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Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering op 

vrijdag 2 september 2016

Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de 82e  Algemene Ledenvergadering, te houden op vrijdag 

2 september 2016 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. 4 september 2015

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

12. Bestuursverkiezing

 Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester Mark van Liempt

 Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris Jan van Dijk

Door het bestuur worden voor de vacatures de volgende kandidaten voorgesteld:

 Kandidaat penningmeester: Jan ten Brinke

 Kandidaat secretaris: Derk Brus

PAUZE

13. Begroting komend seizoen 

14. Nieuwe kascommissie

15. Mededelingen interne competitie



5

16. Mededelingen externe competitie inclusief teamindeling

17. Rondvraag en sluiting
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Van de voorzitter

Eduard Hartog

In dit jaar dat CSV 80 is geworden, is er weer hard gestreden om promotie en lijfbehoud. Wat echter 

de gemoederen het meeste bezighield was de tijdelijke huisvesting van SO Rotterdam. De eigenaar 

van de locatie waar SO Rotterdam speelde, zegde het huurcontract op vanaf maart, waardoor SO 

Rotterdam plotseling zonder speelruimte zat. CSV heeft hen gedurende de maanden maart t/m juni 

geholpen, zodat ze tijd hadden voor het zoeken naar een nieuwe locatie. Deze tijdelijke huisvesting 

ging niet altijd van een leien dakje. Regelmatig moesten tafels en stoelen bijgehaald worden, zeker als 

er ook nog een externe wedstrijd gespeeld werd. Ik ben blij en trots dat we dit hebben kunnen doen 

voor onze collega club. Inmiddels heeft SO Rotterdam een nieuwe locatie gevonden aan de Hoofdweg 

in Capelle.

Sporttechnisch gezien begon het seizoen nog voor het seizoen goed en wel begonnen was: het 1e

was toch gepromoveerd naar de KNSB wegens het terugtrekken van SV Veldhoven. Dat dit team dit 

niveau aankon bleek tijdens de competitie. Het team heeft uitstekend gepresteerd op dit niveau en liep 

promotie op het nippertje mis. Het 2e had het na de onverwachte promotie moeilijk dit jaar en haalde 

het niet. Daarentegen was het 3e juist onverwacht gedegradeerd en dat werd dit jaar met promotie 

goed gemaakt. Bovendien promoveerde ook het 4e, met daarin enkele jeugdspelers, onverwacht.

In de interne competitie hoefde dit jaar geen kampioenswedstrijd gespeeld te worden daar Roel 

tijdens de winter- en lentecompetitie bovenaan eindigde.

In het komende seizoen hebben we de sportieve doelstelling hoog gesteld met promotie van het 1e, 2e

en misschien 3e en lijfbehoud van het 4e.

Na de wintercompetitie zijn de spelers uit de A-groep van de jeugd mee gaan spelen bij de 

recreanten. Voor de jeugdspelers betekent dit dat ze langer bedenktijd hebben. Op die manier kunnen 

ze wennen aan het tempo dat men in de interne competitie speelt. Ook dit jaar zijn enkele 

jeugdspelers doorgestroomd, namelijk Daan en Jonathan. 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. Er is dit jaar een 

beperkte volwassenentraining geweest. Helaas heeft dit nog niet tot nieuwe spelers geleid.
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Dit jaar is er training gegeven door Jan Peter Bogers aangevuld door Raoul Lemmens. Waar Mark 

met name het eindspel heeft behandeld in zijn trainingen, hebben Jan Peter en Raoul zich meer met 

het middenspel gericht. Deze trainingen worden gezien de deelname en de reacties van de 

deelnemers zeer op prijs gesteld.

Ik hoop in ons 81e jaar weer enkele nieuwe gezichten te begroeten in de interne competitie, zodat een 

ieder weer op zijn niveau veel schaakplezier toe kan beleven.
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Notulen van de 81STE Algemene Ledenvergadering d.d. 4 september 

2015

Jan van Dijk

Aanwezig volgens presentielijst:

André Grootenboer, Bas Koote, Walter Vermeer, Arjan Terlouw, Jaap Rusch, Hans Blokland, 

Karel de Kok, Hans Hsioa, Marco Tjepkema, Tim Tian, Menno Stigter, Rob Docter, Thomas 

Herrewijn, Harry Stroosma, Jan ten Brinke, Arjan Doorgeest, Björn Hartog, en de bestuursleden 

Eduard Hartog (voorzitter), Roel Trimp (intern wedstrijdleider), Jasper Valstar (extern 

wedstrijdleider), Mark van Liempt (penningmeester), Jan van Dijk (secretaris).

