snel worden doorgegeven. 
De rest moet worden geschoond. Het bestuur zorgt voor de site. 
 
De begroting wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. 
 

12. Nieuwe kascommissie 
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Ben die nog een jaar doorgaat en Arjan. Jorg is 
beschikbaar als reserve. 

 
13. Interne competitie 

Vanuit de wedstrijdleiding zijn er geen mededelingen. 
Richard vraagt of de indeling niet op een andere manier kan, zodat hij niet wekenlang achter 
elkaar uitsluitend sterke tegenstanders ontmoet. Menno kent een ander systeem. Rob en Menno 
nemen dit samen op en denken erover na. 
 

14. Externe competitie en teamindeling 
Bas deelt mee dat op de RSB-ALV-vergadering is besloten dat er een recreatiecompetitie van 4-
tallen komt. De 4e klasse blijft bestaan. 
Cornelis Bouter en Derk Brus komen bij de senioren spelen. Deelname van Jeroen Heijster is 
nog niet zeker.  
Harry wordt met algemene stemmen opnieuw benoemd tot teamleider van het eerste. 
Hans Blokland zal 4 teamwedstrijden vooruit spelen. 

 
15. Rondvraag 

Menno deelt mee dat bij de jeugdcommissie nog een vacature bestaat. Hij vraagt of een van de 
leden belangstelling heeft. Dit blijkt niet het geval. 
 
Arjan wil weten hoe het zit met de contributie. Bas antwoordt dat er dit jaar geen verhoging komt 
en volgend jaar waarschijnlijk wel. Arjan vraagt of bekend is hoe hoog de contributie is bij andere 
verenigingen. Bas zal hiernaar informeren. Hans merkt op dat we nog 15 jaar kunnen interen op 
ons vermogen zonder contributieverhoging. 
Arjan is van mening dat contributieverhoging geen leden mag kosten.  
Er volgt een discussie over de oorzaken van de terugloop van het ledenaantal. Bas zegt dat dit 
een algemeen verschijnsel is. Je hoort dit ook bij de RSB. Hans merkt op dat het ook geldt voor 
andersoortige verenigingen. 
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Harry complimenteert het bestuur voor het jaarverslag. 
 
Om 22.05 uur sluit de voorzitter de 73ste ALV van CSV. 
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Jaarverslag van de secretaris 
 

Jan van Dijk         

 
 
Over het secretariaat, vrouwen en schaken 
Dit is mijn zesde en laatste verslag als secretaris van de Capelse Schaakvereniging. Nu ik stop met 
het bestuurslidmaatschap van CSV raak ik dus ook mijn jaarlijkse platform kwijt voor een column over 
schaakonderwerpen die mij boeien. Het zij zo. Aan alles komt een eind. Ik ben met plezier bestuurder 
van CSV geweest. Meestal is dat gemakkelijk en gezellig, met z’n vijven de lijnen van de vereniging 
uitzetten. Soms zijn er “kwesties”, die je echt bezighouden en die niet in je koude kleren gaan zitten. 
Zo was er het seizoen 2005-2006, het jaar zonder voorzitter. De overige bestuursleden, waaronder 
ikzelf, probeerden toen het schip drijvende te houden, zonder te bezwijken onder de druk om het 
voorzitterschap over te nemen. Zo was er de verhuizing en het hardnekkige verzet van een paar 
leden. Zo was er ook het conflict met de verhuurder van De Wel over de onredelijke huurverhoging. 
Maar die dingen gaan voorbij.   
De functie van secretaris, de portefeuille van het secretariaat, is niet moeilijk. Het is vooral een 
kwestie van discipline en accuratesse. Je moet zorgvuldig zijn in het beheren en up to date houden 
van de ledenadministratie. Daarnaast mag je notulen maken van bestuursvergaderingen en van de 
Algemene Ledenvergadering. Na 6 jaar weet je dat wel.  
Al met al is het tijd om te gaan. Gelukkig hebben we in Thomas een goede kandidaat gevonden om de 
klus van mij over te nemen. 
 
Vorig jaar heb ik het plan opgevat, te gaan schrijven over vrouwen en schaken. Een onderwerp dat 
generaties mannen én vrouwen heeft beziggehouden. Er is in de loop der tijd veel over gesproken en 
veel over geschreven. Vorig jaar bracht de KNSB zelfs een themanummer uit over vrouwen en 
schaken. Ik verzamelde literatuur, maar deinsde op het moment suprème terug. Wat weet ik van 
schaken? En wat weet ik van vrouwen? Dit soort drogredenen spookten door mijn hoofd. Enfin, dit 
jaar denk ik er anders over. Al weet ik niet zo veel van schaken en al is mijn kennis van vrouwen 
beperkt, over de combinatie vrouw en schaak heb ik zo langzamerhand wel een mening. 
 
Laat ik beginnen met een citaat uit een interview met Van Wely, in Matten nr. 1. Van Wely’s vrouw 
Marion schaakt zelf ook. Je kunt dus zeggen dat Van Wely wel iets weet van de combinatie vrouw en 
schaak. Als de interviewer vraagt of Van Wely denkt dat vrouwen in principe net zo sterk kunnen 
spelen als mannen, zegt Van Wely: 

“Nee, dat denk ik niet. Er ontbreekt iets bij de vrouwen. Ik weet niet, maar ik heb wel eens 
gehoord dat iemand vast zat in de gevangenis voor een aantal moorden en die ging toen schaken 
en die zei, dit is echt het meest gewelddadige dat ik ooit heb meegemaakt, het schaakspel. Ik 
denk dat mannen dat van nature meer in zich hebben.” 
 

Laten we eens kijken hoe een vrouw hierover denkt. Ik bladerde in het themanummer van het 
Schaakmagazine1. Renzo Werver nodigt Titia Wolf, een cabaretière, uit in schaakcafé De 
Laurierboom in de Jordaan in Amsterdam. Hij vraagt haar naar haar mening over het schaken van 
vrouwen. Vervolgens ontlokt hij haar de volgende paradoxale bewering: 

“Meisjes willen best winnen. Meisjes laten mannen winnen, want die willen niet verliezen (en 
zeker niet van meisjes) en meisjes willen het gezellig houden. Meisjes kunnen bovendien gezellig 
zijn, ook al hebben ze verloren en mannen kunnen dat minder goed. Zeker als ze verloren 
hebben van een meisje.” 

 
Eigenlijk is hiermee alles wel gezegd over het verschil in perceptie en attitude tussen mannen en 
vrouwen ten opzichte van het schaakspel. Maar ik laat ook Van Wely nog eens aan het woord. Waar 
Wolf haar argumentatie opbouwt met termen als ‘gezellig’, bedient Van Wely zich van beelden van 
een geheel andere orde. Als hem wordt gevraagd naar de invloed die zijn vrouw op hem heeft, zegt 
Van Wely: 

                                                           
1 Schaakmagazine no. 2 april 2007 
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“Het rollenspel is gebleven. Mijn vrouw beweert dat ze van mij een mens heeft gemaakt. Maar 
zodra ik me geheel richt op schaken, vrees ik dat het onmens weer de overhand krijgt. Dan komen 
de excessen naar boven, de donkere kanten van jezelf die je eigenlijk niet wilt leren kennen.” 2 
 

In het themanummer van Schaakmagazine, waar ik zojuist uit citeerde staat ook een interview  met 
Alette van Weersel, één van onze jonge talenten. Ik weet niets van haar schaken, maar ze is het niet 
geheel eens met Van Wely wat betreft de negatieve kanten, die mannen bij het schaken veel meer 
parten zouden spelen dan vrouwen. Volgens Van Weersel is dat eerder andersom:  

“Het heeft ook wel zijn voordelen dat het schaken een mannenwereldje is. Vrouwen zijn vaak 
heel geniepig. Bij mannen is de sfeer relaxed. Ja, als we alleen met vrouwen onderling zouden 
spelen zou het niveau nog slechter zijn. Van mannen kan je veel leren.” 

 
In de vorige eeuw was in de periode tussen Euwe en Timman, Jan Hein Donner ongetwijfeld onze 
grootste schaker. Buiten schaken deed hij nog veel meer. Hij schreef onder andere artikelen en 
columns in De Tijd, Elseviers Weekblad, De Volkskrant, Parool, Vrij Nederland en Avenue. 
Van Donner is bekend dat hij van mening was dat vrouwen niet kunnen schaken. Hij betoogde dat in 
allerlei toonaarden en ik heb hem er wel eens van verdacht dat hij het steeds gekker maakte, omdat 
hem dat veel lezers opleverde en omdat de tijdschriften hem erom vroegen. Lees bijvoorbeeld het 
volgende stukje uit De Tijd van 29 oktober 19723: 

“Jeanne Roos van Het Parool vroeg mij een bijdrage voor haar vrouwenpagina over het 
interessante, maar o zo moeilijke onderwerp ‘waarom vrouwen niet kunnen schaken?’ Toevallig is 
dat een onderwerp waar ik erg veel verstand van heb en ik haastte mij dan ook aan het verzoek te 
voldoen. In het Parool van 31 augustus kon men mijn mening lezen tussen die van enkele 
anderen: ‘Het verschil tussen de seksen is in het schaakspel opmerkelijk groot, maar naar mijn 
mening niet groter dan op enig ander gebied van culturele werkzaamheid. Vrouwen kunnen niet 
schaken, maar ze kunnen ook niet schrijven, niet schilderen, niet componeren, niet filosoferen en 
in feite is er eigenlijk nog nooit iets gemaakt of gedaan door een vrouw, dat de moeite van het 
kennisnemen waard is. Het ligt dus niet aan het schaakspel, laten we wel wezen! 
Hoe komt het dan wel? 
In de allereerste plaats natuurlijk omdat vrouwen zoveel dommer zijn dan mannen. En omdat ze 
zoveel dommer zijn, missen ze ook het vermogen om zichzelf te amuseren.’ 
Ik kreeg veel reacties op mijn stukje. Ik werd zelfs van discriminatie beschuldigd. ‘Donner heeft 
vergeten negers aan zijn stelling toe te voegen. Het zou moeten zijn “vrouwen en negers kunnen 
niet schaken, want ze zijn dommer dan wij,” werd mij door een mevrouw uit Amsterdam in de 
schoenen geschoven. Deze mevrouw heeft het niet goed begrepen. Negers kunnen best schaken, 
maar negerinnen niet. Dat is het nu juist.” 

