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Colofon 

 

Bestuur 

   Tel.   E-mail 

Voorzitter 

Eduard Hartog  010-4500335  voorzittercsv@gmail.com 

   06-23237330   

Secretaris   

Jan van Dijk  010-4423339  jvdijk47@gmail.com 

   06-40394330 

Penningmeester  

Mark van Liempt 010-4518447 markvliempt@hotmail.com  

 

Intern wedstrijdleider  

Roel Trimp  010-2206797  r.trimp@chello.nl 

   06-23286673 

Extern wedstrijdleider 

Jasper Valstar  06-46234565  j.m.valstar@gmail.com 

 

Jeugdleider   

Eduard Hartog  010-4500335  jeugdleidercsv@gmail.com 
06-23237330   

 

Overige Functionarissen 

Materiaalcommissaris  

Harry Stroosma  010-4851675  harry.stroosma@gmail.com 

 

Speellokaal      

Woon- en zorgcentrum De Vijverhof   

Reigerlaan 251 

2903 LC Capelle aan den IJssel 

Tel. 010-4503755 

 

Speelavond   

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

 
 

Adres secretariaat CSV 

Palet 49        
2907 ZC  Capelle aan den IJssel 
Tel. 010-4423339    jvdijk47@gmail.com 
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Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering op 

vrijdag 4 september 2015 

 

Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de 81e  Algemene Ledenvergadering, te houden op vrijdag 

4 september 2015 in ons clublokaal in woon- en zorgcentrum De Vijverhof, Reigerlaan 251 in Capelle 

aan den IJssel. De vergadering begint om 20.00 uur. 

 

Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Ingekomen mededelingen 

3. Notulen 80e Algemene Ledenvergadering d.d. 5 september 2014 

4. Jaarverslag Voorzitter (“Van de Voorzitter”) 

5. Jaarverslag Secretaris 

6. Jaarverslag Penningmeester 

7. Verslag Kascontrolecommissie 

8. Jaarverslag Intern Wedstrijdleider inclusief prijsuitreiking 

9. Jaarverslag Extern Wedstrijdleider 

10. Jaarverslag Jeugdleider 

11. Jaarverslag Materiaalcommissaris, bespreking beslispunten 

12. Bestuursverkiezing 

 Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Eduard Hartog 

 Aftredend en herkiesbaar: intern wedstrijdleider Roel Trimp 

 Verkiezing barbeheerder Björn Hartog 

PAUZE 

13. Begroting komend seizoen  

14. Nieuwe kascommissie 

15. Mededelingen interne competitie 

16. Mededelingen externe competitie inclusief teamindeling 

17. Rondvraag en sluiting 
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Van de voorzitter 

 

Eduard Hartog 

 

 

 

Sportief gezien een jaar met ups en downs en ons eerste jaar op de nieuwe locatie de Vijverhof. Het 

eerste dat net niet promoveert, het tweede wel en het derde dat degradeert. De nieuwe locatie is mij 

prima bevallen, zeker sinds de bar opgezet is. 

 

Helaas (nog) geen promotie van ons eerste, maar wel een mooie “revanche” via bekerwinst op 

Rokado. Hopelijk slaagt ons eerste dit jaar wel in de missie om te promoveren naar de KNSB. Op 

papier ziet dat er goed uit. Het tweede heeft boven verwachting gepresteerd. Zij werden kampioen en 

promoveren naar de 1e klasse. Het doel voor dit jaar wordt handhaven. Het derde kon zich helaas niet 

handhaven en zakt terug naar de 4e klasse. Volgend jaar promoveren is een mooie uitdaging. 

Tenslotte heeft het viertal meegedaan met enkele jeugdspelers. Hopelijk kan dit jaar een achttal 

geformeerd worden met voornamelijk jeugdspelers, zodat zij ervaring op kunnen doen. 

In de interne competitie moet de kampioenswedstrijd nog gespeeld worden tussen Roel en Ton. Het is 

dus nog niet bekend of Roel zijn titel houdt of dat Ton hem overneemt. 

 

De recreantencompetitie heeft nu een jaar gelopen. De spelers in deze competitie zijn tevreden en 

enkele jeugdspelers zijn reeds doorgestroomd of gaan komend seizoen doorstromen naar de interne 

competitie, zoals Tim en Hans. Het zou fijn zijn om meer spelers te krijgen in deze competitie die niet 

direct uit onze jeugd komen. Dus breng vrienden en kennissen mee die enigszins kunnen schaken, 

zodat ze mee kunnen doen in de recreantencompetitie. Hopelijk lukt het om via een volwassenen-

training, die het komende seizoen gehouden wordt, ook enkele nieuwe spelers te werven. 

 

Na wat strubbelingen in het begin van het seizoen met de bevoorrading hebben we uiteindelijk 

besloten de catering zelf te gaan doen. Dit heeft Björn met beide handen aangepakt en hij heeft een 

bar opgezet met een grote variëteit aan drinken en enkele snacks. Het mes snijdt hier aan twee 

kanten. Enerzijds is er een gezellige bar waar nagepraat kan worden over de gespeelde partijen. 

Anderzijds biedt dit de club een gelegenheid om enige omzet te draaien wat ten goede komt aan de 

clubactiviteiten. 

Aandachtspunt is nog wel de klaptafels die niet altijd aanwezig zijn, zoals bleek tijdens de laatste 

speelavond met de simultaan van León. Aan de warmte zijn de meeste spelers inmiddels gewend 

gezien de korte mouwen waar men zelfs in de winter in speelt. 

 

Vorig jaar is door Mark Vermeer begonnen met het geven van trainingen aan de spelers van de 

interne competitie. Dit jaar is dat, met veel succes, doorgetrokken door Mark Vermeer en Jan Peter 
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Boogerd. Deze trainingen worden gezien de deelname en de reacties van de deelnemers zeer op prijs 

gesteld. Hulde aan Mark en Jan Peter. 

 

Rest mij nog te melden dat we het komende seizoen alweer onze 80ste verjaardag vieren als 

vereniging. Mocht je mee willen denken hoe we dit gepast kunnen vieren, meld je dan aan voor de te 

formeren commissie. Het zou mooi zijn als we deze verjaardag kunnen vieren met een promotie naar 

de KNSB en mooie resultaten van de andere teams. 
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Notulen van de 80STE Algemene Ledenvergadering d.d.  

5 september 2014 

Jan van Dijk 

 

Aanwezig volgens presentielijst: 

Jasper Valstar, Marco Tjepkema, Björn Hartog, Hans Blokland, André Grootenboer, Arjan 

Terlouw, Harry Stroosma, Menno Schoone, Jan ten Brinke, Jaap Rusch, Rob van den Bosse, 

Ton Dulk, Thomas Herrewijn, Mark Vermeer, Walter Vermeer en de bestuursleden Eduard 

Hartog (voorzitter), Roel Trimp (intern wedstrijdleider), Mark van Liempt (penningmeester), Jan 

van Dijk (secretaris). 

Gasten: Karel de Kok, Luus Hoekstra. 

Afwezig met bericht: 

Winood Rampersad, Jan Peter Bogers, Willem Klein, Piet Verkamman, Rob Docter en Arjan 

Doorgeest. 

 

1) Opening 

 Voorzitter Eduard opent de vergadering om 20.05 uur.  

Eduard heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 

De agenda wordt akkoord verklaard en vastgesteld. 

 

2) Ingekomen mededelingen 

Jan van Dijk maakt melding van kennisgeving van bovenstaande afwezigen. 

 

3) Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 6 september 2013 

Jan ten Brinke heeft een opmerking bij punt 6 van het verslag over het decharge verlenen. 

Volgens hem dient dit in 2 stappen te geschieden: 1. De kascommissie verzoekt de vergadering 

om de penningmeester decharge te verlenen. 2. De vergadering verleent het bestuur decharge 

voor het door haar gevoerde beleid. 

Eduard verzoekt aan de penningmeester Mark van Liempt om uit te zoeken hoe dit proces exact 

dient te geschieden. 

Hiermee zijn de notulen van de ALV van 2013 vastgesteld. 
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4) Jaarverslag secretaris 

Geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 

 

5) Jaarverslag penningmeester 

Mark merkt op dat het subtotaal bij de begroting 2014-2015  € 5.100.- moet zijn in plaats van  

€ 5.200.- 

Jan ten Brinke heeft opmerkingen over de weergave van inkomsten en uitgaven. Eduard verzoekt 

Mark om een presentatie op te stellen die meer informatie geeft. Een tip is om in de jaarrekening 

dezelfde terminologie te gebruiken als in de staat van inkomsten en uitgaven. 

Harry Stroosma vraagt of het eigen beheer nemen van consumpties in juni iets heeft opgeleverd. 

Mark stelt dat inkomsten en uitgaven nagenoeg gelijk waren. Wellicht maken we in de toekomst 

een kleine winst. 

 

6) Verslag kascontrolecommissie 

De commissie bestaat uit Jan ten Brinke en Menno Schoone. Jan klaagt dat de commissie  

pas een paar dagen vóór de vergadering bij elkaar is geroepen. 

Na een discussie besluit Eduard dat 

 Er een opstelling van de takenlijst van de kascontrolecommissie gemaakt wordt; hiertoe 

worden de statuten en/of het huishoudelijk reglement geraadpleegd. 

 Er een betere planning van controle en bijeenkomst van de commissie komt. 

Naar aanleiding van het onderzoek van de kascontrolecommissie wordt besloten dat 

 Er een kasboek komt, met name door “de toename van kasstromen” ten gevolge van de 

verkoop van consumpties. 

 De penningmeester een volgend jaar een tabel maakt met betaalde en nog te betalen 

contributies, zonder namen, ten behoeve van de helderheid van inkomsten en 

vorderingen. 

 

Naar aanleiding van een vraag van de commissie verschaft de voorzitter helderheid over de 

betaling van de geleverde prestatie van Björn Hartog van schaaklessen aan basisscholen in het 

kader van de BSN (brede schoolnetwerken). Björn doet dit als deskundige en de gemeente 

betaalt dat vanuit subsidiegelden. Adri Helfrich coördineert de trainingen. E.e.a. staat buiten de 

verantwoordelijkheid van CSV (die slechts borg staat voor de kwaliteit van de lessen).  

 

De kascommissie legt de volgende verklaring af: 
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Ondergetekenden verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de 

financiële huishouding van CSV over de periode van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014 en 

de balans per 31 juli 2014 van CSV, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 

De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen 

over het gevoerde beleid over de periode 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014. 

Plaats: Capelle aan den IJssel, Datum: 3 september 2014. 

Ondertekend door Menno Schoone en Jan ten Brinke.  

 

Vervolgens wordt door de vergadering bij acclamatie decharge verleend aan penningmeester en 

bestuur voor het gevoerde financiële beleid.  

In de marge van agendapunt 6 vertelt Hans Blokland de volgende anekdote: Er was eens een lid 

van CSV dat € 5.- teveel contributie had betaald. Het bestuur dat toentertijd zitting had vroeg dit 

lid direct om zich te kandideren als penningmeester. Het betreffende lid, Mark van Liempt, vervult 

nu al reeds jaren deze functie voor CSV.  

 

7) Jaarverslag van de intern wedstrijdleider 

Roel heeft het afgelopen jaar zijn functie als intern wedstrijdleider als plezierig ervaren. Hij zegt 

dank voor de goede opkomst en stelt dat afmeldingen nagenoeg altijd op tijd waren. Het eerste 

jaar waarin met het Fischertempo werd gespeeld is goed bevallen. Met name bij tijdnoodsituaties 

en arbitrage kwam dit de sfeer ten goede. 

Roel noemt de ingestelde recreantencompetitie een goed initiatief. Het werkt drempelverlagend 

en hij hoopt dat meer ouders blijven hangen en dat het tot meer leden leidt. 

Naar aanleiding van een vraag van Walter zegt Roel toe na te gaan hoe de klokken dienen te 

worden ingesteld, zodat het niet kan voorkomen dat deze tijdens de partij foutief functioneren. Hij 

maakt hiervoor een instructie. 

Roel wil de gelegenheid benutten om Menno Stigter te bedanken voor al het werk dat hij heeft 

verricht voor de nieuwe website. De vergadering applaudisseert. Eduard zorgt voor een materieel 

bedankje voor Menno. 

Thomas kijkt op zijn computer of hij op de oude website nog digitale exemplaren kan vinden van 

huishoudelijk reglementen en statuten.  

 

Hierna gaat Roel over tot de uitreiking van de bekers. 

Interne wintercompetitie:  
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 1e prijs C-groep: Piet Verkamman 

 1e prijs B-groep: Walter Vermeer 

 Kampioen wintercompetitie: Ton Dulk 

Interne lentecompetitie: 

 1e prijs C-groep: Cees Groenendijk 

 1e prijs B-groep: Walter Vermeer 

 3e prijs A-groep: Rob van de Bosse 

 2e prijs A-groep: Ton Dulk 

 Kampioen lentecompetitie: Roel Trimp 

Clubkampioen is Roel Trimp (na remise en snelschaak tegen Ton Dulk). 

Bekerkampioen is Mark Vermeer na winst op Roel Trimp. 

(In het schema op p.23 staat een abusievelijk een halve finale tussen Harry Stroosma en Mark 

Vermeer. Dit moet zijn Jaap Rusch tegen Mark Vermeer). 