Afwezig met bericht: Ton Dulk, Mark Vermeer, Winood Rampersad, Willem Klein, Menno Schoone, 

Jeroen Peper, Peter Herrewijn, Ka Chun Lui, Cees Groenendijk, Richard Ammerlaan.

1) Opening

Voorzitter Eduard opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

De agenda wordt akkoord verklaard en vastgesteld.

2) Ingekomen mededelingen

Naast de berichten van afwezigheid zijn van respectievelijk Ton Dulk en Arjan Doorgeest vragen 

en voorstellen binnengekomen betreffende de interne competitie. Deze zullen behandeld worden 

bij agendapunt 15 over de interne competitie. 

3) Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 5 september 2014

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen van de ALV van 2014 zijn hiermee vastgesteld.

4)    Jaarverslag van de voorzitter (“Van de voorzitter”)

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Eduard maakt melding van het terugtrekken van een team, 

waardoor CSV 1 in de KNSB (klasse 3G) kan spelen. 

Er is een aantal nieuwe spelers gekomen. Het eerste team is daarmee versterkt en het tweede 

ook. 

5)   Jaarverslag secretaris

Het ledenaantal blijft per saldo ongeveer gelijk. Arjan Terlouw vraagt of iets wordt gedaan aan 

ledenwerving. Eduard zegt dat hij het plan heeft om training te geven aan volwassenen: de 

ouders van kinderen. Verder wordt iedereen gevraagd om zich heen te kijken naar eventuele 
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belangstellenden. Walter Vermeer heeft begrepen dat Eduard op een paar gelegenheden in een 

stand heeft gestaan met info over het schaken. Eduard beaamt dit: in ’s-Graveland, bij 

Jeugdvakantieland en op koningsdag. Hij heeft overigens de indruk dat dit weinig oplevert.

Het jaarverslag wordt vastgesteld.

6)    Jaarverslag penningmeester

N.a.v. een opmerking van Jan ten Brinke zegt Mark van Liempt toe dat volgend jaar een 

toelichting wordt gegeven bij de uitgavenpost “afdracht aan RSB/KNSB”, omdat slechts 3 

termijnen bij de uitgaven vermeld staan en het 4e kwartaal nog op de balans.

Hans Blokland is van mening dat de financiële situatie er zeer goed uit ziet, vooral door de 

baropbrengst. Hij is verheugd over de nieuwe locatie en geeft Björn een compliment voor zijn 

inzet voor de bar.

Eduard deelt mee dat de 4 thuiswedstrijden van het 1e team op zaterdagen gespeeld kunnen 

worden in de Vijverhof. Ook zijn 2 sponsors voor een paar honderd euro aangebracht door Harry 

Stroosma. Walter Vermeer informeert naar eventueel geluidsoverlast op die zaterdagen. Volgens 

Karel de Kok is hiervan geen sprake.

Mark stelt dat hij volgend jaar bij de balans een aanvullende regel zal opnemen met een soort 

prognose voor het komende jaar.

Hiermee wordt het verslag vastgesteld.

7)    Verslag kascontrolecommissie

Jan ten Brinke deelt mee dat de kascommissie, naast hem bestaande uit reserve Thomas 

Herrewijn, de boeken naar tevredenheid met Mark hebben doorgesproken en legt de volgende 

verklaring aan de ALV voor:

Capelle aan den IJssel, Datum: 4 september 2015

De kascontrolecommissie van CSV, Jan ten Brinke en Thomas Herrewijn, heeft de boeken 

van de penningmeester gezien en gecontroleerd.

Zij is tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie op orde en juist is over het 

boekjaar 2014-2015.

Zij verzoekt dan ook de ALV het bestuur decharge te verlenen over het door hen gevoerde 

financiële beleid.

Ondertekend door Jan ten Brinke en Thomas Herrewijn. 

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

bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 
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8)    Jaarverslag van de intern wedstrijdleider

Roel Trimp vult aan zijn verslag toe dat er bij CSV een massakamp met Krimpen is gehouden, dat 

zeer geslaagd was. Het was erg gezellig, hoewel wij van Krimpen verloren. We hebben kans op 

revanche: de uitnodiging van Krimpen komt eraan.

Verder deelt Roel mee dat de beslissingswedstrijd over het clubkampioenschap eind augustus 

heeft plaatsgevonden op zolder bij Hans Blokland. Ton Dulk heeft volgens Roel zijn kansen niet 

benut, waardoor Roel clubkampioen is geworden.