 
Hoe het nu precies gesteld is met het schaken van vrouwen, en dan vooral in vergelijking met het 
schaken van mannen, daarover is dus geen eenduidigheid te ontdekken in de bijdragen van 
bovengenoemde auteurs en geïnterviewden. De opvattingen worden niet met bewijzen onderbouwd, 
spreken elkaar soms tegen en bestaan vooral uit subjectieve meningen, vaak zelfs voorzien van een 
sterk emotionele lading. Misschien wordt dit vraagstuk nog eens onderworpen aan een echt 
wetenschappelijk onderzoek. Want dat het velen al heel lang bezighoudt, staat vast! 
 
 
Het ledenbestand 
Na bovenstaande literaire uitspatting geef ik u hieronder de jaarlijkse feiten aangaande het 
ledenbestand, zo overzichtelijk en inzichtelijk mogelijk gemaakt met behulp van wat tabellen en 
histogrammen. 
Het zijn zware tijden. Al jarenlang geven ledenbestanden van verenigingen in Nederland een daling te 
zien. Zo ook bij schaakbonden en –verenigingen.  
CSV heeft deze trend niet weten te keren. Op het eerste gezicht lijken de zorgen voor onze club te 
overzien. De laatste drie jaar is sprake van stabilisatie. De bodem lijkt bereikt en stabiliseert zich zo 
rond de 53 leden. Maar er is iets anders aan de hand. CSV vergroent! Wie naar de cijfers van het 
afgelopen seizoen kijkt, ziet een daling van het aantal seniorleden van 20 naar 16, terwijl het aantal 
jeugdspelers na een paar jaar stabilisatie weer een groei kent, van 32 naar 37 leden! 
Het totaalresultaat is zelfs positief: plus 1!  

                                                           
2 Volkskrant, 2 juni 2007. 
3 In “De Koning, Schaakstukken”, J.H. Donner Bert Bakker 1987. 
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Hoe zijn deze cijfers te waarderen? Het aantal seniorleden neemt gestaag af. Van 41 in 2003, via 29 
in 2005 naar 16 in 2008. Dat is zorgelijk. Daar staat tegenover dat het aantal jeugdleden dus weer 
stijgt. 
Over de oorzaken van de dalende trend laat ik me niet uit en ook niet over wat we daaraan zouden 
kunnen doen. Sociologen, de KNSB en ons eigen bestuur hebben zich de afgelopen jaren daarover 
gebogen. Helaas zonder resultaat.  
 
 

 Leden jonger dan 21 leden vanaf 21 jaar Totaal aantal leden 

Juni 2002 51 33 84 

Juni 2003 55 41 96 

Juni 2004 43 34 77 

Juni 2005 47 29 76 

Juni 2006 32 22 54 

Juni 2007 32 20 52 

Juni 2008 37 16 53 

Verloop in 2006-2007 Een stijging van 5 Een daling van 4 Stijging van 1 

 
 
 
 
Zoals gebruikelijk zal ik hieronder deze cijfers omzetten in kolommetjes, hetgeen een visuele indruk 
geeft van ons ledenbestand en het verloop daarin door de jaren heen. 
Wie het laatste balkje bekijkt, ziet duidelijk de groei van het donkere deel (< 21 jaar) en de krimp van 
het lichtere deel (> 21 jaar). 
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Hiermee wil ik dit verslag beëindigen. Ik bedank alle leden voor het feit dat ze zich jarenlang mede 
door mij hebben laten besturen. Bovendien maak ik van dit moment gebruik om Thomas het allerbeste 
te wensen, in het geval hij door uw vergadering tot secretaris wordt benoemd!  
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Jaarverslag van de penningmeester  
 

Marco Hoogerbrugge 

 
 
 
Over een jaarrekening hoef je nooit zoveel discussie te hebben, normaal gesproken althans. Je kunt 

hooguit constateren dat het goed of fout is gegaan het afgelopen jaar, en je kunt nagaan welke posten 

daar vooral voor verantwoordelijk zijn. Maar iets te herstellen is er in feite niet meer, behalve 

misschien als het om puur boekhoudtechnische zaken gaat. 

 

Nu! De conclusie is: we hebben goed geboerd het afgelopen jaar! Er is een klein overschot in plaats 

van een begroot flink verlies. Er zijn twee posten die daar met name verantwoordelijk voor zijn en die 

hebben allebei met de jeugd te maken. 

1. Ten eerste is daar het aantal jeugdleden. Vorig jaar om deze tijd zaten we op een record aantal 

jeugdleden (v.w.b. de periode dat we in De Wel zitten). De begroting voor afgelopen seizoen ging 

er van uit dat de piek wel bereikt was en dat het aantal jeugdleden dit jaar wel weer iets terug zou 

lopen. Maar het tegendeel was het geval, dit jaar hebben we weer een nieuw record aantal 

jeugdleden bereikt! Dus ik wil hierbij meteen van de gelegenheid gebruik maken om alle 

jeugdtrainers een compliment te maken voor de opvang van zo’n grote groep kinderen! 

2. Ten eerste is er het lesgeven van Harry op een lagere school (de Contrabas). Niet alleen levert 

ons dat nieuwe jeugdleden op, maar ook nog eens subsidie van de gemeente van 150 Euro aan 

ons als schaakclub. En aangezien Harry dat al jaren zo trouw doet, hebben we er het afgelopen 

jaar in de begroting gewoon op gerekend dat Harry dit het afgelopen jaar weer zou doen. Nu 

komt het bijzondere: Harry heeft het dit jaar zelfs twee keer gedaan! En de gemeente heeft (met 

wat morren) toegezegd ook voor die tweede keer nog eens 150 Euro aan onze schaakclub te 

geven. Weliswaar is dat tweede bedrag nog niet binnen (het zit in de debiteuren inbegrepen) 

maar mooi werk is het wel! Petje af, Harry! 

 

Nog even iets anders. In de eerste alinea noemde ik ‘behalve als het om puur boekhoudtechnische 

zaken gaat’. De afschrijvingen op het materiaal vormen zo’n zaak. Er zijn in theorie twee redenen 

mogelijk om materiaal in de loop der jaren af te schrijven in plaats van het in één keer af te boeken: 

1. Omdat de belastingdienst dat voorschrijft. Maar dit argument geldt natuurlijk alleen voor bedrij 

ven, niet voor sportverenigingen. 

2. Om de aanschaf van nieuw materiaal te verdedigen. Voor ons is dat nauwelijks van toepassing, 

het meeste materiaal is al lang geleden aangeschaft en veel nieuw materiaal zullen we in de 

nabije toekomst niet aanschaffen. 

Voor ons is het dus in principe onzin om nog jaarlijks slechts een deel van het materiaal af te 

schrijven. Bovendien is het bedrag van de afschrijving een volstrekte slag in de lucht. Omdat we dit 

jaar zo goed geboerd hebben dacht ik daar meteen maar een eind aan te maken en nu alles in één 

keer af te schrijven. Dus de boekwaarde van het materiaal wordt nul en vanaf volgend seizoen prijken 

er geen afschrijvingen meer op de resultatenrekening. 