Harry Stroosma zou het op prijs stellen als méér leden uit het 1e team meespelen in de 

bekercompetitie. Mark Vermeer is hiervan vooralsnog geen voorstander. Roel zegt allen te 

hebben uitgenodigd. 

 

8) Verslagen kampioensteams 

Hans Blokland kondigt aan dat Reinoud Segers lid is geworden. Hiermee heeft Hans 9 spelers 

voor 8 plekken. Winood blijft beschikbaar als algemene reserve en invaller voor CSV 2. Het 

komende seizoen zullen er 8 teams spelen. 2 promoveren en 1 degradeert. 

CSV mag bovendien meedoen aan de KNSB-bekercompetitie. 

Teamleider Jan ten Brinke meldt dat het 2e is versterkt met Willem Klein en Walter Vermeer. Hij 

merkte een groot enthousiasme in het team en rekent erop dat dit het komende jaar ook zo zal 

zijn. 

Jan van Dijk heeft in zijn verslag van het 3e team de weergave van Jan ten Brinke gebruikt, daar 

hij geen informatie van de teamleider heeft ontvangen. 

Het 3e is voor het nieuwe jaar verzwakt door het opzeggen van het lidmaatschap van Derk Brus 

en het vertrek naar het 2e van Willem en Walter. Volgens Jan ten Brinke zal dit wel loslopen, 

gezien het feit dat de 3e klasse zwakker zou zijn dan het afgelopen seizoen. 

Op een vraag van Ton Dulk waarom hij geen verslag heeft gemaakt van zijn extern 

wedstrijdleiderschap antwoordt Bas Koote, dat hij dit niet heeft gedaan, gezien het feit dat de 

teamleiders verslag doen van hun teamprestaties . 

 

9) Jaarverslag jeugdleider 
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Op een opmerking van Menno Schoone dat het aanvangstijdstip van de jeugd van 18:30 uur voor 

veel ouders in verband met etenstijd erg vroeg is, antwoordt Eduard dat dit klopt, maar dat 

daaraan niets is te doen, gezien het feit dat trainers doorgaans zelf ook willen spelen in de 

interne competitie van volwassenen. 

In de interne jeugdcompetitie is Tim Tian na een barrage met Elnathan kampioen geworden. 

Mark Vermeer complimenteert de jeugdcommissie voor de bloeiende jeugdafdeling, zeker als je 

dit vergelijkt met veel andere verenigingen. De vergadering bekrachtigt dit met applaus. 

Eduard merkt op dat er trainers zijn vertrokken. Er is plaats voor 1 à 2 nieuwe jeugdtrainers. Hij 

vraagt vrijwilligers. 

 

10) Jaarverslag van de materiaalcommissaris 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld met dank aan de 

materiaalcommissaris. 

 

11) Bestuursverkiezing 

Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld voor de door het bestuur voorgestelde 

kandidaat-bestuursleden. 

Jan van Dijk wordt met algemene stemmen herkozen als secretaris. 

Mark van Liempt wordt met algemene stemmen herkozen als penningmeester. 

Bas Koote treedt af als extern wedstrijdleider. Eduard bedankt hem voor alle diensten die Bas 

vele jaren heeft verricht voor de vereniging en laat dit gepaard gaan met een cadeautje. 

Jasper Valstar wordt met algemene stemmen gekozen als extern wedstrijdleider.  

Eduard deelt mee dat Jasper tevens zal toetreden tot het bestuur, dat hiermee uit 5 leden zal 

bestaan. 

 

PAUZE 

 

12) Begroting komend seizoen 

Jan ten Brinke vraagt waarom dit jaar geen etentje voor vrijwilligers is begroot. Mark verwijst naar 

de toelichting. In principe wordt in het kader van de gemeentelijke vrijwilligers 

stimuleringssubsidie jaarlijks een etentje gehouden, Dit zal dit boekjaar niet geschieden. 
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Jaap Rusch wijst op het belang van tijdige aankondiging van het OCJK op de websites van de 

club en de RSB. Hans voegt toe dat dit uiterlijk eind september moet zijn geregeld. Eduard zegt 

toe dat dit zal geschieden. 

De locatie van het OCJK is nog niet bekend. De Wel zal veel duurder zijn dan voorheen. De 

gedachten gaan nu uit naar een school of naar de Voorhof. Hierover wordt nog besloten. 

Naar aanleiding van een vraag van Harry antwoordt Mark dat eventuele barwinst dit jaar nog niet 

in de begroting is opgenomen. 

De begroting wordt vastgesteld. 

 

13) Nieuwe kascommissie 

De kascommissie voor dit jaar zal bestaan uit Menno Schoone en Jan ten Brinke. Thomas 

Herrewijn is plaatsvervanger. 

 

14) Mededelingen interne competitie 

Roel heeft een voorstel aanpassing wedstrijdreglement ter bespreking voorgelegd. 

Naar aanleiding van een vraag stelt hij dat een “bye” wordt verleend als de tegenstander niet 

komt opdagen. Net als “niet ingedeeld” levert dit 4 punten op. 

In plaats van “Niet aanwezig” kan beter gezegd worden “Afgemeld” (goed voor 2 punten). 

Hiermee is het voorstel aangenomen. 

 

15) Mededelingen externe competitie 

Jasper heeft een voorlopige teamindeling gemaakt. 

Jasper heeft ook een voorstel ter bespreking voorgelegd met als titel “Plaatsingsbeleid externe 

competitie Capelse Schaakvereniging”. Vooral bedoeld om allerlei ongeschreven regels samen te 

vatten en om willekeur te voorkomen.  

Naar aanleiding van een vraag stelt Jasper dat niet de rating van de spelers maar de teamleider 

de bordvolgorde bepaalt. 

Het voorstel wordt aangenomen. Het stuk wordt onderdeel van het extern wedstrijdreglement. 

 

16) Rondvraag en sluiting 

 Mark Vermeer maakt gebruik van de rondvraag door te vertellen dat hij 4e is geworden op 

het Persoonlijk Kampioenschap van de RSB. Een applaus is zijn deel. 
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 Ton vraagt of de nieuwe huisvesting is geëvalueerd. Dit is gebeurd op de 

bestuursvergadering van 11 juni 2014. Eduard deelt mee dat er een cateringcommissie is 

ingesteld, bestaande uit Rob van de Bosse en Harry Stroosma. Op verzoek van CSV zijn 

6 extra inklapbare tafels aangeschaft. Roel stelt dat zowel interne als externe wedstrijden 

in de grote zaal moeten worden gespeeld. De ruimte laat dit toe. De kleine ruimte is te 

lawaaiig.  

 Walter deelt mee dat hij een poging doet om te stoppen met roken. Dit ondanks vraagt hij 

zich af of het plein voor de speelzaal dit seizoen kan worden gebruikt. Eduard antwoordt 

dat het plein klaar is en dat we een sleutel van de buitendeur naast de zaal krijgen. 

 Ton vraagt of er dit jaar weer training aan volwassenen zal worden gegeven. Mark 

Vermeer denkt dat de training het afgelopen seizoen succesvol was en stelt voor om dit 

het komend seizoen voort te zetten. Hij denkt aan maximaal 4 keer, te geven door hem of 

een andere 1e teamspeler.  

 Jan ten Brinke deelt mee dat zaterdag 13 september de activiteiten dag ’s-Graveland  zal 

worden gehouden. Eduard deelt mee dat CSV acte de présence zal geven met een 

bemand kraampje. 

 Naar aanleiding van een vraag wordt besloten dat de secretaris het huishoudelijk 

reglement zal updaten. 

 Op een vraag naar mogelijkheden van het organiseren van een 

schoolschaakkampioenschap in Capelle wijst Bas Koote op meerjarige ervaringen in 

Nieuwerkerk. 

 Arjan Terlouw meldt dat hij zoals meer leden van CSV ook lid is van Krimpen. Dit kan als 

dubbellid. Hiervoor hoeft maar 1x contributie te worden afgedragen aan de RSB/KNSB. 

Wellicht kan hier meer bekendheid aan worden gegeven, zodat bijvoorbeeld ook leden 

van Krimpen bij CSV kunnen gaan spelen. 

 Mark Vermeer en Hans Blokland pleiten voor het organiseren van een massakamp tegen 

Krimpen. De indruk bestaat dat Krimpen wacht op een uitnodiging van CSV. 

 Eduard vertelt dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor een bestuursfunctie bij de RSB. 

Hierover wordt besloten op de RSB-vergadering van 10 september a.s. 

 

Om 22:36 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Jaarverslag van de secretaris 

 

Jan van Dijk 

 

Het werk van secretaris van CSV kan geenszins spectaculair genoemd worden. Daarom zal ik dit 

verslag kort houden. Ik heb het afgelopen seizoen een aantal bestuursvergaderingen genotuleerd, 

almede de ALV, zoals u hiervoor hebt kunnen lezen. Voorts heb ik correspondentie gevoerd met de 

gemeente Capelle over een aantal subsidies. Dat mag wel eens worden opgemerkt in het jaarverslag 

van CSV: de goede relatie die wij hebben met de gemeente. Die steunt ons jaarlijks met bijdragen 

voor het jeugdschaken, het OCJK en ons vrijwilligerswerk. Dit geeft wat lucht op het financiële vlak. 

Daarnaast geeft de gemeente blijk van haar belangstelling door jaarlijks een wethouder af te 

vaardigen, die het OJCK opent, danwel de prijsuitreiking verzorgt. 

Niet veel werk maar wel grote accuratesse is elke keer vereist voor het bijhouden van het 

ledenbestand. 

In het afgelopen jaar is het ledenaantal gestabiliseerd. Aan het einde van seizoen 2013-2014 hadden 

we 70 leden en dat is ook nu (half augustus 2015) het geval. 

In onderstaande figuren is te zien dat het aantal jeugdleden (jonger dan 21 jaar) een stijging van 1 

kende, van 34 naar 35 en en het aantal volwassen leden (21+) een daling van 1, van 36 naar 35. 

 

 

 

 Leden jonger dan 21 leden vanaf 21 jaar Totaal aantal leden 

Juni 2007 32 20 52 

Juni 2008 42 19 61 

Juni 2009 41 16 57 

Juni 2010 37 16 53 

Juni 2011 39 20 59 

Juni 2012 45 25 70 

Juni 2013 32 28 60 

Juni 2014 34 36 70 

Aug 2015 35 35 70 

Verloop in 2014-2015 Stijging van 1 Daling van 1 Stabilisering 
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Jaarverslag van de penningmeester 

 

Mark van Liempt 

 

Tijdens de vorige ALV vond men het fijn dat de tabel met inkomsten/uitgaven wat compacter was 

gemaakt, maar er werden wel twee verzoeken ingediend. Ten eerste werd gevraagd of het mogelijk 

was, de behaalde inkomsten en uitgaven in eenzelfde vorm te noteren zoals de begroting van het 

komend jaar. Dit om het makkelijker te maken de twee met elkaar te vergelijken. In de tweede plaats 

werd verzocht, ook de verandering in materiële vaste activa hierin op te nemen. Het verwerken van 

deze twee verzoeken heeft geleid tot een nieuwe tabel. Belangrijk hierbij is dat crediteuren en debiteuren 

nu wel verwerkt zijn in de transacties. Om dit te corrigeren is de extra kolom “Credit/Debit mutatie” aan 

de tabel toegevoegd. 

Als naar het totaal wordt gekeken is dit boekjaar positief afgesloten met een bedrag van  € 469,30. In 

het vorige jaarverslag werd in de begroting rekening gehouden met een verlies van € 175. Dit positieve 

verschil was in het vorige jaarverslag al vermeld omdat de barwinst voorzichtig werd begroot. Deze 

manier van begroten werd tijdens de ALV besproken.  

Zoals in de tabel te zien is heeft de bar dit jaar   € 1176,60 aan winst opgeleverd dat al naar de rekening 

is gegaan. Ook is het grootste deel van de € 467,77 aan groei in contant geld gekomen vanuit de winst 

van de bar. Gecorrigeerd door de kosten van de bar van rond de € 250 is dit nog steeds een fantastisch 

bedrag. Let op dat de € 250 bestaat uit directe kosten van € 141,64 en kosten van aangeleverde 

producten van de Vijverhof, iets wat in hun rekening samengevoegd is met de huur. 

De vraag die dan wel rijst is waarom de winst niet in de buurt van de € 1200 ligt. Helaas waren er dit 

jaar ook een aantal kostenposten die vooraf niet begroot konden worden, waar het OCJK de grootste 

oorzaak van is. Dit jaar heeft CSV hieraan zelf een bijdrage van € 249,77 moeten leveren. Verder levert 

gemeente Capelle de subsidie voor het volgende OCJK vanaf nu af aan niet meer aan het begin van 

het jaar, maar een paar maanden voor het toernooi. In een vorig jaarverslag heb ik het al eens gehad 

over een geoormerkt bedrag. Dit schetst een positief beeld in het boekjaar waar dit geoormerkte bedrag 

voor het eerst ontstaat, maar dat dit bedrag in de toekomst ooit eens verrekend zal moeten worden. 