Hierna gaat Roel over tot de uitreiking van de bekers.

Recreanten:

 Winter, 1e prijs: Björn Hartog

 Lente: 1e prijs: Björn Hartog

Interne wintercompetitie: 

 1e prijs C-groep: André Grootenboer1

 1e prijs B-groep: Jan ten Brinke

 3e prijs A-groep: Ton Dulk

 2e prijs A-groep: Arjan Terlouw

 Kampioen wintercompetitie: Roel Trimp

Interne lentecompetitie:

 1e prijs C-groep: Marco Tjepkema2

 1e prijs B-groep: Rob Docter

 3e prijs A-groep: Walter Vermeer

 2e prijs A-groep: Roel Trimp 

 Kampioen lentecompetitie: Ton Dulk

Interne Bekercompetitie: De beker werd een prooi van Jan Peter Bogers, die Mark Vermeer 

onttroonde.

9)   Jaarverslag van de extern wedstrijdleider

Jasper Valstar is een tevreden wedstrijdleider: Er waren 2 promoties en maar 1 degradatie. Er 

waren geen incidenten en we hebben de RSB-beker gewonnen.

Hans Blokland stelt dat er extern nauwelijks invallers nodig waren. Hij geeft CSV een compliment 

voor deze getoonde clubtrouw.

                                                            
1 Eduard Hartog had evenveel punten als André, maar een lager scoringspercentage
2 Eduard Hartog had evenveel punten als Marco, maar een lager scoringspercentage
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10)  Jaarverslag jeugdleider

Eduard Hartog voegt aan zijn verslag toe dat de jeugd dit jaar heeft meegedaan in de grand prix 

cyclus. Jonathan is clubkampioen geworden. Tim werd tweede en heeft zijn stap 5 diploma 

gehaald. Dit levert een applaus op en het advies om door te gaan voor stap 6.

11)  Jaarverslag van de materiaalcommissaris

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Harry Stroosma.

De behandeling van beslispunten:

1. De overtollige bekers zijn verwijderd

2. Harry mag de houten borden bewaren en uitlenen

3. Het speelgoed kan worden uitgedeeld aan de jeugd tijdens het kersttoernooi

4. Björn ontfermt zich over de keukeninventaris

5. Marco Tjepkema heeft belangstelling voor de archaïsche schaakcomputer. Hij mag hem 

hebben.

6. Jan Peter Bogers mag zelf beslissen of hij de beker thuis wil hebben.

12)  Bestuursverkiezing

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

kandidaat-bestuursleden.

Eduard Hartog wordt met algemene stemmen herkozen als voorzitter.

Roel Trimp wordt met algemene stemmen herkozen als intern wedstrijdleider.

Eduard stelt namens het bestuur voor om Björn Hartog aan te stellen als barbeheerder en hem in 

deze functie te benoemen tot bestuurslid. Eduard geeft als argumenten dat veel omgaat in de bar, 

wijst op de verantwoordelijkheid en de noodzaak van continuïteit. Björn heeft een 

functieomschrijving gemaakt voor de functie van barbeheerder.

De vergadering gaat met acclamatie akkoord met deze benoeming.

Arjan Doorgeest stelt dat veel werk zit in het barbeheer, wat bovendien ten koste gaat van 

schaaktijd voor Björn. Hij vraagt of sprake kan zijn van een financiële vergoeding voor deze taak.

Er volgt een discussie. Argumenten komen vooral neer op de scheve situatie die zou ontstaan ten 

opzichte van andere vrijwilligers.

Besloten wordt de functie niet te betalen. Eduard benadrukt dat de barbeheerder moet zorgen 

voor stand ins, het beheer moet worden georganiseerd en bardiensten waar nodig en mogelijk 

worden gedelegeerd.

De vergadering stelt voor dat leden af en toe op een schaakavond de bar kunnen overnemen in 

plaats van te schaken. Suggesties: als je oneven bent kun je bardienst overwegen. Er zou een 

intekenlijst voor bardiensten kunnen worden aangelegd.

Opruimen en afsluiten van de bar moet ook beter worden geregeld.