Tja dit is een boekhoudtechnisch verhaal en daar kun je over twisten of het wel correct is. Een big 

issue is het absoluut niet. Mijn insteek is dan meer, afschrijvingen is voor veel niet-boekhouders toch 

iets ‘moeilijks’, en laten we de jaarrekening niet te moeilijk maken. 
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Resultaat boekjaar 2007/2008     

             

 Winst- en verliesrekening    Voorstel  

Inkomsten Begroting Werkelijk Werkelijk   Begroting  

 2007/2008 2007/2008 2006/2007   2008-2009  

Contributies        

Contributies senioren 1.900,00 1.775,00 1.950,00   1.900,00 *** 

Contributies junioren 375,00 225,00 275,00   150,00  

Contributies jeugdleden 1.200,00 1.820,50 1.571,00   1.800,00 * 

Subtotaal: 3.475,00 3.820,50 3.796,00   3.850,00  

        

Subsidies gem. Capelle        

OCJK 500,00 524,00    500,00  

Vrijwilligersbeleid 250,00 276,00    250,00  

Schaakles Contrabas 150,00 300,00     150,00  

Subtotaal: 900,00 1.100,00 920,00   900,00  

        

Rente 80,00 114,10 37,00   100,00  

        

Totaal: 4.455,00 5.034,60 4.753,00   4.850,00  

        

Uitgaven Begroting Werkelijk Werkelijk   Voorstel  

 2007/2008 2007/2008 2006/2007   Begroting  

      2008-2009  

Huur "De Wel" -1.300,00 -1.230,00 -1.260,00   -1.640,00  

Contributie RSB -1.300,00 -1.365,36 -1.478,00   -1.400,00  

Kosten jeugd -400,00 -419,62 -426,00   -550,00 * 

RSB competitie -50,00 -105,25 -130,00   -100,00  

Interne competitie -350,00 -59,95 -272,00   -100,00  

OCJK-toernooi -450,00 -437,96 -455,00   -450,00  

Kerstsnelschaak 50,00 -78,14 134,00   0,00 ** 

Clubblad -100,00 -102,60 -84,00   -100,00  

Attenties vrijwilligers -400,00 -233,69 -338,00   -350,00  

Algemene verenigings kosten -200,00 -251,98 -120,00   -200,00  

Website -100,00 -83,28 -89,00   -100,00  

Afschrijving schaakmateriaal -150,00 -614,00 -154,00   0,00  

Bijzondere kosten 0,00 -0,20 -475,00   0,00  

Totaal: -4.750,00 -4.982,03 -5.147,00   -4.990,00  

        

Resultaat boekjaar: -295,00 52,57 -394,00   -140,00  

        

*    Aannemende dat de contributie jeugd van 55 naar 60 Euro gaat en dat de 
stappenboekjes      

     gratis worden        

**   Uitgaande van het principe: indien geen veiling - dan ook geen prijzen meer.     

*** Huurverhoging wordt gefaseerd doorbelast aan de leden. Dit jaar contributieverhoging 
van 5 Euro voor de senioren. Volgend jaar contributieverhoging van 5 Euro voor      

     Senioren en junioren.        
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BALANS   

   

Vaste activa   

Boekwaarde schaakmateriaal vorig jaar 614,00  

Schaakmateriaal nieuw aangeschaft 0,00  

Afschrijving over nieuw plus oud mat. -614,00  

Subtotaal:  0,00 

   

Vlottende activa   

Liquide middelen   

Girorekening 1875,50  

Spaarrekening ASN 5098,25  

Spaarrekening Postbank 15,85  

Subtotaal:  6989,60 

   

Debiteuren  315,00 

   

Totaal generaal:   7304,60 

   

   

Passiva   

Eigen vermogen 30-6-'07 5.964,55  

Resultaat boekjaar 52,57  

Subtotaal:  6017,12 

   

Vooruitontvangen subsidie  450,00 

   

Crediteuren  821,48 

   

   

Totaal generaal:   7288,60 
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CONCEPT BEGROTING VOOR KOMEND SEIZOEN 
 

Marco Hoogerbrugge 

 

 
In grote lijnen is de concept begroting gebaseerd op de begroting en de resultaten van het afgelopen 

seizoen. Er zijn drie punten waarop doelbewust afgeweken is van de gang van zaken van het 

afgelopen jaar. 

 

Ten eerste is er sprake van een huurverhoging. Als bestuur zijn we nog in onderhandeling over een 

nieuw contract maar voor de begroting gaan we alvast uit van 40 Euro per avond huur in plaats van 30 

Euro per avond. Dit heeft ook consequenties voor de contributie. We stellen voor dit stapsgewijs door 

te voeren. Voor het komend seizoen plannen we 5 Euro contributieverhoging voor de senioren. Voor 

het seizoen daarna (hoewel daar op dit moment nog geen definitief besluit over hoeft worden 

genomen) plannen we 5 Euro contributieverhoging voor senioren, junioren en jeugdleden. Gezien het 

feit dat de contributie inmiddels al enkele jaren achtereen niet verhoogd is lijkt ons dit geen onbillijke 

contributieverhoging. 

 

Ten tweede zijn er de stappenboekjes voor de jeugd. Deze worden centraal ingekocht door de 

penningmeester (à € 4,50 per stuk) en decentraal verkocht door de jeugdtrainers (à € 5 per stuk). De 

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hier geen waterdichte voorraadadministratie van is. Daarenboven 

zou het opzetten van een waterdichte administratie onredelijk veel tijd en moeite zou kosten. Vandaar 

een alternatief voorstel: de meeste jeugdleden gebruiken één stappenboekje per jaar. Laten we dan 

de contributie van de jeugd verhogen met € 5 per jaar en tegelijk de stappenboekjes gratis maken. 

 

Tenslotte is er het jaarlijkse kersttoernooi, met veiling. Normaal gesproken levert de veiling meer geld 
op dan er uitgegeven wordt aan prijzen / veilartikelen. Het afgelopen jaar bleek een veiling niet meer 
haalbaar en hebben we op het laatste moment besloten om doos wijn te kopen als prijzengeld. Ineens 
was er nu dus geldtekort op dit toernooi in plaats van een overschot. Dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. Vandaar dat er nu in de begroting staat: is er geen veiling, dan zijn er ook geen prijzen. Als 
bestuur willen we hierbij dus gelijk al een beroep op jullie doen om inkopen te doen voor de 
kerstveiling! 
 

Uiteraard is de begroting (slechts) een concept, het staat de ALV vrij om dit concept te amenderen. 
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Jaarverslag van de interne wedstrijdleider 
 

Rob van de Bosse 
 
 
 
Jaarverslag interne competitie 
 

Mijn eerste jaar als wedstrijdleider is niet helemaal vlekkeloos verlopen. Weliswaar heb ik de eerste 
paar avonden de indeling nog gedaan, daarna kreeg ik zoveel last van het niet meer roken dat ik het 
schaken maar even gelaten heb voor wat het was. Gelukkig was daar Jorg  Benningshof nog om de 
boel waar te nemen gedurende de rest van de wintercompetitie. Waarvoor mijn dank nog. 
 
Drie jeugdspelers zijn toegetreden tot de senioren. Cornelis Bouter, Derk Brus en Martijn  den Hoedt. 
Dat ze het niet makkelijk zouden krijgen stond op voorhand vast. Van partijen die je verliest word je 
alleen maar sterker, dus wie weet hoe ze het komende jaar zullen presteren. 
Leuk om te zien dat we ook eindelijk weer eens een vrouw in ons midden hebben. Ik ben benieuwd 
hoe Corna het dit jaar zal gaan doen, want ook zij heeft er  het nodige bijgeleerd. 
 
Enige uitleg over het programma dat ik gebruik  voor de indeling is misschien op zijn  
plaats . Geregeld komt het voor dat een speler zijn beklag doet over de indeling en het gaat er dan 
altijd over dat de tegenstander te sterk is.  Ja, iedere schaker wil graag winnen , dat begrijp ik. Het 
programma echter begint bij de bovenste en zoekt daar een geschikte tegenstander voor. Zeker 
verderop in het seizoen zijn de keuzes dan beperkt. De nummer 1 
heeft dan bijvoorbeeld nummer 2 t/m 5 al gehad, 6 en 7 spelen voor de beker en 8 t/m 10 hebben zich 
afgemeld. Ja dan moet de 11e tegen de 1e. Overkomt dat U, ontsteek dan niet in woede en val mij er 
niet op aan. Het is de schuld van de computer! 
 
Nog een huishoudelijke mededeling. Als je niet kan komen ,meld je dan af . De meesten doen dat ook 
maar er zijn er nog een paar die dat keer op keer nalaten. Afmelden doe je niet voor de 
wedstrijdleider, maar voor je tegenstander.  Het is gewoon lullig als je op de club zit te wachten op je 
tegenstander en die komt niet opdagen. (afmelden levert ook nog 2 punten op 
als je dat donderdag voor  21.00 uur doet) 
 
 
Wintercompetitie 
 
Hadden we vroeger een Leon Koster of een Joost van Rosmalen, tegenwoordig kan iedereen 
kampioen worden. In theorie dan, want het zijn ook nu vaak dezelfde namen die boven komen drijven. 
Maar op z'n minst maak je een kans.  
  
Op de laatste speelavond hadden Arjan Terlouw en Jaap Rusch nog even veel punten en 
moest  de onderlinge partij bepalen wie winterkampioen zou worden. Dat werd Jaap. 
Daarmee scoorde hij 11 1/2 punt uit 12 wedstrijden. Niet kinderachtig. 
Arjan bleef tweede. 
De derde plaats was voor Menno Lieven 
 
Opvallend hoge score was er voor Thomas Herrewijn. Hij werd vijfde en was daarmee niet alleen de  
hoogst geplaatste B-speler, maar liet ook nogal wat spelers uit de A-categorie 
achter zich.  George Herben eindigde als hoogste van de C-spelers. 
Zij nemen  dus de ratingprijzen mee naar huis. 
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  Eindstand wintercompetitie (na 19 ronden) 
 
 