Omdat de subsidie vanaf nu af aan geleverd gaat worden in, voor onze vereniging, eenzelfde boekjaar 

als waarin het toernooi plaatsvind heeft dit geleid tot € 450 minder in kas dan voorgaande jaren. Dit is 

echter niet slecht, omdat de balans nu ook geen geoormerkt bedrag voor het OCJK meer bevat. 

De bovengenoemde bedragen, totaal € 700, zorgen ervoor dat van de eerder genoemde € 1200 een 

bedrag van € 500 overblijft, terwijl dit jaar een winst van € 469,30 is behaald. De overige kosten zijn 

verspreid over verschillende posten. Denk hier bijvoorbeeld aan € 35 meer aan website kosten dan 

begroot of aan het verlies op het bowlen van € 75. Een klein voordeel zat hem weer in de 

nieuwjaarsveiling, waar CSV vanwege een schenking van speciale borden/stukken voor de veiling een 

winst maakte van € 110, iets dat meer is dan was begroot.  
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BALANS per 1 augustus 
Werkelijk 

2014 (1 aug.) 

 

Werkelijk 
2015 (1 aug.) 

 
  

Liquide middelen 
 

 

Contant 21 488,77 

Girorekening 1.124,07 1.272,12 

Spaarrekening ASN 3.634,45 3.681,25 

Spaarrekening Postbank 17,05 17,19 

Subtotaal: 4.796,57 5.459,33 

 
  

   

Materiële vaste activa 360 270 

 
  

Debiteuren 694 300 

Crediteuren -1.123,6 -833,06 

 
  

Totaal generaal: 4.726,97 5.196,27 

 
  

Eigen vermogen 
 

 

Eigen vermogen vorig boekjaar 5.531,80 4.726,97 

Resultaat boekjaar -804,83 469,30 

                                    Totaal 4.726,97 5.196,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

  Behaald Begroting 

  
2014-
2015 

2015-
2016 

Transacties      

Inkomsten     

      

Contributies 5176,25 5000 

Rente 46,94 40 

RSB 75 25 

Bar 1170,6 1400 

Subsidies 652 1000 

Schoollessen 8945,9 0 

Overig 140,5 200 

Subtotaal 16207,19 7665 

      

Uitgaven     

      

ING 116,58 120 

Gebouw 3088,6 3400 

Website 154,16 160 

RSB/KNSB 1740,16 1800 

Materiaal 380,25 300 

OCJK bank 702 450 

Bar 141,64 150 

 

 

 

Toelichting begroting 

Zojuist is verklaard waarom de winst van vorig jaar niet rond de EUR 1200 zit, maar het valt wellicht op 

dat ook in mijn begroting van 2015-2016 op een veel lagere winst wordt gerekend. Hier zijn drie redenen 

voor, de externe competitie, een etentje en een schadezaak met de Vijverhof. Zoals op de website te 

zien, is het eerste team toch gepromoveerd naar de KNSB competitie. Dit was goed nieuws om te horen, 

maar er zijn wel extra kosten aan verbonden. De KNSB competitie vindt plaats op zaterdagen, waardoor 

we voor thuiswedstrijden een zaal moeten huren. Hier heb ik rond de EUR 350 voor begroot. Ook zal 

er een etentje zijn voor aanvang van de ALV. Eind 2013-2014 waren de kosten van eenzelfde soort 

diner ongeveer EUR 400 en dit heb ik opnieuw in de begroting 2015-2016 opgenomen. In de laatste 

plaats is er schade veroorzaakt aan de vloer met het verschuiven van een van de bartafels, iets wat de 

Vijverhof op ons wil verhalen. We zijn hiervoor verzekerd, maar hebben een eigen risico op van EUR 

227. Ook al ziet het er nu naar uit dat de verzekering ons hiervoor niet verantwoordelijk acht en wij dus 

geen eigen risico hoeven te betalen, heb ik dit toch voor de voorzichtigheid in de begroting opgenomen. 

Een meevaller is wel weer de opbrengst van EUR 100 vanuit een banneractie van NOC*NSF. Ook 

hebben we begin vorig jaar wat extra moeten betalen voor de levering van consumpties door de 

Vijverhof. Tegenwoordig kopen we zelf de consumpties goedkoper in via een groothandel. Deze posten 

verklaren de begroting. 
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Wel valt nog één ander punt op, de schoollessen. Hier is nul euro voor gerekend terwijl dit vorige jaren 

wel speelde. Op het moment van schrijven heb ik nog geen informatie over hoeveel lessen er zullen 

plaatsvinden in dit boekjaar. CSV is hier echter een tussenpersoon, en dus zouden alle inkomsten en 

uitgaven aan elkaar gelijk moeten zijn. Het enige risico dat CSV zelf loopt is dat de vereniging een 

andere leraar zou moeten leveren indien de huidige leraren de dienst toch niet zouden leveren. De kans 

hierop acht ik echter erg klein, en indien dit toch plaatsvindt kan naar een ander gezocht worden. 

Alles bij elkaar zie ik weer een zonnig jaar tegemoet, zowel financieel als ook met de ontwikkeling van 

de club. 
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Jaarverslag van de intern wedstrijdleider 

 

Roel Trimp 

 

 

 

Dit seizoen speelden we voor het eerst in de Vijverhof. Een prachtige zaal en locatie in het centrum 

van Capelle. Als interne wedstrijdleider is het een van mijn taken om optimale omstandigheden voor 

de spelers te bevorderen. De tafels,  stoelen en sfeer in de zaal zijn voortreffelijk. Ook is het fijn dat we 

een aparte zaal en bar hebben om te analyseren en na te praten. Enig aandachtspunt is de 

temperatuur in de speelzaal. Het is vaak te warm. De ramen vroeg in de avond open zetten kan 

helpen.  Al met al kan de interne wedstrijdleider tevreden terugkijken.  

 

Ook dit jaar was het fijn om te zien dat Mark Vermeer en Jan Peter Bogers trainingen hebben 

verzorgd. Iedereen die ik spreek is daar heel enthousiast over. Het is goed om te merken dat vele 

leden deze trainingen het afgelopen seizoen gevolgd hebben. Bedankt ! 

 

De wintercompetitie is gewonnen door Roel, die Arjan Terlouw voorbleef. Derde werd Ton die net als 

Rob v/d Bosse 64 punten scoorde maar een beter scoringspercentage had. Winnaar in de B-categorie 

is Jan ten Brinke geworden. Hij bleef Hans, die agv zijn rol als teamleider van het eerste team minder 

intern speelde, 1 punt voor. Op basis van TPR was Hans vierde geworden!  In de C-categorie was het 

ook heel spannend. Andre en Eduard eindigden qua punten gelijk. Ook hier moest het 

scoringspercentage de doorslag geven. Gefeliciteerd Andre!  
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Layout 1 

Pos Naam Prt W R V Score S R BRtg TPR Cat 

1 Roel Trimp 12 8 4 0 75,0 0 −1 1992 2016 A 

2 Arjan Terlouw 12 8 2 2 67,0 0 1 1789 1922 A 

3 Ton Dulk 14 8 3 3 64,0 0 1 1949 1841 A 

4 Rob v/d Bosse 16 9 1 6 64,0 2 2 1766 1724 A 

5 Walter Vermeer 14 7 3 4 62,0 −2 −2 1780 1764 A 

6 Thomas Herrewijn  12 7 1 4 61,0 0 1 1750 1728 A 

7 Harry Stroosma 12 5 4 3 60,0 0 1 1714 1776 A 

8 Jan ten Brinke 14 7 2 5 60,0 2 2 1648 1731 B 

9 Hans Blokland 7 3 3 1 59,0 1 −1 1683 1814 B 

10 Jasper Valstar 12 6 3 3 58,0 −2 −2 1838 1753 A 

11 Mark van Liempt 10 6 0 4 57,0 −2 −1 1688 1633 B 

12 Andre Grootenboer 8 4 1 3 56,0 0 −1 1416 1602 C 

13 Menno Schoone 12 5 3 4 56,0 0 −2 1534 1587 B 

14 Eduard Hartog 13 6 0 7 56,0 −1 −1 1445 1597 C 

15 Jaap Rusch 13 5 2 6 54,0 −1 1 1794 1651 A 

16 Rob Docter 13 4 4 5 54,0 1 −1 1669 1613 B 

17 Arjan Doorgeest 12 5 1 6 53,0 0 −1 1520 1561 B 

18 Karel de Kok 13 4 4 5 51,0 1 1 1550 1484 B 

19 Rick van Roon 15 6 0 9 51,0 1 2 1569 1576 B 

20 Piet Verkamman 12 2 6 4 50,0 0 1 1499 1449 C 

21 Marco Tjepkema 16 3 6 7 50,0 0 −1 1303 1459 C 

22 Jan van Dijk 9 3 2 4 49,0 1 1 1456 1463 C 

23 Willem Klein 8 1 4 3 46,0 0 −1 1679 1348 B 

24 Jeroen Peper 16 2 7 7 46,0 0 1 1400 1419 C 

25 Tim Tiam 11 2 3 6 46,0 1 1 1500 1435 C 

26 Bas Koote 14 0 7 7 43,0 0 1 1370 1338 C 

27 Cees Groenendijk 18 3 4 11 42,0 −2 −2 1397 1406 C 

28 Ben Jacobs 0 0 0 0 38,0 0 0 1488  C 

 

 

 

 

De lentecompetitie kende lange tijd een verassend verloop. Halverwege ging Rob Docter, na 

overwinningen op Roel, Ton, Jasper en Jaap en remise tegen Walter, aan kop. Helaas wist Rob dit 

niet vol te houden en werd hij tegen het einde van de competitie teruggeworpen naar de 6e plaats, 

maar daarmee werd hij natuurlijk wel winnaar in de B-categorie! Uiteindelijk werd de lentecompetitie 

gewonnen door Ton, die Roel een punt voor bleef. Walter werd overtuigend derde. Rob v/d Bosse 

moest opnieuw genoegen nemen met de vierde plaats.  In de C-categorie trok Eduard nu ook weer 

net aan het kortste eind. Net als in de wintercompetitie haalde hij evenveel punten als de winnaar, 

maar het scoringspercentage was iets in het voordeel van Marco, die snel sterker wordt en waarvan ik 

komend seizoen veel verwacht.  

 

http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl2.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl6.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl3.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl4.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl5.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl10.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl11.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl9.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl15.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl12.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl7.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl26.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl17.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl18.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl8.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl14.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl21.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl25.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl19.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl22.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl27.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl23.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl13.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl28.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl1.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl24.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl16.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/winter1415/Grp1-Pl20.html
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Omdat Ton winterkampioen en Roel lentekampioen is geworden  is er een beslissingsmatch nodig om 

uit te maken wie er clubkampioen gaat worden. De uitslag  van deze partij was op het moment van 

schrijven van dit verslag nog niet bekend. 

 

 

 

Layout 1 

Pos Naam Prt W R V Score Prc S BRtg TPR RtTnm Cat 

1 Ton Dulk 15 9 5 1 72,0 76,7 −1 1914 1915 8 A 

2 Roel Trimp 12 8 2 2 71,0 75,0 0 2001 1917 −27 A 

3 Walter Vermeer 15 9 3 3 69,0 70,0 1 1778 1833 40 A 

4 Rob v/d Bosse 15 6 6 3 64,0 60,0 1 1756 1747 3 A 

5 Harry Stroosma 10 4 4 2 61,0 60,0 0 1742 1761 15 A 

6 Rob Docter 14 6 3 5 61,0 53,6 0 1648 1688 24 B 

7 Arjan Terlouw 10 3 6 1 60,0 60,0 0 1842 1787 −14 A 

8 Willem Klein 11 5 3 3 58,0 59,1 1 1596 1723 55 B 

9 Mark van Liempt 12 5 3 4 58,0 54,2 0 1676 1769 44 B 

10 Thomas Herrewijn  9 4 3 2 57,0 61,1 −1 1750 1799 20 A 

11 Hans Blokland 9 3 3 3 56,0 50,0 1 1715 1612 −34 B 

12 Jan ten Brinke 11 4 3 4 55,0 50,0 −1 1688 1643 −17 B 

13 Marco Tjepkema 14 5 3 6 55,0 46,4 0 1368 1616 118 C 

14 Eduard Hartog 13 6 0 7 55,0 46,2 1 1499 1524 8 C 

15 Rick van Roon 12 5 2 5 54,0 50,0 −2 1566 1552 −10 B 

16 Jaap Rusch 9 4 1 4 53,0 50,0 1 1739 1678 −19 A 

17 Arjan Doorgeest 11 4 1 6 53,0 40,9 −1 1529 1497 −19 B 

18 Menno Schoone 11 4 1 6 53,0 40,9 1 1554 1482 −35 B 

19 Andre Grootenboer 10 3 2 5 52,0 40,0 0 1463 1530 16 C 

20 Jasper Valstar 11 5 2 4 51,0 54,5 1 1816 1590 −81 A 

21 Jeroen Peper 11 4 4 3 51,0 54,5 −1 1402 1540 58 C 

22 Tim Tian  13 3 4 6 47,0 38,5 −1 1469 1499 6 C 

23 Piet Verkamman 7 0 4 3 46,0 28,6 −1 1475 1333 −43 C 

24 Karel de Kok 7 2 3 2 45,0 50,0 1 1518 1501 −7 B 

25 Cees Groenendijk 12 2 4 6 42,0 33,3 0 1389 1417 6 C 

26 Bas Koote 16 1 6 9 40,0 25,0 0 1350 1363 −2 C 

27 Ben Jacobs 0 0 0 0 38,0  0 1488  0 C 

28 Jan van Dijk 12 0 3 9 37,0 12,5 0 1456 1158 −117 C 

 

 

 

Op initiatief van Eduard is er vorig seizoen gestart met een nieuwe competitievorm die het voor 

nieuwe leden eenvoudiger maakt om te wennen aan het schaken in clubverband, de 

recreantencompetitie. Jeugdspelers kunnen hier ook alvast wennen aan de overstap naar de 

seniorencompetitie omdat er in deze competitie gespeeld wordt met een kortere bedenktijd en de 

wens om iedereen de mogelijkheid te geven om op vrijdagavond een partij te laten spelen is 

http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl3.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl1.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl5.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl4.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl7.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl16.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl2.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl23.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl11.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl6.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl9.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl8.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl21.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl14.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl19.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl15.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl17.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl13.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl12.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl10.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl24.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl25.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl20.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl18.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl27.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl26.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl28.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/internecompetitie/Grp1-Pl22.html
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belangrijker dan het strikt hanteren van de afmeldregels e.d.  In de wintercompetitie werd Björn 

overtuigend eerste voor Daan die op zijn beurt weer een gat sloeg naar Hans en de anderen.   

 

 

Ronde 19 

Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR 

1 Bjorn Hartog 83,0 12 12 0 0 0 0 

2 Daan de Jong 70,0 13 9 1 3 0 0 

3 Hans Hsiao 57,0 11 5 2 4 0 0 

4 Jimmy Tsai 51,0 11 5 0 6 0 0 

5 Jonathan Meijers 50,0 14 4 3 7 0 0 

6 Luuk Stigter 49,0 12 4 0 8 0 0 

7 Karel de Kok 42,0 2 1 0 1 0 0 

8 Menno Stigter 42,0 11 2 0 9 0 0 

9 Jeroen Peper 41,0 1 1 0 0 0 0 

10 Peter Herrewijn 41,0 1 1 0 0 0 0 

11 Edwin Geragesion 41,0 13 4 0 9 0 0 

12 Luus Hoekstra 37,0 1 0 0 1 0 0 
 

 

 

In de lentecompetitie bij de recreanten was het spannender! Bjorn werd opnieuw eerste maar het 

krachtsverschil met Daan bleek heel klein te zijn geworden. Gefeliciteerd Bjorn! 

 

Ronde 18 

Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR 

1 Bjorn Hartog 69,0 13 9 2 2 0 0 

2 Daan de Jong 67,0 12 9 0 3 0 0 

3 Hans Hsiao 58,0 13 7 1 5 0 0 

4 Jonathan Meijers 54,0 12 6 0 6 0 0 

5 Peter Herrewijn 52,0 14 7 1 6 0 0 

6 Luuk Stigter 49,0 8 4 0 4 0 0 

7 Karel de Kok 45,0 7 3 2 2 0 0 

8 Jimmy Tsai 45,0 12 3 2 7 0 0 

9 Edwin Geragesion 42,0 13 3 0 10 0 0 

10 Menno Stigter 41,0 10 2 0 8 0 0 

 

 

Jan Peter Bogers is de nieuwe intern bekerkampioen geworden. In de finale versloeg hij de winnaar 

van de laatste jaren, Mark Vermeer in een partij die lange tijd in balans was, maar waarin Mark een 

remiseaanbod afsloeg en zijn hand overspeelde.wit:  

Mark Vermeer (1) - zwart: Jan Peter Bogers (3) 0-1 

http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl1.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl2.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl8.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl7.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl6.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl3.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl12.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl9.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl10.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl5.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl4.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/wintercompetitie1415/Grp1-Pl11.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl1.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl2.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl3.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl5.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl9.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl6.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl7.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl4.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl10.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/recreanten/Grp1-Pl8.html
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De CSV- beker is in 2015 voor Jan Peter Bogers 

 

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Halve finale Finale 

Mark Vermeer (1) –  
vrij 

        

Mark Vermeer (1) –  
Arjan Doorgeest 

      

Arjan Doorgeest - 
Marco Tjepkema 

      

  Mark Vermeer (1) 
–  
Arjan Terlouw (8) 

    

Arjan Terlouw (8) – 
Hans Blokland 

      

Arjan Terlouw (8) - 
Willem Klein   

      

Willem Klein – 
Karel de Kok 

      

    Mark Vermeer 
(1) –  
Jaap Rusch (5) 

  

Jeroen Peper – 
Jaap Rusch (5) 

      

Jaap Rusch (5) –  
Piet Verkamman 

      

Eduard Hartog – 
Piet Verkamman 

      

  Jaap Rusch (5) – 
Harry Stroosma 

    

Bas Koote – 
Harry Stroosma  

      

Harry Stroosma – 
Ton Dulk (4) 

      

Ton Dulk (4) – 
Björn Hartog 

      

      Mark Vermeer (1) – 
 Jan Peter Bogers 
(3) 

Jan Peter Bogers (3) – 
vrij 

      

Jan Peter Bogers (3) 
– Jan ten Brinke 

      

Rob van den Bosse – 
Jan ten Brinke 

      

  Jan Peter Bogers 
(3) – Rob Docter 

    

Andre Grootenboer – 
Jasper Valstar (6) 

      

Andre Grootenboer – 
Rob Docter 

      

Jan van Dijk – 
Rob Docter 

      

    Jan Peter 
Bogers (3) - 
Roel Trimp (2) 

  

Walter Vermeer (7) –  
Thomas Herrewijn 

      

Thomas Herrewijn – 
Menno Schoone 

      

Rick van Roon – 
Menno Schoone 

      

  Menno Schoone -  
Roel Trimp (2) 

    

Mark van Liempt – 
Tim Tian 

      

Mark van Liempt – 
Roel Trimp (2) 

      

Roel Trimp (2) – 
Cees Groenedijk 
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Het Nieuwjaarssnelschaaktoernooi was weer gezellig als vanouds. Vele sterke 1e team spelers en 

oud-CSV-ers en oud-winnaar Michel de Wit deden er dit jaar mee. Heel sterk was het optreden van 

Jan Peter Bogers die eerste leek te gaan worden..... alleen ging Leon Koster hem op 

weerstandspunten in de laatste ronde voorbij!  Gefeliciteerd Leon ! De prijzentafel was rijk gevuld met 

nuttige en grappige prijzen en natuurlijk was ook de drank niet vergeten. Bijzonder waren ook de 

mooie schaakborden en de diverse schaakboeken die ter veiling werden aangeboden. Mede hierdoor 

deed de penningmeester dit jaar goede zaken! 

Het seizoen werd afgesloten met een simultaan door Leon Koster, die een geweldige prestatie 

neerzette door in de 18 partijen die hij speelde  alleen Ton en Mark een remise te gunnen! 
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Jaarverslag van de extern wedstrijdleider 

 

Jasper Valstar 

 

Opnieuw kende CSV een succesvol seizoen in de RSB competitie. Voor het derde jaar op rij werden er 

prijzen gewonnen. De RSB-beker werd voor het tweede seizoen op rij in de wacht gespeeld, en het 

tweede zette de opmars voort met het derde kampioenschap op rij! 

 

 
Namens CSV neemt Roel Trimp de oorkonde voor het kampioenschap van CSV 2 in ontvangst van RSB-
competitieleider Arrian Rutten. 

 
Toch waren er ook een aantal teleurstellingen te verwerken. Allereerst natuurlijk de degradatie van het 

derde team. Dit kwam een beetje onverwacht, omdat we er wel van uit gingen dat dit team zich staande 

zou moeten kunnen houden in de 3e klasse. Maar goed, komend seizoen weer een kans voor dit team 

om te promoveren. Datzelfde geldt voor het vlaggenschip, dat zich er bij neer moest leggen dat Rokado 

sterker was. De onderlinge strijd werd verloren en Rokado liet verder ook nergens wat liggen. 

 

Leeswijzer 

Verder volgen nu de verslagen van de verschillende teams. Het verslag van het 1e en het bekerteam is 

geschreven door de teamleider zelf (Hans, bedankt), de anderen door mij op basis van de 

wedstrijdverslagen, standen en uitslagen en mijn eigen observaties. 
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Ik wens jullie veel leesplezier toe, en verwacht dat we ook het komende seizoen weer de nodige prijzen 

zullen gaan pakken. 

 
 
 

Team 1 en bekerteam 

 

CSV 1 terug in de Promotieklasse 

Na een kortstondig verblijf van één seizoen in de 1ste klasse van de RSB maakte CSV 1 een herhaald 

debuut in de promotieklasse. Voor een aantal spelers gaf dat een déja vu ervaring! Het team startte als 

één van de favorieten voor promotie naar de KNSB en leek dat na twee rondes ook waar te gaan maken.  

 

We hadden mede favoriet Messemaker ruim verslagen en waren een half puntje uitgelopen op Rokado. 

Toen kwam echter de man met de hamer als onze eigen Ton Dulk aan het 1ste bord van Charlois 

Europoort. Dat resulteerde in een pijnlijke nederlaag. In de volgende ronde tegen koploper en favoriet 

Rokado moesten we winnen om uitzicht op promotie te houden. We bleken ons nog niet hersteld te 

hebben en dat resulteerde opnieuw in een nederlaag met 5-3 en daarmee uitschakeling van de kans op 

promotie. Daardoor kon Rokado freewheelend met ruime voorsprong afstevenen op promotie.  

 

Drie ruime overwinningen van CSV konden daar niets meer aan veranderen, hoewel dat wel resulteerde 

in een 2de plaats vlak voor Messemaker. De overige vijf teams streden tegen degradatie tot en met de 

laatste gezamenlijke wedstrijd op 1 april met een verrassende ontknoping! 

 

CSV in de KNSB-bekercompetitie 

Als winnaar van de RSB-beker mocht ons viertal deelnemen aan de strijd om de KNSB-beker. De eerste 

ronde bracht ons een fraaie overwinning met 3-1 tegen de Brabantse bekerwinnaar Waalwijk. In de 2e 

ronde leden we tegen het sterke Spijkenisse een kleine nederlaag en waren daarmee uitgeschakeld. 

Voordeel was dat we ons nu konden concentreren op de strijd om de RSB-beker. 

 

CSV in de RSB-bekercompetitie 

Als houder van de RSB-beker kregen we ook hier de favorietenrol opgelegd. De geschiedenis leert 

echter dat de bekerhouder het jaar er op in de 1ste ronde wordt uitgeschakeld. Gelukkig konden we die 

1ste ronde overslaan! In de 2de ronde werd Moerkapelle met 3-1 uitgeschakeld en troffen we in de 3de 

ronde opnieuw een team van Spijkenisse dat ons op 2-2 wist te houden. Bloedstollende 

snelschaakpartijtjes brachten ons in de halve finale tegen Krimpen. Een spannende wedstrijd werd met 

een 3-1 overwinning afgesloten.  

 

Daarmee kwamen we in de finale tegen het sterke team van Rokado. Uiteraard waren we belust op een 

revanche en daar kwam het ook ruimschoots van: 3½ - ½. Daarmee was de prolongatie van de beker 

een feit en werd het seizoen op 10 april waardig afgesloten. 
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Eindstand team 1 
   Promotieklasse       N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Rokado 1             7  13 36  x  5  4  5  5  5½ 6  5½  

2. CSV 1                7  10 36  3  x  5½ 3  6½ 6  6  6 

3. Messemaker 1847 2    7  9  30½ 4  2½ x  4½ 5½ 4  6  4 

4. Charlois Europoort 4 7  6  27½ 3  5  3½ x  3  5  3  5 

5. Spijkenisse 2        7  6  25  3  1½ 2½ 5  x  3½ 4½ 5 

6. Fianchetto 1         7  5  24  2½ 2  4  3  4½ x  4  4 

7. RSR Ivoren Toren 3   7  5  23½ 2  2  2  5  3½ 4  x  5   

8. Shah Mata 1          7  2  21½ 2½ 2  4  3  3  4  3  x   

 

Persoonlijke scores team 1 
CSV 1                      r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg  

1.  Leon Koster            1  1  0  ½  1  1  1  5½ 7 1.1 1w 2326 2212 1986  

2.  Stefan Tabak           1  ½  0  ½  -  1  ½  3½ 6 2.2 2z 2210 2046 1986  

3.  Jan Peter Bogers       1  1  1  0  1  1  ½  5½ 7 3.4 1w 2021 2194 1968  

4.  Mark Vermeer           ½  ½  1  0  1  1  ½  4½ 7 3.9 1z 1978 2021 1917  

5.  Roel Trimp             1  1  0  1  1  ½  -  4½ 6 4.2 2w 1993 2157 1964  

6.  Hans Hoornstra         -  0  -  0  -  -  1  1  3 5.3 1z 1962 1846 1969  

7.  Winood Rampersad       -  -  -  -  ½  -  ½  1  2 5.5    1835 1901 1901  

8.  Walter Vermeer         -  -  -  -  0  -  -  0  1 6   1w      1755 1948 

9.  Reinoud Segers         0  -  0  1  -  1  -  2  4 6   2z 1983 1943 1943  

10. Jaap Rusch             1  ½  1  0  1  0  1  4½ 7 7.1 1w 1904 1980 1876  

11. Paul van der Lee       ½  1  0  -  1  ½  1  4  6 8      1782 1978 1855  

 
 
 
 

Team 2 

 

Na twee promoties op rij was CSV 2 aanbeland in de tweede klasse, voor een aantal spelers nieuw 

terrein. Voor een aantal andere terug van weggeweest, want toen zij nog in CSV 1 speelden, speelde 

dat team in de tweede klasse.  