   Pnt Gsp Gw Rm Vl % TPR Rating 
1 A Jaap Rusch 75 12 11 1 0 96 2081 1902 
2 A Arjan Terlouw 71 16 11 1 4 72 1854 1781 
3 A Menno Lieven                69 16 9 4 3 69 1821 1884 
4 A Harry Stroosma              63 13 7 3 3 65 1807 1745 
5 B Thomas Herrewijn         60 11 7 1 3 68 1772 1598 
6 A Hans Blokland               59 15 7 3 5 57 1709 1720 
7 A Jorg Benningshof           56 11 6 0 5 55 1706 1784 
8 A Rob van de Bosse          52 6 5 0 1 83 1825 1731 
9 B Marco Hoogerbrugge     52 10 5 0 5 50 1566 1608 
10 B Evert  Hoogervorst         50 15 4 5 6 43 1501 1491 
11 B Ben Jacobs                     49 9 4 2 3 56 1633 1588 
12 B Jan van Dijk                   49 13 4 4 5 46 1559 1484 
13 B Bas Koote                       49 10 3 2 5 40 1428 1448 
14 C George Herben               48 16 6 1 9 41 1463 1334 
15 C Richard vd Velde           45 13 5 0 8 38 1403 1368 
16 A Cander Flanders             44 4 2 1 1 63 1765 1895 
17 B Mark van Liempt           44 12 4 0 8 46 1596 1606 
18 B Ron Kempers                 40 10 2 1 7 25 1313 1425 
19 C Serhei Smirnov              38 11 2 1 8 23 1348 1362 
20 C Derk Brus                       37 9 2 2 5 33 1370 1430 
21 C Cornelis Bouter              37 13 3 1 9 27 1326 1453 
22 C Martijn den Hoedt          35 1 0 0 1 0 944 1192 
23 C Corna van der Zwet        24 11 1 0 10 9 1153 1486 

 
 
 
Lentecompetitie 
 
Vanaf de 1e ronde staat Jaap Rusch  bovenaan en blijft daar  de rest van het seizoen staan. 
Tot hij op vakantie gaat in mei. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen , krijgt de rest ook nog  
een kans.  Jaap heeft zijn koffers nog niet ingepakt of Menno Lieven  schiet hem op de ranglijst  
voorbij.  Die eerste plaats staat hij niet meer af en Menno wordt afgetekend lentekampioen. Op 
gepaste afstand  volgt Arjan Terlouw.  Wederom een tweede plaats  
voor deze man van over de rivier (het moet toch niet gekker worden). De derde plaats is 
voor Jorg Benningshof. 
 
Serhei Smirnov laat zien dat ie wel degelijk kan schaken als hij een beetje uitgeslapen is. 
Als C-speler eindigt hij op de zevende plek. Boven alle B-spelers. Hadden wij een dopingcontrole 
gekend, dan had ik hem toch wel even laten testen. 
 
Ook de strijd onder de  B-spelers is fel. Met name Jan van Dijk, onze onvolprezen secretaris, 
was er op gebrand daar de prijs te pakken. Dat lukte hem in de laatste ronde, ten koste van  
Bas Koote, die de pech had op dat moment tegen Menno te moeten aantreden. 
 
Cander Flanders speelde te weinig partijen om een rol van betekenis te spelen. Jammer. 
Wegens een nieuwe baan zal hij volgend jaar niet meer spelen. Ook nog een paar andere  
mensen stoppen ermee. Ben Jacobs en  Ron Kempers omdat de Wel hun niet bevalt. 
Derk Brus komt ook niet meer.  Om de groep op peil te houden zouden nieuwe leden 
natuurlijk bijzonder welkom zijn. 
 
Een  speler waar we komend jaar voor op moeten passen is Richard van de Velde.  Hij heeft al voor 
enkele verrassingen gezorgd en staat stiekem op een niet onverdienstelijke dertiende plaats.  
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   Eindstand lentecompetitie (na 18 ronden) 
 
 

   Pnt Gsp Gw Rm Vl % TPR Rating 
1 A Menno Lieven                72 12 10 1 1 88 2000 1915 
2 A Arjan Terlouw 65 11 7 2 2 73 1863 1803 
3 A Jorg Benningshof           60 10 4 4 2 60 1756 1779 
4 A Rob van de Bosse          60 11 6 1 4 59 1711 1725 
5 A Hans Blokland               55 9 4 3 2 61 1724 1721 
6 A Harry Stroosma 55 13 6 2 5 54 1703 1732 
7 C Serhei Smirnov              54 11 3 5 3 50 1604 1421 
8 A Jaap Rusch 53 7 5 1 1 79 1948 1907 
9 B Jan van Dijk                   51 12 5 1 6 46 1582 1514 
10 B Bas Koote                       50 10 3 2 5 40 1453 1450 
11 A Cander Flanders             49 7 6 0 1 86 1974 1907 
12 B Evert  Hoogervorst         48 11 5 1 5 50 1580 1509 
13 C Richard vd Velde           49 13 3 4 6 38 1399 1376 
14 B Marco Hoogerbrugge 46 10 3 2 5 40 1486 1579 
15 B Thomas Herrewijn 45 9 2 1 6 28 1367 1549 
16 B Mark van Liempt           44 8 4 1 3 56 1532 1593 
17 B Ben Jacobs 41 4 2 0 2 50 1494 1579 
18 C George Herben 41 13 4 0 9 31 1350 1337 
19 C Cornelis Bouter              40 12 3 0 9 25 1236 1397 
20 B Ron Kempers 34 8 3 2 3 50 1548 1449 
21 C Corna van der Zwet        34 10 1 0 9 10 1158 1270 
22 C Martijn den Hoedt          29 1 1 0 0 100 1783 1312 
23 C Derk Brus 28 2 0 1 1 25 1273 1583 

 
 
 
 
 
De wedstrijd om het clubkampioenschap  ging tussen winterkampioen Jaap en lentekampioen Menno. 
Vanwege Jaaps vakantie was dat niet meer  mogelijk op een reguliere speelavond, dus werd er op 10 
augustus bij Jaap thuis gespeeld. Menno kwam als overwinnaar uit de bus en mag zich dus een jaar 
lang clubkampioen noemen. Proficiat  Menno 
 
 
 
 
Bekertoernooi 
 
Traditiegetrouw kent het bekertoernooi verrassende uitslagen. Dit jaar is dat niet anders. 
De winnaar moest komen uit de finale strijd tussen Arjan Terlouw en Hans Blokland. 
Daar waar Hans lange tijd de bovenliggende partij was, ging Arjan met de beker aan de haal. 
Dat is leuk voor Arjan maar de wisselbeker staat nu wel aan de verkeerde kant van de rivier. 
Wie haalt hem weer terug naar de goede kant? 
 
 
1e Ronde : 
 
Jorg Benningshof vrij  
Serhei Smirnov Corna van der Smet 1 - 0 
Marco Hoogerbrugge vrij  
Jan van Dijk vrij  
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Arjan Terlouw                     vrij  
Richard van der Velde vrij  
Harry Stroosma vrij  
Thomas Herrewijn vrij  
 
 
Ron Kempers Evert Hoogervorst 1 – 0 
Hans Blokland vrij  
Cornelis Bouter Bas Koote 0 - 1 
Menno Lieven vrij   
 
 
Mark van Liempt vrij  
Rob van de Bosse vrij  
George Herben Derk Brus ½ - 1 ½ 
Jaap Rusch vrij  
 
 
2e ronde: 
 
Jorg Benningshof Serhei Smirnov 1 - 0 
Marco Hoogerbrugge Jan van Dijk 1 - 0 
Arjan Terlouw Richard van de Velde 1 ½ - ½ 
Harry Stroosma Thomas Herrewijn 0 – 1 
Evert Hoogervorst Hans Blokland 0 – 1 (regl.) 
Bas Koote Menno Lieven 0 - 1 
Mark van Liempt Rob van de Bosse 0 – 1 
Derk Brus  Jaap Rusch 0 – 1 
 
 
3e ronde: 
 
Jorg Benningshof Marco Hoogerbrugge 1 – 0 
Arjan Terlouw Thomas Herrewijn 1 – 0 
Hans Blokland  Menno Lieven 1 - 0 
Jaap Rusch Rob van de Bosse 0 – 1 (regl.) 
 
 
Halve finale: 
 
Rob van de Bosse Hans Blokland ½ - 1 ½  
Jorg Benningshof  Arjan Terlouw 0 - 1 
 
 
Finale: 
 
Hans Blokland                       Arjan Terlouw                   0 - 1 
 
 
Kerstsnelschaaktoernooi 
 
Onder regie van Marco Hoogerbrugge werden  in een strak tempo de snelschaakpartijen afgewerkt. 
Menno wist als enige al  zijn partijen te winnen. Mooi gedaan. 
 
 
Laatste avond snelschaaktoernooi 
 
Thomas Herrewijn was de ster op de laatste speelavond in juni.  Met een score van 8 uit 9 
legde hij beslag op de eerste plaats. Alleen zijn  partij tegen Bas ging verloren. Menno 
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was met 7 ½ punt een goede tweede.  Gedeelde derde plaatsen waren er voor Brian, Rob en Harry 
met zes punten. 
 