 

Teamleider Jan ten Brinke had beschikking over nagenoeg dezelfde spelers. Derk Brus was gestopt, 

maar voor hem kwamen twee spelers over uit het 3e: Walter Vermeer en Willem Klein. Het bestuur kon 

niet kiezen wie van dit succesvolle clubje schakers het veld moest ruimen, en daarom werd besloten te 

gaan rouleren met 9 spelers. Achteraf bleek dat een gouden greep, maar daarover later meer.  

 

Het team trad aan in 2e klasse C. Dit was een sterke klasse met degradanten als WSV 1 en Nieuwerkerk 

2, en het sterke De Pionier 1, die het seizoen ervoor promotie op een haar na hadden gemist. 

 

Ronde 1 werd een opwarmronde voor het team. Tegenstander Ridderkerk 1 was op papier een stuk 

zwakker, dus moesten hier gewoon punten gehaald worden. Gemakkelijke overwinningen voor Walter, 

Rob Docter, Harry Stroosma en Willem Klein zorgen ervoor dat het niet meer fout kan. Helaas verliest 

Arjan Terlouw op het eerste bord van de sterke Ridderkerkse kopman. In de overige partijen is elk halfje 

welkom. Rob van de Bosse gaat remise dan ook niet uit de weg. Hans Blokland deed dat wel, maar had 
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goed gezien dat hij helemaal gewonnen stond. Ten slotte keept ook Mark van Liempt in tijdnood zijn 

eindspel naar remise: 6-2 winst en een goed begin. 

 

Ook ronde 2 test het team nog niet echt. Dordrecht 4 is gemiddeld bijna 200 punten zwakker dan CSV 

2 en was de competitie begonnen met een 7-1 nederlaag. In dat soort wedstrijden ligt onderschatting 

altijd op de loer. Ik citeer de teamleider uit het verslag: “In het begin leek het of we over hen heen zouden 

walsen.” Dat viel dus tegen. Thomas Herrewijn won heel snel, maar daarna leek het lang niet helemaal 

goed te gaan. Harry verloor materiaal en Walter leek te gaan verliezen. Arjan moest daarom een 

remiseaanbod afslaan, maar toen kreeg hij opeens een winnende aanval. Mark kwam opnieuw in 

tijdnood maar won ook en toen de druk eraf was vielen de Dordtenaren als rijpe appels uit de boom. 

Rob van de Bosse en Hans wonnen beiden en samen met de remise van Willem kwamen we op 5½ 

bordpunt. Harry en Walter verloren beide inderdaad, zodat het daar bij bleef. Opnieuw punten, maar wel 

gewaarschuwd voor de overige ronden! 

 

In ronde 3 de kraker tegen WSV. Om iets van de sfeer van deze wedstrijd mee te geven citeer ik opnieuw 

Jan ten Brinke:  

“Donderdag 27 november vertrok het 2e team naar Waddinxveen om de uitwedstrijd tegen WSV1 te 

spelen in de, volgens de website, fantastische schaakgelegenheid ter plaatse. Dit fantastische viel 

helaas tegen. We moesten, vanwege een verbouwing, spelen in een kamertje met flikkerende tl-lampen 

en verflucht. Veel erger was dat we door een glaswand waren gescheiden van een zaal met meer dan 

80 bridgers die constant voor zeer grote geluidsoverlast zorgden.” 

Verre van ideale omstandigheden natuurlijk. Dat geldt dan wel voor beide teams, maar als bezoekende 

club heb je daar altijd meer last van. Dit had tot gevolg dat zowel Hans en Harry niet aan spelen 

toekwamen. Harry zag een remiseaanbod na een paar zetten geaccepteerd worden, terwijl Hans snel 

zijn dame weggaf. 

 

Toch laat CSV 2 zich niet zo snel gek maken. Arjan speelde een zeer complexe partij, en zag zijn aanval 

doorslaan, terwijl die van zijn tegenstander dat niet deed. Ongeveer hetzelfde tafereel bij Mark, maar 

helaas zat hij aan de verkeerde kant. Op de overige borden mocht er dus niets meer blijven liggen. Rob 

Docter begreep dat en speelde de partij snel naar winst. In de overige partijen zat er niets meer in, maar 

gaf het 2e ook niets weg: 3 remises en daarmee 4-4 tegen één van de favorieten voor de titel. 

 

In ronde 4 kwam Shah Mata 2 op bezoek. Niet zo’n sterk team, maar wel een team dat bovenaan stond 

en dus sterker was dan ratings deden vermoeden. Dat bleek ook wel. Harry verloor al vrij snel en later 

verloor ook Arjan ogenschijnlijk simpel van iemand met een rating van 1700. Het goede voorbeeld werd 

gegeven door de lagere borden. Thomas en Rob Docter deden met soepele overwinningen iets terug. 

Walter en Mark kwamen niet verder dan remise en toen ook Willem verloor was 4-4 het hoogst haalbare. 

Rob van de Bosse stond weliswaar gewonnen, maar had nog maar weinig tijd. De tegenstander 

probeerde met wat onsportiviteiten Rob uit zijn concentratie te halen, maar het enige wat hij bereikte 
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was een tijdstraf van de wedstrijdleider, waardoor Rob wat tijd erbij kreeg om de partij in winst om te 

zetten. 

 

Na 4 ronden was de stand aan kop als volgt: 

1. Shah Mata 2 7 uit 4 

2. CSV 2 6 uit 4 

3. RSR Ivoren Toren 4 6 uit 4 

4. WSV 1 5 uit 4 

5. De Pionier 1 5 uit 4 

 

Ronde 5 werd daarmee gelijk een soort finale. Tegenstander was De Pionier 1, dat op voorhand favoriet 

was voor de titel. Dit kwam omdat de opstelling maar liefst twee 2100 bevatte. Na de eerste wedstrijd 

viel 1 van die twee toppers af, omdat hij ook vast in een KNSB-team speelde voor LSG uit Leiden en 

dat is niet toegestaan. 

 

Gezien deze topzware opstelling besloot captain Jan de opstelling ook wat aan te passen:  ”Hun eerste 

bordspeler had een rating van maar liefst 2144 en de vraag was of we een tactische opstelling zouden 

kiezen. Bij het overleg gaf Walter aan dit wel een uitdaging te vinden en mocht hij daarom zijn krachten 

meten.” 

Ook in deze wedstrijd waren de partijen op de onderste borden snel afgelopen. Rob Docter en Harry 

verloren, terwijl Thomas won. Hans speelde remise. Dat zelfde gold ook voor Mark, stand dus 3-2 achter. 

Voor de afloop van de wedstrijd citeer ik Jan: 

 

“Arjan op bord 2 had een partij waarin remise (in een eenvoudige stelling) waarschijnlijk de uitkomst zou 

zijn maar ik verzocht Arjan nog even te wachten met remise aanbieden. Arjan wist de stelling enigszins 

te compliceren en kon toen een pion winnen met een eindspel van dame en loper tegen dame en loper 

tot gevolg. Jan van Dam gaf hem de gelegenheid dameruil af te dwingen waarna Arjan eenvoudig won. 

 

Op bord 4 vertoonde Rob van de Bosse weer zijn kunnen. Hij verkreeg een dame eindspel (met weinig 

tijd op de klok) met eerst 1 toen 2 pionnen meer. Rob voerde op een listige manier de druk op en kon 

tenslotte de laatste stukken ruilen waarna hij won. 

 

De partij van de avond vond plaats op bord 1. Walter met een rating van 1610 tegen Ernstjan Pluim 

Mentz met een rating van 2144. Op zet 4 offerde Walter (met wit) in een vrij ongebruikelijke opening 

een pion. Ik zag geen echte compensatie, zijn tegenstander ook niet. Ernstjan ging rustig verder met 

zijn ontwikkeling maar Walter wist dreigingen te scheppen en kreeg de gelegenheid pion h7 met zijn 

loper te nemen met schaak. Misschien had Ernstjan de mooie wijze waarop Walter daarna zijn toren 

naar de h-lijn kon brengen niet gezien. Walter kon echter, waarschijnlijk mede door tijdnood, zijn 

mataanval niet bekronen met het behalen van voordeel en belandde in een eindspel met paard en toren 
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en een pion minder. Hij bleef toch zeer actief spelen een kon de kwaliteit winnen en daarna zijn pion 

laten door lopen met een prachtige winst tot gevolg!!!” 

 

Op de clubavond er na werd Walter door iedereen gefeliciteerd met zijn fantastische overwinning, 

waardoor het 2e ineens zicht kreeg op het kampioenschap. 

 

Stand aan kop na 5 ronden: 

1. Shah Mata 2 9 uit 5 

2. CSV 2 8 uit 5 

3. WSV 1 7 uit 5 

 

In ronde 6 weer een makkie: Nieuwerkerk 2. Weliswaar gedegradeerd uit de 1e klasse, maar ongeveer 

5 sterke spelers kwijtgeraakt en daarom eerder degradatiekandidaat dan concurrent. Toch ging het weer 

bijna fout... 

 

Rob Docter stond al na een paar zetten mat door een bekende openingsval. Hans speelde een vreselijk 

complexe partij, maar had alles beter gezien dan zijn tegenstander. Mark won al snel een stuk na een 

verkeerde afwikkeling van de Nieuwerkerker, en ook Arjan bleef materiaal voor na wat complicaties. 

Echter, daarmee was de wedstrijd alles behalve gespeeld. Rob van de Bosse stond slecht en had weinig 

tijd. Walter stond onder druk en Willem keepte een min of meer verloren eindspel. Ten slotte stond 

Thomas wel wat beter, maar nog zeker niet gewonnen. In tijdnood gebeurde er van alles. Thomas won 

nadat zijn tegenstander de draad kwijtraakte, en Willems tegenstander vond na wat geschuif uiteindelijk 

de winst. Daarmee was het 4-2 en hadden we nog een halfje nodig. Walter stond inmiddels zo goed als 

verloren en Robs tegenstander deed 2 heel slechte zetten en toen stond Rob ineens gewonnen, maar 

hij had bijna geen tijd meer. Hij sloeg een remiseaanbod af in een volledige gewonnen stelling, om 

vervolgens door zijn vlag te gaan. Erg zuur natuurlijk, maar gelukkig had Walter even daarvoor een 

remiseaanbod gekregen, wat hij dankbaar aannam. 

 

In het zicht van de haven nog bijna gestrand, maar zonder geluk word je geen kampioen. 

 

Stand aan kop na 5 ronden: 

1. Shah Mata 2 11 uit 6 

2. CSV 2 10 uit 6 

3. WSV 1 9 uit 6 

 

In de laatste ronde speelden op dinsdag Shah Mata en WSV tegen elkaar, en het 2e op vrijdag tegen 

RSR Ivoren Toren. Dinsdag waren we dus voor WSV, en dat pakte goed uit. Het Waddinxveense team 

won met 4½ - 3½ van Shah Mata. 
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Op vrijdag 17 april moest er daarom gewonnen worden van RSR. Deze wedstrijd begon moeizaam. 

Hans verloor snel en op de overige borden zag het er bedenkelijk uit. Arjan kwam alle complicaties te 

boven en counterde met een mataanval, waardoor de stand weer gelijk was. Naarmate de avond 

vorderde zag het er steeds beter uit. Mark kon daarom remise aannemen en vlak daarna wonnen Harry, 

Rob van de Bosse, Willem, Thomas en Walter ook en was het kampioenschap een feit! 

 

 
Het kampioensteam met staand (vlnr): Arjan Terlouw, Hans Blokland, Jan ten Brinke, Harry Stroosma, Rob van 
de Bosse, Willem Klein, Thomas Herrewijn en Mark van Liempt. Zittend: Walter Vermeer. Rob Docter ontbreekt 
op de foto, hij speelde de laatste ronde niet mee. 
 