Rest mij nog iedereen veel plezier toe te wensen het komende seizoen. 
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Jaarverslag van de RSB competitie 
 
 

Verslag team 1 
 

Harry Stroosma 
 

Na een duikvlucht van 4 jaren geland in de 2e klasse RSB, waar we het niet slecht deden met een 5e 
plek en 7 punten, temeer omdat onze sterspeler Menno,op dit moment de algemeen kampioen, maar 
3 wedstrijden mee deed en daarin 1½  punt scoorde. 
De topscorer Jorg met 5 uit 7 (TPR 1958) en een 3e plaats bij de beste 10 en alle partijen met zwart 
gespeeld! deed het dus heel goed, zo ook Jaap, de winterkampioen, met 4½  uit 7. 
Mark, het jonge talent, speelde degelijke partijen met een mooie plusscore, 
4 uit 7. 
Hans en Thomas deden het niet slecht met 2.5 uit 6, waarbij ik wil vermelden dat Hans vaak vooruit 
speelde en daarmee de club een goede dienst bewees. 
Rob speelde door omstandigheden slechts 3 partijen, maar toch goed voor 1½ punt. 
Arjan, onze bekerkampioen, speelde iets onder zijn kunnen met 2½  uit 7. 
Jullie teamleider speelde voor het tweede achtereenvolgende jaar dramatisch met 2 uit 7, schaam ik 
me diep, ben benieuwd of ik komend seizoen nog in het sterrenteam mag meedoen. 
Eén overwinning in Dordrecht was het hoogtepunt voor mij, maar deze partij kon ook wereldwijd direct 
gevolgd worden, naar ik heb vernomen, deden dit zo’n 80 miljoen mensen, sommige lieten zelfs hun 
eten koud worden met alle echtelijke ruzies tot gevolg. 
Tot slot vielen Evert, Jan en Ben heel goed in met knappe remises. 
Voor het komend seizoen verwacht ik, met of zonder mij, een nog beter resultaat. 
 
 
Resultaten individueel: 
 
Evert Hoogervorst ½    uit   1 
Jorg Benningshof 5     uit   7 
Jaap Rusch 4½  uit   7 
Rob van de Bosse 1½  uit   3 
Menno Lieven 1½  uit   3 
Arjan Terlouw 2½  uit   7 
Hans Blokland 2½  uit   6 
Jan van Dijk ½    uit   1 
Harry Stroosma 2     uit   7 
Mark van Liempt 4     uit   7 
Thomas Herrewijn 2½  uit   6 
Ben Jacobs ½    uit   1 
  
 
 

Verslag team 2 
 

Bas Koote 
 
Over het seizoen 2007-2008 kunnen we wat de resultaten betreft kort zijn. 
Teleurstellend. 
 
Echter na een desastreuze start in oktober en november, kansloze nederlagen met 6-2 en 6½-1½, 
herpakten we ons op de laatste dag van november met de kleinst mogelijke overwinning 4½-3½. Op 
de onderste 4 borden werden op die avond de punten gehaald, n.l.3½! 
Als je dan denkt het lek boven water te hebben, dan druppelt het plotseling weer in januari en februari 
met een tweetal nederlagen met het kleinst mogelijke verschil. In maart en april volgden twee gelijke 
spelen waarbij de onderste borden zich weer lieten gelden. 
Eindresultaat 7 gespeeld, 4 punten. 
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Het is gemakkelijk om over “als en hadden we maar” te praten; echter indien we niet zo gemakkelijk 
en vlug remise voorstellen en wel knokken voor de winst, dan wordt het nog wat met dit team. Ik had 
de indruk dat we bang waren om te verliezen. Iedereen weet dat als dat zo is, dan verlies je in de 
meeste partijen. 
Of er volgend seizoen een tweede team kan worden ingeschreven hangt af van de opzeggingen die 
we nog krijgen. Het ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Derk Brus en Ben Jacobs hebben hun 
lidmaatschap opgezegd. 
 
 
Resultaten individueel: 
 
Evert Hoogervorst 4     uit   7 
Ron Kempers          1     uit   5 
Richard v.d.Velde      1     uit   5 
Bas Koote              3     uit   7 
Jan van Dijk           1½  uit   6  
Sergei Smirnov         2½  uit   6 
Derk Brus               4    uit   4 
Martijn den Hoedt      1½  uit   5 
Cornelis Bouter        2½  uit   6  
Ben Jacobs             1½  uit   3 
Corna v.d. Zwet        ½    uit   1 
 
 
 
De externe wedstrijdleider houdt voor het komende seizoen rekening met de volgende opstellingen 
van de twee teams: 
 
 
Voorlopige indeling van de teams voor het komende seizoen: 
   
Team 1 Naam Rating 
1 Menno Lieven           1915  
2 Jaap Rusch             1907 
3 Arjan Terlouw           1803 
4 Jorg Benningshof      1779 
5 Harry Stroosma         1732 
6 Rob v.d. Bosse         1725 
7 Hans Blokland           1721 
8 Hans Blokland           1593 
   
Team 2 Naam Rating 
1 Thomas Herrewijn     1549 
2 Jan van Dijk              1514 
3 Evert Hoogervorst      1509 
4 Bas Koote                 1450 
5 Sergei Smirnov          1421 
6 Cornelis Bouter          1397 
7 Richard v.d. Velde      1376 
8 Martijn den Hoedt       1312 
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Jaarverslag van de jeugdleider 
 

Menno Lieven 

 
 

Inleiding: De jeugd moet en zal zorgen voor de ommekeer 
 

 ‘Welkom in het belangrijkste gedeelte van het jaarverslag!’. Waarom ik dat zeg?  De jeugdleden van 
nu zijn de seniorenleden van ‘morgen’. Daarnaast vormen de jeugdleden op dit moment de 
meerderheid van het ledenbestand van CSV (de getalsmatige verhouding jeugd/senioren wordt 
steeds meer beslecht in het voordeel van de jeugd) en verdienen ze dus ook een aanzienlijk deel van 
het totale jaarverslag. Schaken is leuk en goed voor je en jong geleerd is oud gedaan (en hopelijk dan 
ook nog steeds bij CSV)! 
Het begin van dit verslag zal nog niet helemaal (alleen) over jullie gaan, maar ik garandeer jullie.. 
daarna gewoon weer wel! 
 
Jullie waren in het seizoen 2007-2008 met 8 meer dan een seizoen eerder, namelijk met zijn 39-en en 
dat kon alleen als er meer kader zou komen bij de jeugd. Meer mensen waren dus nodig voor meer 
kinderen. En dat terwijl het seniorenbestand het afgelopen seizoen weer tot een dieptepunt is gezakt. 
Maar er stonden vier seniorenleden en een ouder op terwijl maar één iemand anders ermee stopte. 
Het is best bijzonder als je bedenkt dat bijna de helft van alle seniorenleden helpt bij de jeugd. Daarbij 
komt ook nog eens dat andere seniorenleden andere taken op de club verrichten of zich in het 
verleden al zeer verdienstelijk hebben gemaakt bij CSV. Denk dan bijvoorbeeld aan bestuurslid Jan 
van Dijk die dit jaar na 6 jaar(!) zal aftreden als secretaris (en in al die tijd geen één fout heeft 
gemaakt) en aan nog een ander bestuurslid namelijk Bas Koote die decennialang voorzitter was van 
Shah Mata en sinds afgelopen seizoen het kunstje weer opnieuw aan het flikken is. Wat een energie! 
Mij zal je dus niet horen mopperen over de bereidheid van ‘zij die vroeger zelf jeugdlid zijn geweest 
van deze of een andere schaakvereniging’ en zich dus op deze manier manifesteren. Ik hoop nog wel 
dat nog een ouder het zeer goede voorbeeld volgt van de heren Brul, Van de Velden en Van Erkel die 
zich al op een erg goede manier inzetten bij de jeugdafdeling. Meer begeleiders bij de jeugd betekent 
dat CSV meer jeugdleden nog meer kwaliteit (schaken) kan bieden. Om ze vervolgens hopelijk bij de 
club te kunnen behouden als seniorenlid en misschien daarnaast als vrijwilliger bij de jeugd. En dus 
dezelfde carrièremove als Jorg Benningshof, Mark van Liempt, Thomas Herrewijn, Derk Brus, Andre 
Grootenboer nu maken of dat heel recentelijk gedaan hebben. Zij zijn nu hopelijk het voorbeeld voor 
jullie later! 
 
Maar terug naar jullie! Zoals hierboven, meer begeleiders stonden voor jullie klaar. De interne 
competitie waarin jullie speelden bestond weer uit drie groepen maar die waren groter en daarom ook 
spannender als voorheen. Alle kinderen kregen vaker training en meer kinderen slaagden dan ook 
voor hun stappenexamen. Er waren twee ontmoetingen tegen Basisschool De Klim-Op en tegen RSR 
Ivoren Toren. Jullie deden met nog een team meer mee in de  Groene Hart Jeugdcup. En op de 
laatste speelavond gingen we bowlen! In het afgelopen seizoen was alles beter en leuker en dus lag 
jullie gemiddelde opkomst weer hoger als het jaar ervoor.  
 
Kortom, wat mij betreft een geslaagd seizoen en ik heb alweer zin in het komend seizoen en ik hoop 
dat iemand anders dan na acht jaar het stokje van mij over wil nemen. 
 
Vanaf de volgende bladzijden de feiten nog eens op een rij met extra tekst en uitleg erbij! 
 