 
   Klasse 2C             N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. CSV 2                 7  12 35½ x  4  4  5  6½ 4½ 6  5½  

2. WSV 1                 7  11 35  4  x  4½ 4  6  6½ 4  6 

3. Shah Mata 2           7  11 33½ 4  3½ x  5  4½ 6½ 4½ 5½ 

4. De Pionier 1          7  9  33  3  4  3  x  6  6  5  6 

5. RSR Ivoren Toren 4    7  6  26½ 1½ 2  3½ 2  x  5  5½ 7 

6. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 7  4  24  3½ 1½ 1½ 2  3  x  7  5½ 

7. Ridderkerk 1          7  3  21½ 2  4  3½ 3  2½ 1  x  5½  

8. Dordrecht 4           7  0  15  2½ 2  2½ 2  1  2½ 2½ x   

 
Tot slot de persoonlijke scores: 
 
CSV 2                      r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg 

1.  Arjan Terlouw          0  1  1  0  1  1  1  5  7 1.1 1z 1826 1922 1760 

2.  Mark van Liempt        ½  1  0  ½  ½  1  ½  4  7 2.1 1w 1706 1774 1722 

3.  Rob van de Bosse       ½  1  ½  1  1  0  1  5  7 3.1 1z 1664 1861 1699 

4.  Harry Stroosma         1  0  ½  0  0  -  1  2½ 6 4.2    1745 1648 1708 

5.  Walter Vermeer         1  0  ½  ½  1  ½  1  4½ 7 4.9 3w      1800 1695 

6.  Willem Klein           1  ½  -  0  -  0  1  2½ 5 5.2 3z 1860 1607 1607 

7.  Hans Blokland          1  1  0  -  ½  1  0  3½ 6 6.7 2w 1657 1670 1610 

8.  Rob Docter             1  -  1  1  0  0  -  3  5 6.8 1z 1650 1640 1568 

9.  Thomas Herrewijn       -  1  ½  1  1  1  1  5½ 6 8      1617 1942 1547 
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Topscorer werd Thomas (TPR: 1942) met 5½ uit 6, maar ook Arjan (1922) en Rob van de Bosse (1861) 

hadden met 5 uit 7 een heel goed seizoen. 

 

Ten slotte kom ik nog even terug op die “gouden greep” uit de inleiding. Geen enkele keer heeft Jan 

beroep moeten doen op een invaller. Sterker nog, een aantal keer waren zelfs alle 9 spelers paraat. 

Ook hebben alle 9 spelers bijgedragen aan het kampioenschap, en daarmee aangetoond sterk genoeg 

te zijn voor de tweede klasse. Kortom, het bestuur heeft weer een moeilijke keuze te maken, terwijl het 

team zich opmaakt voor de 1e klasse. 

 

 

Team 3 

 

Het 3e team van CSV begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Vorig jaar was het team glansrijk 

kampioen geworden in de 4e klasse B en mocht het nu proberen in de 3e klasse B. Wel werd het de 

mannen van captain Rob Docter extra moeilijk gemaakt. Walter Vermeer en Willem Klein (goed voor 8 

uit 10 in de 4e klasse) werden “weggekocht” door team 2, zonder dat daar spelers voor terugkwamen. 

Daarnaast bleek de 3e klasse B een sterke klasse te zijn.  

 

De tegenstander in ronde 1, Erasmus 3 was het seizoen ervoor slachtoffer geworden van versterkte 

degradatie en dus geen makkelijk begin. Daarnaast was ook Onésimus 2 afkomstig uit de 2e klasse, en 

het lot bepaalde dat dat in ronde 2 de tegenstander was. Deze twee rondes verliepen helemaal niet 

slecht. Uit bij Erasmus werd weliswaar met 6½ - 1½ verloren, maar tegen Onésimus hield het team zich 

met 4-4 knap staande. Bas Koote vervulde een opvallende rol in beide wedstrijden, door als invaller 

tweemaal knap remise te spelen op een hoog bord.  

 

Tijd om zich te herstellen kreeg het team amper. In ronde 3 ontving het 3e thuis De Penning 1, op papier 

ook één van sterkere teams van deze poule. Op de onderste 3 borden scoorden Menno Schoone, Piet 

Verkamman en Marco Tjepkema netjes 2½ punt, maar van de overige spelers wist alleen kopman Jan 

ten Brinke nog een halfje hier aan toe te voegen. Op de beslissende momenten gaf het ratingoverwicht 

van De Penning toch de doorslag. 

 

Ronde 4 bleek uiteindelijk cruciaal geweest te zijn. Voor het eerst kreeg het team in 

Barendrecht/IJsselmonde 3 een tegenstander van gelijkwaardige sterkte. Jan ten Brinke gaf het goede 

voorbeeld door een strakke winstpartij (die valt na te spelen op de site: www.capelse-

schaakvereniging.nl/?p=2648). Ook super-sub Bas liet van zich horen door op bord 2 een vol punt 

binnen te slepenHelaas gaven deze topprestaties de rest van het team geen vleugels. Piet tikte weer 

een puntje binnen, maar na remises van Marco en Jan van Dijk was de koek op. 

 

Na 4 rondes had het team dus slechts 2 matchpunten vergaard, en daarmee stond het team één-na-

laatste. Alleen Papendrecht/Alblasserwaard 2 stond er met 0 punten nog slechter voor. 

http://www.capelse-schaakvereniging.nl/?p=2648
http://www.capelse-schaakvereniging.nl/?p=2648
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In 2015 ging de competitie verder met een hernieuwd treffend met De Pionier 2, het team dat vorig jaar 

in het kielzog van het 3e meepromoveerde van 4B naar 3B. De Pionier stond er wat beter voor, dus 

moest het 3e gewoon winnen. Twee partijen werden vooruit gespeeld. Arjan Doorgeest en Piet waren 

wel bereid dit te doen. Lange tijd leek het erop of we met een kleine voorsprong de echte wedstrijd in 

zouden gaan, maar aan het einde van de avond kon Piet net niet winnen en verloor Arjan nog. Een 

zware taak wachtte dus de overige 6 spelers. 

 

Op de avond zelf heeft een overwinning er lang ingezeten. Jan ten Brinke en Menno, die beiden het 

hele seizoen al goed scoorden, lieten er geen gras overgroeien en op alle overige borden zag het er 

lange tijd goed uit. André Grootenboer had kansen op winst, maar toen het wat gecompliceerder werd 

liet hij zijn tegenstander ontsnappen en verloor hij nog. Ook Rick van Roon en Jan van Dijk verloren 

ogenschijnlijk stellingen waar een remise mogelijk was geweest. De meest bizarre partij was echter die 

van Marco. Het stellingsoordeel ging hier een aantal keer op-en-neer, maar uiteindelijk verloor Marco 

en stond er een 2½ - 5½ nederlaag op het scorebord, en kwam degradatie ineens wel heel dichtbij. 

 

Met nog 2 ronden te gaan moest er nog 1 keer gewonnen worden, en als de concurrentie nog punten 

ging pakken zelfs 2 keer. Eén van die concurrenten was Fianchetto 4, dat 2 punten voor stond. Met een 

overwinning op dit team, en een laatste ronde tegen het zwakke Papendrecht in het vooruitzicht, zouden 

we wel veilig zijn. In Schiedam ontvouwde zich een scenario wat dit seizoen wel vaker gebeurde: op de 

onderste borden gaat het goed (Menno won, en Marco speelde remise), maar bovenin kwam het team 

slagkracht te kort. Alleen Jan ten Brinke scoorde een vol punt, de rest verloor: 5 – 3. 

 

De degradatie werd een feit op 23 maart, 4 dagen voordat het team zelf speelde. Zeer verrassend won 

het team van Barendrecht van De Pionier 2, daarmee op 5 punten komend. Financhetto had inmiddels 

6 punten, en CSV 3 stond nog steeds op 2. De wedstrijd tegen Papendrecht (dat met 0 punten laatste 

werd), ging daarom slechts om de eer. Die eer werd stevig verdedigd, het 3e won met maar liefst 7-1. 

Jan ten Brinke had geen tegenstander, André en Arjan speelden remise, en de rest van team won. 

 

 

De eindstand: 

 
   Klasse 3B           N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Erasmus 3           7  12 38  x  4½ 3½ 7½ 6  5  6½ 5   

2. De Penning 1        7  11 35½ 3½ x  4  6  5½ 6  5  5½  

3. Onésimus 2          7  10 35½ 4½ 4  x  3  6  6½ 4  7½ 

4. De Pionier 2        7  8  25½ ½  2  5  x  5  2½ 5½ 5 

5. Fianchetto 4        7  6  26½ 2  2½ 2  3  x  5½ 5  6½ 

6. Barendr/IJ'monde 3  7  5  23½ 3  2  1½ 5½ 2½ x  4  5 

7. CSV 3               7  4  25  1½ 3  4  2½ 3  4  x  7   

8. Papendrecht/Albl. 2 7  0  14½ 3  2½ ½  3  1½ 3  1  x   
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Het duidelijk beeld tekent zich af. Een kopgroep van 3 teams (meer dan 35 bp), waartegen het 3e de 

eerste 3 ronden speelde. Daarna een middengroep met rond de 25 bp, en dan als laatste Papendrecht, 

dat alles verloor. CSV 3 mag komend seizoen weer proberen kampioen te worden in 4e klasse.  

 
Tot slot nog de persoonlijke scores: 
 
  CSV 3                r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N %   Brd Kl KNSB TPR  RaTg  

1.  Jan ten Brinke     0  1  ½  1  1  1  1r 4½ 6 75  1   2w 1722 1805 1613 

2.  Rick van Roon      0  0  0  -  0  -  1  1  5 20  2   1w 1369 1434 1674  

3.  Andre Grootenboer  -  1  0  0  0  0  ½  1½ 6 25  3.3    1516 1344 1537  

4.  Bas Koote          ½  ½  -  1  -  ½  -  2½ 4 63  3.5    1347 1644 1553  

5.  Arjan Doorgeest    0  0  0  0  0  0  ½  ½  7 7   4   1z 1633 1179 1598  

6.  Menno Schoone      0  -  1  0  1  1  1  4  6 67  5.2 2z 1330 1652 1529  

7.  Jan van Dijk       -  ½  0  ½  0  0  1  2  6 33  5.5 2w 1392 1389 1512  

8.  Piet Verkamman     0  1  1  1  ½  -  1  4½ 6 75  6.7         1634 1442 

9.  Marco Tjepkema     1  0  ½  ½  0  ½  1  3½ 7 50  7.6 1w      1416 1416 

10. Eduard Hartog      0  -  -  -  -  0  -  0  2 0   8   2z 1364 738  1538  

 
Topscorers warden Jan ten Brinke (TPR: 1805) en Piet Verkamman (1634) met 4½ uit 6. Ook Menno 

Schoone (1652, 4 uit 6) en Marco Tjepkema (1416, 3½ uit 7) hadden een goed seizoen. Ten slotte bleef 

Bas Koote (1644) als enige ongeslagen. 

 

 

Viertal 

 
De viertallencompetitie speelt zich af naast de gewone competitie. Dat betekent weliswaar dat er geen 

promotie of degradatie van teams mogelijk is, maar ook dat spelers zowel voor een gewoon team als 

voor een viertal kunnen uitkomen. 

CSV gebruikt de viertallencompetitie vooral om minder ervaren spelen (vaak jeugdspelers) kennis te 

laten maken met de externe competitie. CSV werd ingedeeld in groep B, samen met de viertallen van 

RSR Ivoren Toren, Moerkapelle en Erasmus. Van de viertallen worden vooraf geen opstellingen 

gepubliceerd (die staan ook niet vast) en daardoor konden we pas na de eerste ronde inschatten wat 

onze kansen waren: 

 
          Ronde: 1 

ma 22 sep Erasmus             1403 - Moerkapelle         1468 2 - 2 

vr 26 sep CSV                 1036 - RSR Ivoren Toren V1 1466 0 - 4 

 
Tja, 3 aan elkaar gewaagde teams, en dan heel veel lager het viertal van CSV. In die eerste ronde 

speelde een jeugdig viertal bestaande uit Tim Tian, Björn Hartog, Hans Hsaio en Jimmy Tsai tegen een 

veel meer ervaren Rotterdams viertal en kon daar op ook geen potten breken. 

In ronde twee was het thema van CSV: vader en zoon, met achter de stukken Eduard en Björn Hartog, 

en Menno en Luuk Stigter. Helaas ook hier geen succes, Erasmus bleek te sterk: 

 
          Ronde: 2 

vr 17 okt CSV                 1272 - Erasmus             1386 0 - 4 

vr 17 okt RSR Ivoren Toren V1 1435 - Moerkapelle         1368 3 - 1 
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Het verslag begint een beetje troosteloos te worden als ik bij ronde 3 aankom. Tegen een niet heel 

sterke opstelling van Moerkapelle werd opnieuw verloren.  

 

Met het inzetten van een nieuwe kopman, André Grootenboer, leek een beter resultaat mogelijk, maar 

André kreeg een sterke tegenstander en verloor. Dat zelfde gold voor Tim en Hans. Menno redde de 

eer en haalde het eerste halfje voor het viertal. 

 
          Ronde: 3 

ma 10 nov Erasmus             1408 - RSR Ivoren Toren V1 1435 2  - 2 

vr 14 nov Moerkapelle         1368 - CSV                 1204 3½ - ½ 

 
Na 3 ronden zag de stand er dus als volgt uit: 
    

Viertallen B           N  Mp Bp  1   2   3   4   

1. RSR Ivoren Toren V1 6  5  9   x   3   2   4    

2. Erasmus             6  4  8   2   2   x   4   

3. Moerkapelle         6  3  6½  1   x   2   3½ 

4. CSV                 6  0  ½   0   ½   0   x  

 
Kortom, gelukkig is de vierkampencompetitie een dubbelrondige competitie. 

 

Een paar weken na de nederlaag tegen Moerkapelle trad CSV, ditmaal thuis, opnieuw aan tegen dit 

viertal, die ook nog eens in dezelfde opstelling speelden. André en Menno speelden weer mee, ditmaal 

aangevuld met Eduard en Björn. Opnieuw lagen er kansen, maar aan het eind van de avond stond er 

een 4-0 voor Moerkapelle op het scorebord: 

 
          Ronde: 4 

vr 12 dec CSV                 1353 - Moerkapelle         1368 0  - 4 

vr 12 dec RSR Ivoren Toren V1 1440 - Erasmus             1345 2½ - 1½ 

 
In de andere wedstrijd nam RSR een grote stap op weg naar het kampioenschap door te winnen van 

Erasmus. 

 

Na 4 wedstrijden in 2014 was de opbrengst voor het viertal in deze sterke groep dus slechts een half 

bordpuntje. In 2015 ging het team echter weer met goede moed van start. Op maandag 26 januari ging 

het team op bezoek bij Erasmus, dat nog kampioen kon worden als RSR steken zou laten vallen. 

Erasmus trad aan met bijna hetzelfde viertal dat eerder in Capelle met 4-0 had gewonnen. CSV trad 

aan met André, Eduard, Björn en Tim en in deze opstelling zorgde het team voor een daverende 

verrassing. Tim en Eduard wonnen en dankzij een remise van André maakte de nederlaag van Björn 

niet meer uit: de punten gingen naar Capelle! 

 
          Ronde: 5 

ma 26 jan Erasmus             1426 - CSV                 1238 1½ - 2½ 

vr 30 jan Moerkapelle         1368 - RSR Ivoren Toren V1 1467 0  - 4 

 
RSR liet niets heel van Moerkapelle en werd daarmee kampioen. De laatste ronde ging dus nog slechts 

om de eer, maar ook hier een verrassing: 
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          Ronde: 6 

vr 20 feb Moerkapelle         1368 - Erasmus             1410 2  - 2 

vr 20 feb RSR Ivoren Toren V1 1482 - CSV                 1257 1  - 3 

 
De kampioen verslagen! Het viertal kreeg eindelijk de smaak te pakken. Opnieuw wonnen Eduard en 

Tim, en ook André scoorde een vol punt ditmaal. RSR bleef een vernedering bespaard doordat Menno 

helaas verloor.  

 

Door deze eindsprint kreeg de stand van de 2e helft van de competitie een voor CSV wat beter aanzien. 

   Viertallen B        N  Mp Bp   1   2   3   4 

1. RSR Ivoren Toren V1 6  4  7½   x   4   2½  1   

2. CSV                 6  4  5½   3   0   2½  x 

3. Moerkapelle         6  3  6    0   x   2   4 

4. Erasmus             6  1  5    1½  2   x   1½ 

 

In de totaalstand werden we helaas nog wel laatste, maar het verschil was veel minder groot dan wat 

na 3 ronden verwacht mocht worden: 

 
   Viertallen B        N  Mp Bp   

1. RSR Ivoren Toren V1 6  9  16½  

2. Moerkapelle         6  6  12½  

3. Erasmus             6  5  13   

4. CSV                 6  4  6    

 

Voor de volledigheid geef ik nog de persoonlijke uitslagen van iedereen die heeft meegespeeld met het 

viertal, en via deze weg bedank ik hen voor hun inzet! 

 
   CSV                    r1 r2 r3 r4 r5 r6 W  N  

1. Andre Grootenboer      -  -  0  0  ½  1  1½ 4  

2. Eduard Hartog          -  0  -  0  1  1  2  4  

3. Björn Hartog           0  0  -  0  0  -  0  4  

4. Tim Tian               0  -  0  -  1  1  2  4  

5. Luuk Stigter           -  0  -  -  -  -  0  1  

6. Hans Hsiao             0  -  0  -  -  -  0  2  

7. Menno Stigter          -  0  ½  0  -  0  ½  4  

8. Jimmy Tsai             0  -  -  -  -  -  0  1  
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Jaarverslag Jeugdleider 

 

Eduard Hartog 

 

Dat we zaken goed doen bij de jeugd blijkt wel uit het feit dat niemand van de oudere kinderen is 

vertrokken ondanks de verhuizing naar de Vijverhof. Het blijkt dat met name voor nieuwe leden de 

verhuizing de club goed heeft gedaan. We bestrijken nu geheel Capelle waar we vanuit de Wel toch 

meer Capelle Noord en Prinsenland bediende. 

Aan het einde van het vorige seizoen zijn enkele trainers gestopt, waardoor het trainersteam uit 3 

trainers bestond. Tijdens de voorbereidingen van het seizoen zijn gelukkig enkele trainers opgestaan 

die bij de jeugd mee zijn helpen, zoals Sander Makop als wedstrijdleider groep B en André 

Grootenboer die training geeft. Ook zijn enkele jeugdleden bereid gevonden om training te geven 

(Hans Hsiao en Tim Tian). Tijdens het jaar heeft ook Marco Tjepkema zich aangemeld om training te 

geven. Hiermee is het trainingsteam weer op sterkte om de jeugd op maat training te kunnen geven. 

Helaas heeft Thomas te kennen gegeven om na vele jaren te stoppen met de lessen. Een grote 

aderlating mede vanwege de didactische achtergrond van Thomas. Momenteel zijn we daarom nog 

wel op zoek naar een trainer voor stappen 5 en 6. Björn is gestopt met training geven in verband met 

zijn activiteiten voor de bar. Door de komst van Marco kon dit gelukkig goed opgevangen worden. 

Aan het begin zijn veel kinderen vertrokken waaronder ook enkele grote talenten. Daarnaast zijn ook 3 

trainers vertrokken vanwege andere verhuizingen. Gelukkig hebben we deze tegenslagen verwerkt en 

zijn er weer nieuwe talenten opgestaan. Wel hebben we nog extra trainers nodig. De deelname aan 

de toernooien blijft onverminderd hoog. Hopelijk wordt de deelname volgend jaar nog hoger 

aangezien de Grand Prix toernooien in de Rotterdamse regio omgegooid worden in het format van de 

Leidsche regio. Ook de deelname aan het NK-kwalificaties zetten we voort en na kwalificatie werd 

Kirsten prima 6e op het NK. 

We gaan verder om de schone schaaksport in de breedte uit te bouwen. Zo hebben we wederom met 

een stand gestaan in winkelcentrum ’s-Graveland en ook op het stadsplein op Koningsdag. Verder 

hebben we dit seizoen 9 schaakcursussen geven op scholen in het kader van de stichting Brede 

School Netwerken. Voornaamste van de schaakcursussen is kennis en begrip van het schaken bij te 

brengen. 

De nieuwe schaakkampioen werd met een beslissingspartij bepaald tussen Luuk Stigter 

(winterkampioen) en Jonathan Meijers (lentekampioen).  Die is gewonnen door Jonathan en hij mag 

zich dus een jaar lang de jeugdkampioen van CSV noemen. Een plaatje met zijn naam is toegevoegd 

op de paardtrofee. 
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In de rest van dit verslag wordt beschreven hoe het gaat met de jeugdafdeling qua aantal kinderen, 

doorstroming naar de volwassenen, trainingen en vrijwilligers, interne competitie, externe toernooien 

en hoe het onze kinderen en teams vergaan is tijdens de kwalificaties. 

Vrijwilligers 

Het vrijwilligersteam voor de jeugd bestond het afgelopen seizoen uit:  

Jeugdleider Eduard Hartog 

Trainer stap 2 / 5 Thomas Herrewijn 

Trainer stap 1 / 4 Marco Tjepkema 

Trainer stap 1 André Grootenboer 

Trainer stap 1 / 3 Eduard Hartog 

Trainer stap 1 Hans Hsiao 

Trainer stap 1 Tim Tian 

Trainer stap 1 / 3 Björn Hartog (najaar 2014) 

  

Stappenexamens Eduard Hartog 

Website jeugd Menno Stigter 

Uitslagen en standen interne competitie Eduard Hartog 

 

Trainingen 

Dit jaar hebben 6 trainers les gegeven in de verschillende stappen. Naast Thomas, Björn en Eduard 

kwamen André, Tim, Hans, Sander en Marco ons versterken. Helaas moest Björn tijdens het seizoen 

stoppen met zijn trainingswerkzaamheden in verband met de bar. Thomas en Sander zullen volgend 

jaar helaas niet verder gaan als trainer resp. wedstrijdleider. Ik wil hen hartelijk bedanken voor de tijd 

dat ze geholpen hebben bij de jeugd. 

 

Ontwikkeling van het aantal jeugdleden 

Aan het einde van het seizoen 2014-2015 hebben we 39 jeugdleden. Dit is 1 meer dan het seizoen 

daarvoor. Hieruit blijkt dat we geen leden hebben verloren door de verhuizing. 

We vangen het nieuwe jaar aan met 10 kinderen die in stap 1 les krijgen. Deze groep zal gedurende 

het jaar nog groeien. In stap 2 zullen 13 kinderen les krijgen, terwijl in stap 3 7 kinderen zitten. Stap 4 

wordt bemand door 7 ! kinderen. Verder staat 1 kind het komend jaar ingedeeld in stap 5 en 1 kind in 

stap 6. 
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Een overzicht van het jeugdledenaantal van de laatste jaren: 

 

* Voornaamste reden van de ledendaling in 2005 was destijds de verhuizing van De Gaarde naar De 

Wel 

Stappenexamens 

In januari en juni 2014 zijn stappenexamens gehouden. In totaal zijn dit jaar 19 kinderen geslaagd. 

Iedereen die het afgelopen seizoen geslaagd is: nogmaals van harte gefeliciteerd! 

In januari 2014 zijn 9 kinderen geslaagd: 

stap 1 (5): Sem, Daniel, Levi, Ezra en Aron R 

stap 2 (2): Arjo en Dirian 

stap 3 (2): Jimmy en Daan 

 

In juni 2015 zijn de volgende kinderen geslaagd: 

Paard (3): Quinten, Derek, Kaj Put 

Stap 1 (8): Marco, Yash, Damon, Maurits, Jesse, Devin, Owen, Niels 

Stap 2 (3): David G, Aron R 

Stap 3 (1): Steijn 

Stap 4 (1): Jonathan 

Stap 5 (1): Tim 
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Het aantal geslaagden 

wisselt nogal per seizoen. In 

de grafiek is het totaal aantal 

kinderen afgezet tegen het 

aantal diploma’s (zonder 

paarddiploma’s). 

 

Interne jeugdcompetitie 

Dit seizoen hebben we in 2 competitiegroepen gespeeld: A en B. In groep A spelen de kinderen die 

les krijgen in stap 3 en hoger. In groep B spelen de kinderen die in stap 1 of 2 les krijgen. Elke groep 

speelt een winter- en lentecompetitie. Promotie volgt als iemand zijn diploma stap 2 behaald. 

Wintercompetitie 2014/2015 

In de lentecompetitie was Luuk in groep A de sterkste met 10 punten uit 12 partijen. David en Aron 

hadden slechts 9 partijen gespeeld. David eindigde tweede met 9 uit 9 en had dus een zeer goede 

kans gehad op de titel als hij enkele partijen meer had gespeeld. Aron had 8,5 uit 9 en werd hiermee 

derde. Van de kinderen die in de 3e stap les krijgen eindigde Jimmy als eerste met 5 punten uit 9 

partijen. 

In groep B was David net te sterk voor Arjo. David behaalde 11,5 uit 13 partijen, terwijl Arjo 11 punten 

behaalde uit 12 partijen. Boaz werd netjes 3e met 8,5 uit 8 partijen. Daniel speelde pas mee en werd al 

direct 1e van de kinderen die in stap 1 les krijgen met 8 uit 12 partijen. 
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Standen groep A, winter 2014/2015 

Pos Naam Prt W R V Score 

1 Luuk S 12 9 2 1 10,0 

2 David WJ 9 6 1 2 9,0 

3 Aron 9 6 1 2 8,5 

4 Daan 7 4 1 2 8,0 

5 Jonathan 9 4 0 5 6,5 

6 Johan 11 5 0 6 5,5 

7 Jimmy 9 3 2 4 5,0 

8 Luc V 9 3 0 6 4,0 

9 Steijn 8 1 1 6 3,5 

10 Bas 11 3 0 8 3,5 

11 Simon 2 0 0 2 3,0 

12 Luka 4 2 0 2 2,5 

13 Elnathan 2 1 0 1 2,0 
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Standen groep B, winter 2014/2015 

Pos Naam Prt W R V Score 

1 David G 13 11 1 1 11,5 

2 Arjo 12 10 1 1 11,0 

3 Boaz 8 6 0 2 8,5 

4 Daniel 12 8 0 4 8,0 

5 Dirian 11 7 0 4 7,5 

6 Jasmijn 12 7 0 5 7,5 

7 Marco 13 7 0 6 7,0 

8 Aron R 11 5 1 5 7,0 

9 Maurits 10 5 1 4 6,5 

10 Jesse 10 5 1 4 6,5 

11 Sem 13 6 0 7 6,0 

12 Yash 9 5 1 3 5,5 

13 Ezra 9 5 0 4 5,5 

14 Kay 12 4 0 8 5,0 

15 Damon 13 5 0 8 5,0 

16 Dev 9 3 3 3 4,5 

17 Levi 8 3 0 5 4,5 

18 Iris 11 3 2 6 4,5 

19 Derek 13 3 2 8 4,0 

20 Jayden 10 2 0 8 4,0 

21 Gideon 2 1 0 1 2,0 

22 Dalina 10 2 0 8 2,0 

23 Vincent 2 0 0 2 1,5 

24 Kaj 1 0 1 0 0,5 

25 Robin 2 0 0 2 0,5 

26 Lucas 3 0 0 3 0,5 

27 Rafael 0 0 0 0 0,0 

28 Thomas 0 0 0 0 0,0 

29 Thomas2 1 0 0 1 0,0 
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Lentecompetitie 2014/2015 

In de lentecompetitie werd Jonathan winnaar in groep A met 8,5 punten ruim voor de nummer 2 Johan 

(6,5 punten) en de nummer 3 Daan (6 punten). Als winnaar van de kinderen die in stap 3 les krijgen, 

heeft Aron het prima gedaan met 4,5 punten. 