 
Het jeugdverslag is als volgt ingedeeld: 
 
1. Ontwikkeling van het aantal jeugdleden 
2. Interne Competitie 
3. Stappenexamen 
4. OJCK 
5. RSB competitie 
6. Groene Hart Jeugd Cup 
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7. Massakamp 
8. Vrijwilligers 
9. Informatievoorziening 
 
 

1. Ontwikkeling van het aantal jeugdleden 
 

Zoals beschreven in de inleiding hebben we aan het einde van het seizoen 2007-2008 39 jeugdleden. 
Ten opzichte van eind vorig seizoen (toen zaten we op 31) hebben zich 3 jeugdleden afgemeld en zijn 
er 11 nieuwe jeugdleden bijgekomen. We hadden vooral een onverwacht grote toestroom van ‘echte 
beginners’.  
Op de laatste speelavond van het afgelopen seizoen hebben we al geïnventariseerd hoeveel kinderen 
komend seizoen sowieso hun lidmaatschap gingen opzeggen. Dit hebben we voor het eerst gedaan 
zodat we daarmee rekening kunnen houden met het samenstellen van de voorlopige 
trainingsgroepjes en interne competitie. Helaas gaven vijf jeugdleden aan te gaan stoppen bij CSV, 
maar alle andere 34 jeugdleden gaven gelukkig wel aan lid te willen blijven. 
De ervaring leert dat de meeste leden stoppen na het seizoen en nieuwe leden altijd lopende het 
seizoen lid worden. Ik verwacht dus in september te beginnen met 34 jeugdleden en het seizoen weer 
te eindigen met ergens in de 40 jeugdleden. 
 
 

2.  Interne competitie 
 
Dit seizoen hadden we voor alle groepen gekozen voor een dezelfde competitie- en puntensysteem 
als in het vorige seizoen, omdat dat bij een ieder goed bevallen was. Dit systeem houdt rekening met 
externe activiteiten (2e team en stappenexamens) en met een zekere mate van afwezigheid. De 
indeling is zoveel mogelijk conform de positie op de ranglijst waarbij er naar gestreefd wordt om 
jeugdleden maximaal twee keer tegen elkaar in te delen. 
De puntentelling in alle groepen was als volgt: 
- Winst, gelijkspel en verlies op de “normale” manier (resp. 1, ½ en 0 punten). Dit resulteert in de 

eindstanden hieronder in de kolom “wedstrijdpunten” en op basis daarvan wordt het % gebaseerd. 
- Oneven: de eerste twee keer 1 punt, daarna ½ punt per keer. 
- Extern: de eerste twee keer 1 punt, daarna ½ punt per keer. 
- Afwezig: de eerste drie keer ½ punt per keer, daarna niet meer. 
 
 
 

Wintercompetitie: 
 

 STERGROEP         

     w.punten wedstr. % oneven extern afgezegd TOTAAL 

1 Martijn   6 7 86% 1 1 0 8 

2 Anton   6 8 75% 1 0 0 7 

3 Hub   5,5 9 61% 0 0 0 5,5 

4 Jaco   3 6 50% 1 0 2 5 

5 Lieske   3 5 60% 0 0 4 4,5 

6 Arno   3,5 7 50% 0 0 2 4,5 

7 Antonie   1 3 33% 2 0 4 4,5 

8 Wendy   2 7 29% 1 0 1 3,5 

9 Kevin   1 7 14% 0 0 2 2 

10 Tycho   0 3 0% 0 0 6 1,5 
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 STAND GROEP 1       

     w.punten wedstr. % oneven extern afwezig TOTAAL 

1 Rick   10 11 91% 0 0 2 11 

2 Björn   9 13 69% 0 0 0 9 

3 Martin   5,5 10 55% 1 0 2 7,5 

4 Stefano   5,5 11 50% 1 0 1 7 

5 Boran   5 10 50% 0 0 3 6,5 

6 Bastiaan   2 7 29% 2 1 3 6,5 

7 Valentijn   3,5 9 39% 1 0 3 6 

8 Vincent   2,5 7 36% 2 0 4 6 

9 Ferdi   0 8 0% 1 0 4 2,5 
 

 

          

 STAND GROEP 2       

     w.punten wedstr. % oneven extern afwezig TOTAAL 

1 Angus   8 10 80% 0 0 1 8,5 

2 Thijs   5,5 6 92% 1 0 4 8 

3 Leslie   5 8 63% 2 0 1 7,5 

4 Nina   5,5 9 61% 0 1 1 7 

5 Liam   4,5 8 56% 0 0 3 6 

6 Hans   4 5 80% 0 0 6 5,5 

7 Lucas   1,5 4 38% 3 0 4 5,5 

8 Jeroen B   2,5 7 36% 2 0 2 5,5 

9 Jeroen D   2 6 33% 2 0 3 5,5 

10 Hugo   2,5 4 63% 1 0 6 5 

11 Valentijn   3 9 33% 1 0 1 4,5 

12 Aasutosh   2,5 8 31% 0 0 3 4 

13 Violetta   2 5 40% 0 0 6 3,5 

14 Dennis   0,5 10 5% 0 0 1 1 

 
 
 
 
Wintercompetitie stergroep:  
Martijn mag zich jeugdkampioen van de wintercompetitie van het seizoen 2007-2008 noemen! Hij 
verloor slechts één partij maar was in alle andere partijen vaak oppermachtig! Anton behaalde zijn 
hoogste plaats ooit bij CSV. Hij was deze competitie de één na beste jeugdspeler, gevolgd door Hub 
die met 5,5 punten knap derde werd. Jaco viel net buiten de prijzen maar heeft de weg omhoog weer 
gevonden! Lieske werd 2e van de vierde stappers en eerste meisje maar ze zal overall gezien wel 
graag wat hoger geëindigd. Arno en Antonie haalden heel knap evenveel punten als het beste meisje 
van de Groene hart Jeugd Cup maar hadden wel een iets minder percentage en werden dus 
respectievelijk 6e en 7e. Wendy deed het met 2 uit 7 redelijk en Kevin heeft na lange tijd het schaken 
weer opgepakt en zal over een tijd zeker veel meer wedstrijden gaan winnen. Tycho heeft ongelofelijk 
veel talent maar kwam te weinig om de rode lantaarn aan iemand anders te overhandigen.  
 
 
Wintercompetitie groep 1:  
Rick werd met overmacht kampioen van groep 1. Hij speelt de meeste toernooien van de CSV’ers en 
dat begint zijn vruchten af te werpen want hij stond maar 1 punt af in elf wedstrijden! Bjorn en Martin 
werden respectievelijk 2e en 3e en wonnen daarmee verdiend een mooie beker. Stefano haalde net 
een half punt minder dan zijn broer en werd 4e. Ferdi had het vorig jaar heel goed gedaan in groep 2 
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en had het deze competitie een stap hoger heel moeilijk. In deze groep spelen alleen gevorderde 
schakers die bezig zijn met stap 2. 
 
 
Wintercompetitie groep 2:  
Angus is kampioen van groep 2 geworden! Zijn eerste titel bij CSV en welverdiend. Thijs had het 
hoogste percentage maar alleen net te weinig partijen gespeeld om ook de meeste wedstrijdpunten  te 
vergaren! Weer een half punt daarachter eindigde Leslie die daarmee zijn tweede beker bij CSV won. 
Verder springen Nina, Hans en Hugo er in deze groep tussenuit met een hoog percentage en dito 
positie. 
 
 
 

Lentecompetitie: 
 

 STERGROEP        

     w.punten wedstr. % oneven extern afwezig TOTAAL 

1 Lieske   7,5 9 83% 0 0 4 9 

2 Antonie   7,5 10 75% 0 0 3 9 

3 Martijn   7 10 70% 1 0 2 9 

4 Jaco   5,5 10 55% 0 1 2 7,5 

5 Arno   6 10 60% 0 0 2 7 

6 Rick   6 11 55% 0 0 2 7 

7 Anton   4,5 10 45% 0 1 2 6,5 

8 Hub   4,5 8 56% 0 0 5 6 

9 Björn   6 13 46% 0 0 0 6 

10 Wendy   3,5 10 35% 0 0 3 5 

11 Kevin   2 8 25% 1 0 4 4,5 

12 Robbert   2 9 22% 1 0 3 4,5 

13 Tycho  1,5 3 50% 1 0 9 4 

14 Daniel  0,5 7 7% 1 0 5 3 

 
          

 STAND GROEP 1       

     w.punten wedstr. % oneven extern afwezig TOTAAL 

1 Boran   9 12 75% 0 0 3 10,5 

2 Martin   9 13 69% 0 1 1 10,5 

3 Valentijn   6 10 60% 1 1 3 9,5 

4 Stefano   7 12 58% 1 1 1 9,5 

5 Bastiaan   7 12 58% 0 1 2 9 

6 Thijs   5 9 56% 0 1 4 7,5 

7 Ludo   6 13 46% 0 1 1 7,5 

8 Angus   4 10 40% 1 1 3 7,5 

9 Hans   4,5 13 35% 1 1 0 6,5 

10 Ferdi   2 9 22% 1 2 3 6,5 

11 Vincent   1,5 10 15% 1 1 3 5 
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 STAND GROEP 2       

     w.punten wedstr. % oneven extern afwezig TOTAAL 

1 Jeroen B   8 10 80% 0 1 3 10,5 

2 Milan   9 12 75% 0 1 1 10,5 

3 Leslie   8 11 73% 0 1 2 10 

4 Valentijn   6 9 67% 0 0 5 7,5 

5 Hugo   3 7 43% 2 0 5 6,5 

6 Feliciaan   3 8 38% 2 0 4 6,5 

7 Lucas   4 7 57% 0 0 7 5,5 

8 Dennis   1 7 14% 2 1 4 5,5 

9 Jeroen D   3,5 8 44% 0 0 6 5 

10 Aasutosh   3,5 9 39% 0 0 5 5 

11 Frank  2 3 67% 0 1 10 4,5 

12 Liam  2 4 50% 1 0 9 4,5 

13 Nina  2 7 29% 1 0 6 4,5 

14 Olaf  1,5 11 14% 1 0 2 3,5 

 
 
 
Lentecompetitie stergroep:  
Sinds heel lang cq voor het eerst is een meisje kampioen geworden bij de jeugd! Lieske had bij het 
ingaan van de laatste ronde een half punt voorsprong en een beter percentage dan nummer 2 Martijn 
en een punt voorsprong op haar tegenstander in de laatste ronde Antonie. Bij remise of winst zou ze 
dus altijd kampioene zijn. Maar Antonie won knap met de witte stukken en Lieske was dus afhankelijk 
van de uitslag van de partij tussen Martijn met wit tegen Daniel. Zeer verrassend hield nummer laatst 
Daniel Martijn in een zeer enerverende strijd (Daniel won een dame en verloor daarna een toren) op 
remise en dus eindigden drie mensen met 7,5 punt. Omdat Lieske hiervoor 9 partijen nodig had en de 
jongens 10 partijen is dit dus het eerste kampioenschap bij CSV voor Lieske! Martijn werd 
jeugdkampioen omdat hij dit seizoen respectievelijk eerste en tweede is geworden en had dus een 
normaal, maar wel goed seizoen (ook extern!)! Het talent van Antonie kwam eindelijk uit. Hij won zijn 
eerste beker bij CSV en ik voorzie dat dit zeker niet zijn laatste beker zal zijn! Achter de prijswinnaars 
weer een goede competitie van Jaco. Hij is het langst lid van alle jeugdspelers en was de laatste twee 
seizoenen vaak in de kelder van groep 1 geëindigd maar eindigde nu waar hij hoort. Groene Hart 
Jeugdcuppers Arno en Rick zijn de uprising STARS! Anton won deze competitie van respectievelijk 
Wendy, Rick, Jaco en Arno en speelde een keer remise en werd 7e. Hub is de sterkste derde stapper 
en had alleen normale uitslagen (won van de zwakkere en verloor van de sterkere) en kwam net te 
weinig om echt voor hem hoog te eindigen. Bjorn was misschien wel de verrassing deze competitie 
met 6 uit 13 en een 9e plaats. Met zijn hoge opkomst (hij zegde géén één keer af) kreeg hij de 
aanmoedigingsprijs (een beker!). Wendy was weer tweede meisje en gaat iedere week beter schaken. 
Voor Kevin zat het in veel partijen tegen maar desalniettemin hield hij nog wel drie anderen achter 
zich! Tycho kwam te weinig en eindigde dus tussen Daniel en Robert die zich goed verweerd hebben 
in het eerste jaar bij CSV meteen in de hoogste groep! 
 
 
Lentecompetitie groep 1: 
Boran werd kampioen in deze groep! In de laatste ronde stond hij gelijk met Stefano en een half punt 
achter op Martin en Valentijn. De twee laatstgenoemden deden de laatste ronde niet mee ivm 
stappenexamen (Boran en Stefano hadden hiervoor ook al een ronde gemist) en dus zou de winnaar 
van de partij tussen Stefano-Boran kampioen zijn en bij remise Martin. Maar dubbel CSV’er Boran (hij 
zit ook op de Capelse School Vereniging) trok aan het langste eind. Overigens won Martin in de 
eerste ronde met wit van Boran en won Boran in de 9e ronde op zijn beurt met wit van Martin. Stefano 
viel dus helaas weer net buiten de prijzen maar twee keer vierde in groep 1 is een hele knappe 
prestatie! Heel kort achter de toppers eindigde toppertje Bastiaan. De deelnemers in deze groep 
waren erg gewaagd aan elkaar getuige veel uitslagen en het verschil in punten tussen de nummer 1 
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en nummer laatst. Hans kreeg de aanmoedigingsbeker omdat hij net als Bjorn in groep 1 géén één 
keer af zegde! 
 
 
Lentecompetitie groep 2:  
Jeroen van Britsem is helemaal bovenaan geëindigd in groep 2! Hij verloor in ronde 10 van Milan 
maar won daarna twee partijen en verzekerde daarmee toch zijn prachtige kampioenschap. Milan 
heeft een fantastisch seizoen, hij speelt nog maar één seizoen bij CSV en haalde direct zijn 
stappenexamen en de tweede prijs in deze groep. In deze groep was echt sprake van een top-3, want 
met 2,5 punten voorsprong op de nummer 4 eindigde Leslie als derde. En als Leslie zelfs niet had 
verloren maar gewonnen in de één-na-laatste ronde van Milan zou hij zelfs kampioen zijn geworden. 
Frank kwam er laat in het seizoen bij en scoorde 2 uit 3. Ik denk dat hij heel goed kan worden, 
hetgeen natuurlijk ook voor alle andere kinderen in deze groep gezien hun nog jonge leeftijd kan en 
zal gelden. 
 
 
 

3.  Stappenexamens 
 

Afgelopen seizoen werd tweemaal stappenexamens op de club gehouden. In totaal zijn er 14 kinderen 
geslaagd. 
 
In februari geslaagd: 
 
Björn Hartog, stap 2 
Stefano Brul, stap 1 
Thijs Campagne, stap 1 
Bastiaan Grauss, stap 1 
Hans Hsaio, stap 1 
Vincent van Rooijen, stap 1 
Milan v.d. Velde, stap 1 
  
In juni geslaagd: 
 
Cornelis Bouter, stap 4 (speelt inmiddels mee bij de senioren) 
Jaco v.d. Veen, stap 3 
Valentijn de Kruik, stap 2 
Ferdi Apak, stap 1 
Leslie Vong, stap 1 
Jeroen van Britsem, stap 1 
Frank Oudshoorn, stap 1 
 

Vooruitblik voor volgend seizoen: 
Het aantal geslaagden wisselt nogal per seizoen, vorig jaar waren er slechts drie, het jaar daarvoor 16 
en in 2004-2005 waren er 8. Duidelijke oorzaken voor deze fluctuatie zijn niet aan te geven. Komend 
seizoen hoop en verwacht ik dan er weer net zoveel kinderen zullen slagen als afgelopen seizoen. 
Reden hiervoor is met name ook dat er nog een vrij grote groep eerste-stappers is voor wie de 
examens dit jaar nog net te snel kwamen. 
 
 
 

4.  OCJK 
 
Het Open Capels Jeugd Kampioenschap is afgelopen seizoen weer goed verlopen. Dit toernooi werd 
voor de 29e keer gehouden. Dit maal georganiseerd onder de fantastische leiding van Bas Koote en 
Marco Hoogerbrugge. We hadden net als vorig jaar er voor gekozen om het een ééndagstoernooi te 
maken. 
Kacper Drosdowski en Roger Meng eindigden in groep 1 allebei op 6½ uit 7, ze hadden tegen elkaar 
remise gespeeld en de rest gewonnen. Kacper bleek net een half weerstandpuntje meer te hebben, 
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daarom kreeg hij de beker waarop staat: ‘1e prijs’. Goede derde was Rob Linssen met 4½. Maurice 
Manoch en Sophia Thoma waren met 4 punten vierde en vijfde. Sophia was hierdoor de enige dame 
van het toernooi die met een beker naar huis ging. Van de CSV spelers eindigde Jaco van der Veen 
als hoogste. 
In Groep 2 was Lennart Kraaijenbrink (12) kampioen met 8 uit 10. Hij werd direct gevolgd door Konrad 
Drozdowski (7) die 7½ haalde. De derde t/m vijfde plaats werd ingenomen door Tom de Ruiter, Sjoerd 
Dijkstra en Diederick Casteleijn. Al met al een heel leuk toernooi! 
 

Vooruitblik voor volgend seizoen: 

De opzet van het toernooi zal in 2008 weer hetzelfde zijn. Datum staat nog niet vast, maar de kans is 

groot dat dit dinsdag 30 december a.s. wordt. Wij hopen alleen op meer CSV-deelnemers. Noteer dus 

alvast deze datum met potloot in je agenda en hou de website en email in de gaten en schrijf je (kind) 

indertijd gratis in! 
 
 
 

5. RSB competitie 
 
Van de jeugdspelers heeft alleen Martijn den Hoedt meegespeeld met het 2e team van CSV in de RSB 
competitie. Hij behaalde een score van 1½ uit 5. 
 

Vooruitblik voor volgend seizoen: 

Martijn heeft al aangegeven ook komend seizoen in het tweede te willen spelen. De hoop is dat nog 

wat ‘oudere’ jeugdspelers zijn goede voorbeeld gaan volgen of een keer willen invallen. 
 
 
 

6. Groene Hart Jeugdcup 
 
Voor de derde keer deed CSV mee met deze Jeugd 4-tallencompetitie, welke wordt georganiseerd 
door Schaakvereniging 3-TORENS’. 
 
Lieske werd voor de 2e keer het beste meisje van het hele toernooi en dat is iets om als vereniging 
weer heel trots op te zijn. Alle individuele scores staan hieronder en de totale rangen en standen en 
informatie staan op http://www.3-torens.nl/ 
 
Vooruitblik voor volgend seizoen: 
De Groene Hart Jeugd Cup leeft heel erg bij de spelers. Als de stergroep intact blijft, zijn we 
voornemens volgend jaar zelfs een derde team in te schrijven! 