In groep B heeft David het dit jaar heel goed gedaan. Hij werd in de lentecompetitie eerste met 12 

punten vóór Aron met 11 en Daniel met 10. Van de kinderen die in stap 1 les kregen heeft Marco het 

het beste gedaan met 8,5 punten; in de overall-stand werd hij zelfs 4e. 

 

 

 

Standen groep A, lente 2014/2015 

Pos Naam Prt W R V Score 

1 Jonathan 9 7 0 2 8,5 

2 Johan 9 6 1 2 6,5 

3 Daan 8 5 0 3 6,0 

4 Jimmy 8 4 1 3 5,5 

5 David WJ 5 3 1 1 5,0 

6 Aron 6 4 0 2 4,5 

7 Luuk S 6 2 1 3 4,0 

8 Arjo 9 1 4 4 4,0 

9 Boaz 6 3 0 3 3,5 

10 Steijn 6 2 0 4 3,0 

11 Luc V 7 1 1 5 2,5 

12 Bas 6 0 1 5 1,5 

13 Dirian 1 0 0 1 0,5 

 

  

http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl10.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl8.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl3.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl4.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl7.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl1.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl9.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl11.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl12.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl6.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl5.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl2.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/ajeugd/Grp1-Pl13.html
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Standen groep B, lente 2014/2015 

Pos Naam Prt W R V Score 

1 David G 14 12 0 2 12,0 

2 Aron Roozendaal 13 10 1 2 11,0 

3 Daniel 11 8 1 2 10,0 

4 Marco  12 8 0 4 8,5 

5 Sem 14 7 2 5 8,0 

6 Jesse 14 6 3 5 7,5 

7 Devin  8 5 1 2 7,0 

8 Maurits  12 6 0 6 7,0 

9 Yash  13 6 1 6 7,0 

10 Jasmijn 13 6 0 7 6,5 

11 Levi  13 5 1 7 6,5 

12 Ezra 12 4 3 5 6,5 

13 Dev 13 4 4 5 6,5 

14 Quinten 12 5 2 5 6,5 

15 Damon 12 6 0 6 6,0 

16 Kaj Put 12 5 0 7 6,0 

17 Willem 6 4 0 2 5,5 

18 Niels 8 3 2 3 5,5 

19 David Kooreneef 11 2 4 5 5,0 

20 Derek 11 2 3 6 5,0 

21 Kay F 13 2 4 7 4,5 

22 Iris 12 2 3 7 4,5 

23 Vincent 10 1 2 7 4,0 

24 Jayden 9 1 3 5 4,0 

25 Josha 1 1 0 0 2,5 

26 Dirk 2 1 0 1 2,5 

27 Kai 1 0 0 1 1,5 

28 Christian 1 0 0 1 1,5 

29 Yves  1 0 0 1 1,5 

 

  

http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl4.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl19.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl12.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl3.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl5.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl14.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl27.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl8.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl15.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl9.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl13.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl10.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl16.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl20.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl2.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl18.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl24.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl22.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl21.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl6.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl7.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl11.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl17.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl1.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl28.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl25.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl26.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl23.html
http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/Jeugdcompetitie/bjeugd/Grp1-Pl29.html
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Jasper Beukema winnaar van OCJK 2014 

Met 113 kinderen is er weer een zeer gezellig Open Capels Jeugdkampioenschap 2014 gespeeld. Het 

was al weer de 44e keer dat dit kampioenschap gespeeld werd. Deze editie was opgezet als Grand 

Prix waarin de kinderen van ongeveer gelijke sterkte in groepen van 8 tegen elkaar spelen en er 4 

prijzen per groep te winnen zijn. Daarnaast was er een aparte invitatiegroep waarin 6 sterke 

jeugdschakers meededen. Deze groep werd gewonnen door Jasper Beukema van de Stukkenjagers 

(Tilburg), die zich een jaar lang Capels 

Jeugdkampioen mag noemen. In deze groep 

werden Bart Dubbeldam 2e (Barendrecht) en 

Andrew Mensing 3e (Sliedrecht). 

Foto met Jasper Beukema (1e plaats invitatiegroep) 

in het midden, Bart Dubbeldam links (2e) en Andrew 

Mensing (3e) rechts. Rechts van de gehuldigden 

wethouder van Cappelle die de prijsuitreiking heeft 

verzorgd. 

Daarnaast waren er 14 groepen van 7 of 8 kinderen die op speelsterkte waren ingedeeld. De 

resultaten van deze groepen tellen mee voor de Grand Prix cyclus. In de hoogste groep waren de 

meeste punten voor Wiggert Pols die, zoals verwacht op basis van rating, alle partijen won. Een 

bijzonder goed resultaat. 

De kinderen kwamen uit de gehele Rotterdamse regio, maar er waren ook kinderen uit de Haagse en 

Leidse bond. Klim-Op kwam als vanouds met een grote afvaardiging van 22 kinderen gevolgd door de 

Capelse Schaakvereniging met 15 kinderen. Met 36 kinderen uit Capelle blijkt temeer hoe zeer 

schaken leeft in Capelle. 

Aan het einde van het toernooi waren de kinderen moe maar voldaan van het geleverde werk. Deze 

editie stond onder leiding van Eduard Hartog en Björn Hartog. Mede dankzij de vele vrijwilligers is het 

toernooi weer perfect verlopen. 

 

Groene Hart Jeugdcup 

Voor de 12e keer deed CSV mee met deze competitie waarbij viertallen tegen elkaar strijden. Voor 

CSV heeft Björn Hartog ook dit jaar de GHJC gecoördineerd. 

http://capelse-schaakvereniging.nl/wp-content/uploads/P1020276.jpg
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CSV 1 heeft het zwaar gehad en speelde afgelopen seizoen wisselend in poules 3 en 4. In de 

finaleronde werden ze 4e in poule 3 met 2 bordpunten. CSV 2 speelde in de finaleronde iets lager, nl. 

poule 5. Hierin behaalden ze 1,5 bordpunten om ook als 4e te eindigen. 

 

Grand Prix-cyclus 

Sinds dit jaar bestaat er in de Rotterdamse regio ook een Grand Prix-cyclus. Die werd afgetrapt op 6 

december gevolgd door ons eigen toernooi op 30 december. Er zijn in totaal 8 toernooien gespeeld. 

Gemiddeld doen ongeveer 4 CSV-kinderen mee met een uitschieter naar 13 kinderen op het OCJK. 

Er werden 4 keer de 3e plaats behaald, 6 keer de tweede plaats en slechts 1 keer de eerste prijs. 

Trouwe bezoekers aan de toernooien waren Aron Hoogendijk en Daniel Boer. Zij hebben elk 4 

toernooien meegedaan. 

 

Jeugdclubkampioenschappen (JCK) 

Het team van CSV in de E-categorie van het JCK was pas op de vrijdag voor de speeldag (14 maart) 

geformeerd, maar het was een prima groep spelers. Met David Geragesion op bord 1, Aron 

Roozendaal op bord 2, Dev Singh op 3 en Daniel Boer op 4 hebben we 3 van de 7 rondes gewonnen. 

Daniel deed het hierbij uitstekend door 4 uit 7 te halen op de voet gevolgd door Aron met 3,5 uit 7. 

David haalde 3 uit 7 en helaas bleef Dev op 0 staan. Hiermee lieten ze 2 teams van RSR Ivoren Toren 

en een team van Spijkenisse achter zich. 
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Jaarverslag Materiaalcommissaris 
 
 
Harry Stroosma 

 
 

Zoals elk jaar gebruikelijk, heb ik ook dit jaar het materiaal op orde gebracht, o.a. batterijen van 

klokken vervangen, diverse stukken gelijmd, kunststofborden schoon gemaakt en de schaakstukken 

weer compleet in de dozen/kistjes gedaan. 

De kartonnen dozen voor de Staunton stukken gerepareerd. 

De houten klokken, oude kartonnen borden en  hard-plastic borden aan de schaakvereniging 

Onesimus cadeau gedaan i.v.m. de brand in hun clubhuis waar al hun materiaal verloren is gegaan. 

Zij waren geholpen en wij gebruikten het al een aantal jaren niet meer en het stond dus in de weg in 

onze beperkte kastruimte. 

Dit seizoen hebben we 20 nieuwe kunststofborden aangeschaft en we zijn nu 43 plastic borden rijk. 

Vorig seizoen hebben we 10 nieuwe D.G.T.- klokken aangeschaft, wat ik niet expliciet vermeldde, 

maar wat wel in het aantal klokken (32) te lezen was. 

Ook de klok die ons bekerteam won,(Bekerwinnaar van de R.S.B.) had ik niet vermeld, waarvoor mijn 

excuus. 

Maar ook dit jaar werd de R.S.B. beker weer gewonnen!!!!!! Gefeliciteerd!!!!!! 

Dus in 2 jaar 2 klokken rijker, bedankt bekerteam. 

Verder heb ik thuis een tas met bekers en 8 houten schaakborden met houten rand ( wat doen we hier 

mee?) en een tas met speelgoed ( voor de jeugd tijdens het kersttoernooi uit te delen). 

De 2 kasten zijn nu, na 1 jaar in de Vijverhof gespeeld te hebben, definitief ingedeeld. 

De inventaris van de keuken heb ik buiten beschouwing gelaten, dit is misschien iets voor Bjorn, de 

beheerder van de keuken? 

 

Opsomming van het materiaal: 

 

1 voorzittershamer. 

1 reclamebord. 

1 houten toren met de namen van de kampioenen( deze 3 objecten staan in de vensterbank bij de 

ingang van de Vijverhof). 

1 klein 2-delig mededelingenbord. 

7 demo-borden met stukken.( 1demobord weggegooid, niet meer te repareren) 

6 houten rekken ( voor de demoborden) 

4 houten kisten 

1 doos met reserve demostukken. 

1 schaakcomputer. (iets als prijs tijden het kersttoernooi?) 

1 wisselbeker bekerkampioen.( Straks voor 1 jaar? bij Jan Peter Bogers thuis) 

1 wisselbeker ( nu ook op de vensterbank in de Vijverhof) voor de algemeen kampioen. 
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33 D.G.T.-klokken, (16 nieuwe en 16 oude) 

1 klok kapot en niet te repareren. 

2 kunststof schaakklokken. 

25 dozen palissanderhouten stukken + 1 doos reserve stukken. 

37 dozen Stautonstukken + mandje reserve stukken ( 22 kartonnen en 15 houten dozen) 

8 houten schaakborden ( alleen voor externe wedstrijden) 

43 plastic schaakborden. 

5 notatieboekjes. 

900 notatiebiljetten. 

2 blokjes wedstrijdformulieren. 

9 ordners oefenstof. 

1 ordner K.N.S.B. wedstrijdreglementen. 

Diverse bekers. ( wat hier mee te doen?) 

1 Wisselbeker van de R.S.B.(Nu voor ons!!!!!!!) 

3 mandjes met potloden e.d. diverse stappenboekjes. 

1 zakschaakspel. 

3 herinneringsmedailles 75 jaar C.S.V. 

 

STAPPENBOEKJES: 

 

Stap                     Aantal 

1 opstap                   4 

1                              11 

1+                            13 

1 extra                      3 

 

2 opstap                   2 

2                               6 

2 +                           10 

2 extra                      7 

 

3 opstap                   0 

3                               4 

3+                             3 

3 extra                      5 

 

4 opstap                   0 

4                               9 

4+                             0 

4 extra                      1 



51 
 

 

5 opstap                   0 

5                               5 

5+                             1 

5 extra                      1 

 

6                               1 

 

-------------------------------------------- 

TOTAAL:                 86 

 

INSTRUCTIEBOEKJES: 

Stap        Druk     Aantal 

1               8e           2 

1               9e           1 

2               6e           2 

2               7e           1 

3               6e           0 was 1 

3               7e           0 was 1 

3               5e           1 

4               6e           1 

5               4e           1 

5               5e           0 was 1 

6               1e           1 

 

------------------------------------------- 

TOTAAL:                 10 waren er 13 

 

 

Samenvatting beslispunten: 

1. Wat doen we met de tas vol met bekers? 

2. Wat doen we met 8 houten schaakborden met houten rand? 

3. Wat doen we met de tas met speelgoed? Suggestie van Harry: voor de jeugd, uit te delen 

tijdens het kersttoernooi. 

4. Verslag doen van de inventaris van de keuken, is dit iets voor Björn, als beheerder van de 

keuken? 

5. Schaakcomputer, beschikbaar te stellen als prijs tijdens het kersttoernooi? 

6. Wisselbeker bekerkampioen, straks voor 1 jaar bij Jan Peter Bogers thuis? 

 