 

 
 

7. Massakamp 
 
Voor het eerst werd een Massakamp gespeeld tegen RSR Ivoren Toren, in Rotterdam. (Bijna) alle 
jeugdspelers van allebei de clubs deden mee. Het eindigde precies gelijk: 21-21. Zij besloten eenzijdig 
om de wisselbeker op hun vereniging thuis te houden. 
 
Eerder dit seizoen was er ook al de massakamp tegen Basisschool De Klim-Op. Deze strijd werd 
gewonnen door de buren en dus bleef de wisselbeker bij hun. 
 
Vooruitblik voor volgend seizoen: 
Vrijdag 26 september gaan we het weer opnemen tegen Basisschool De Klim-Op en ditmaal weer bij 
ons thuis. Noteer deze datum dus alvast! 
Ook tegen RSR Ivoren Toren gaan we komend seizoen weer ‘massakampen’. Datum hiervan is nog 
onbekend, maar wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 
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8.  Vrijwilligers 
 

Het vrijwilligersteam zag er het seizoen 2007-2008 voor het grootste deel als volgt uit:  
 
Jeugdleider: 
° Menno Lieven  
 
Tweede jeugdleider: 
° Marco Hoogerbrugge (eerste seizoenshelft) 
° Richard van de Velde (tweede seizoenshelft) 

 
Toelichting: Marco begon voor het derde achtereenvolgende jaar als tweede jeugdleider. Halverwege 
het seizoen nam Richard deze functie van hem over. In de praktijk werd hij vanaf dat moment ook 
eerste aanspreekpunt voor iedereen van groep 1 en 2. 

 
Trainers: 
° Thomas Herrewijn (groep 1 en 2) 
° Harry Stroosma (groep 1 en 2) 
° Mark van Liempt (groep 1 en 2) 
° Richard van de Velde (stap 1 en 2) (lopende het seizoen begonnen) 
° Brian van Kanten (stap 1 en 2) (lopende het seizoen begonnen) 
° Hugo Aben (groep 1 en 2) (alleen eerste seizoenshelft) 
° Jorg Benningshof (stap 3) 
° Menno Lieven (stap 4) 
° Jaap Rusch (stap 4) (lopende het seizoen begonnen) 

 
Toelichting: Jorg Benningshof, Jaap Rusch, Brian van Kanten, Richard van de Velde en Stanley Brul 
waren nieuw in dit voorbije seizoen als vrijwilliger bij de jeugd ten opzichte van het seizoen 2006-
2007. Jorg was wel de enige die gelijk bij aanvang van het seizoen onderdeel uitmaakte van het 
jeugdteam. Het grootste deel van de stergroep heeft tweede stap en kreeg dus van Jorg stap 3 
training. Menno gaf de overige kinderen stap 4 training. Jaap kwam er aan het eind van het 
kalenderjaar bij en nam vanaf dat moment deze trainingen over. 
Richard van der Velde kwam er aan het einde van kalenderjaar 2007 bij en Brian aan het begin van 
kalenderjaar 2008. Samen met Thomas, Harry en Mark hadden zij een eigen trainingsgroepje stap 1 
en stap 2. 

 
Interne competitieleiders: 
° Hugo Aben (groep 1 en 2) (eerste seizoenshelft) 
° Menno Lieven (stergroep) 
° Stanley Brul (groep 1) (tweede seizoenshelft) 
° Richard van de Velde (groep 2) (tweede seizoenshelft) 
 
Toelichting: Aan het begin van het afgelopen seizoen waren Hugo en Menno de interne 
competitieleider. Hugo voor groep 1 en 2 en Menno voor de stergroep. Hugo moest helaas 
halverwege het eerste seizoenshelft stoppen in verband met zijn studie. Gelukkig snel daarna heeft 
Stanley groep 1 van hem overgenomen en Richard groep 2. 
 
Verwerking competitiestanden en coördinatie stappenexamens: 
° Marco Hoogerbrugge 
 
Overig (massakampen,, bowlen, etc.): 
° Marco Hoogerbrugge  
° Menno Lieven 
 
Vooruitblik voor volgend seizoen: 
Het ziet er op dit moment naar uit dat alle vrijwilligers volgend jaar weer in dezelfde functie zullen 
‘acteren’ als hierboven beschreven en er dus ook geen wisselingen gaan plaatsvinden. 
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9.  Informatievoorziening 
 
Afgelopen jaar werd als gevolg van tijdgebrek geen jeugdinformatieboekje uitgebracht. Ouders 
werden op de hoogte gehouden via de email, het prikbord en een enkele keer via een briefje. 
 
Vooruitblik voor volgend seizoen: 
Inmiddels hebben we van alle ouders het emailadres dus de informatievoorziening zal komend 
seizoen nog meer over de mail gaan. Geef een nieuw emailadres dus altijd door via 
jeugdleider@capelseschaakvereniging.nl om op de hoogte te blijven. 
Ook proberen we zoveel mogelijk nieuws op de website (www.capelseschaakvereniging.nl) te zetten. 
Overigens is men hard bezig met een nieuwe website. De bedoeling is om deze voor de jeugd 
aantrekkelijker te maken en bovendien beter bereikbaar. Aantrekkelijker door foto’s van alle 
jeugdleden en behaalde resultaten, etc. Maar ook hierop zullen kinderen en ouders van informatie 
worden voorzien. Hou de website dus heel goed in de gaten en geef een nieuw emailadres altijd door! 

 
Dit was het dan.  
Tot bij de ALV op 5 september a.s., Jeugd en ouders zijn hierbij ook van harte welkom!!! 
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Jaarverslag Materiaalcommissaris 

 

Harry Stroosma 

 

 

Tijdens het afgelopen seizoen heb ik het materiaal 2x op orde gebracht.  

Alle 65 schaakborden zijn een keer schoon gemaakt. 

In het afgelopen seizoen heb ik weer een aantal batterijen vernieuwd. 

Ook heb ik de houten kistjes voor de palisanderstukken vervangen door ruimere plastic dozen. 

Voor het komend seizoen 2007 / 2008 wil ik het volgende voorstellen: 

De jeugd speelt zoals al de laatste jaren met Staunton-en plastic stukken 

De dozen met stukken zijn in de lage rechter kast opgeborgen, beneden de 10 dozen met plastic 
stukken en daarboven de 25 dozen met staunton stukken. 

De jeugd doet aan het eind van hun speelavond, tegen 20.00 uur, de stukken in de dozen. 

De Jeugdleider en of trainers bergen vervolgens de dozen op. 

De klokken en borden blijven voor de senioren op de tafels achter. 

De verkoop van boekjes wordt nu via de wedstrijdleider geregeld. Verkoop wordt administratief 
vastgelegd.  

De senioren vinden hun materiaal in de linker kast, waar palissander stukken, houten- of plastic 
borden op hen wacht, de klokken staan zoals altijd in de middelste hoge metalen kast. 

De 8 houten borden in de hoge kast zijn bedoeld voor externe wedstrijden. 

Algemeen: De kwaliteit van de houten borden is door de jaren heen een stuk slechter geworden. 

We kunnen echter ook op de opvouwbare plastic borden spelen, die er veel beter uitzien. 

A.U.B. Na afloop van de partij de digitale klokken uitzetten.  

Tot slot een opsomming van het materiaalbezit: 

• 2 metalen afsluitbare kasten, 1 hoge- en 1 lage kast.  

• 1 reclamebord. ( beneden in gang clubhuis)  

• 1 prijzenkast met 62 bekers.  

• 1 houten toren met de namen van de kampioenen.  

• 1 wisselbeker voor de bekerkampioenen.  

• 22 digitale klokken.  

• 21 houten klokken 

• 25 dozen stukken. ( 5 houten dozen + 20 kartonnen dozen) + mandje reserve stukken. 

• 26 dozen palissanderhouten stukken + doos reserve stukken. 
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• 10 dozen plastic stukken. 

• 8 houten borden (externe competitie) 

• 8 grote houten borden.  

• 18 kleine houten borden.  

• 20 nieuwe opvouwbare plastic en 3 oudere plstic borden. 

• 8 plastic borden  

• 2 demonstratieborden met niet geheel complete stukken???? ( 2 magnetische borden)  

• 1 houten demonstratiebord.  

• 1 oprolbaar demonstratiebord.  

• 1 computer, 1 beeldscherm.1 printer.(van CSV ?)  

• 1 koffer tuinstukken.  

• 1 Mededelingenbord  

• Leermateriaal jeugd:  

• 1 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 1  

• 3 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 2  

• 2 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 3  

• 0 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 4.  

• 1stuks Handleiding jeugdtrainer stap 5.  

• 1 stuks Handleiding jeugdtrainer stap 6.  

• Totaal: 8 stuks ( vorig seizoen 15 stuks, ontbrekende boekjes misschien in bezit van de 
trainers?)   

• 13 ordners div. oefenstof.  

• 14 info boekjes CSV. (2003 t/m 2006)  

• 10 stuks stappenboekjes nr.1  

• 2 stuks opstap nr1  

• 0 stuks stappenboekjes nr.2  

• 4 stuks opstap nr 2  

• 5 stuks exta nr2  

• 5 stuks stappenboekjes nr.3  

• 2 extra nr 3  

• 5 stuks stappenboekjes nr.4  

• 1 stuks extra nr4  
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• 9 stuks stappenboekjes nr.5.  

• 0 stuks stappenboekjes nr.6  

• Toaal Stappenboekjes 43 stuks. 

• 500 notatiebiljetten  

• 58 notatieboekjes. 

  
 
 