Björn neemt alle suggesties mee in zijn plan van aanpak.
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PAUZE

13)  Begroting komend seizoen

Naar aanleiding van een vraag van Walter Vermeer wordt gesproken over de schade aan de vloer 

van de kleine ruimte. Volgens de verzekeraar is CSV niet aansprakelijk. Juridisch gezien is het 

een zaak tussen de Vijverhof en de verzekeraar, waar CSV zich niet in mag mengen. Roel Trimp 

vraagt zich af in hoeverre het de relatie met de verhuurder kan schaden en het wellicht kan leiden 

tot huurverhoging. Mark van Liempt stelt dat wij de Vijverhof kunnen helpen in de communicatie 

met de verzekeraar.

De penningmeester stelt voor de contributie niet te verhogen. Hoewel Hans Blokland betoogt dat 

dit in strijd is met de 5 jaar geleden afgesproken jaarlijkse verhoging met 5% gaat de vergadering 

akkoord met het voorstel van de penningmeester. 

14)  Nieuwe kascommissie

De kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit Jan ten Brinke en Thomas Herrewijn. 

Arjan Doorgeest is reserve.

15)  Mededelingen interne competitie

Roel Trimp doet een voorstel m.b.t. het speeltempo: Voor de interne competitie geldt een 

speeltempo van 90 minuten per persoon per partij met een increment van 15 seconden vanaf zet 

1. De vergadering gaat akkoord. Het reglement interne competitie wordt conform aangepast.

N.a.v. een voorstel van Ton Dulk wordt besloten dat het clubkampioenschap anders moet worden 

bepaald. Na 2 stemronden tussen drie scenario’s (1. Beslissingsmatch; 2. Kampioen is de 

seizoenskampioen met de meeste punten; 3. Kampioen is de speler met de meeste punten aan 

het einde van het hele speeljaar) wordt besloten tot de volgende aanpassing van het reglement 

interne competitie:

Kampioen van de Capelse Schaak Vereniging is de speler die de meeste punten in de winter- en 

lentecompetitie samen (dus de punten van beide competities opgeteld) heeft gescoord. Indien dit 

geen winnaar oplevert dan wordt achtereenvolgens de kampioen bepaald op basis van 1) Het 

hoogste scoringspercentage. 2) Het meest aantal gespeelde wedstrijden. 3) De hoogste TPR. Als 

twee of meer spelers in alle bovenstaande punten gelijk eindigen dan wordt de kampioen bepaald 

door loting.

Arjan Doorgeest heeft een voorstel ingebracht om de interne competitie aantrekkelijker te maken. 

Zijn idee van 2 groepen heeft te veel praktische bezwaren. Besloten wordt tot de volgende 

wijziging in het reglement interne competitie, die voor een deel tegemoet komt aan Arjans wens:

De indeling van een speelronde geschiedt aan de hand van de ranglijst. De voorkeur om een 

speler in te delen tegen een tegenstander waartegen nog niet is gespeeld, vervalt vanaf ronde 14. 

Een tweede partij tussen spelers is altijd met verwisselde kleuren van de eerste partij.
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Een ander voorstel van Arjan Doorgeest om vaker tegen andere clubs te spelen, haalt het niet. Dit 

zou ten koste gaan van te veel interne ronden. We beperken ons tot het massakamp tegen

Krimpen.

Walter Vermeer brengt in dat spelers die op zaterdagen spelen ook op vrijdagavonden kunnen 

spelen en zo meer punten voor de interne stand kunnen scoren. Ook wordt het idee geopperd om 

een avond bardienst te honoreren met punten. Besloten wordt dat beide items niet tot 

veranderingen zullen leiden. Aan het einde van het seizoen wordt e.e.a. geëvalueerd. 

16)  Mededelingen externe competitie

Jasper Valstar presenteert de teamindeling. Nieuwe spelers in het eerste en tweede team leiden 

tot versterking en ook tot uitbreiding, waardoor een vierde team kan worden gevormd.  

Er volgt een discussie over de plaatsing van nieuwe spelers in de  teams en de vraag of spelen in 

de interne competitie een voorwaarde zou moeten zijn.

Besloten wordt akkoord te gaan met de voorgestelde teamindeling.

Teamleiders zijn Hans Blokland (1e team en 1e bekerteam); Jan ten Brinke (2e team), Rob Docter 

(3e team) en Eduard Hartog (4e team).

Doelstellingen voor de teams:

1e team: minimaal handhaven, wellicht promoveren

2e team: handhaven

3e team: promoveren

4e team: handhaven

Jasper vraagt wie van het tweede team ook in een bekerteam KNSB wil spelen. Thomas 

Herrewijn, Jan ten Brinke, Arjan Terlouw en Jaap Rusch hebben belangstelling. Ook Marco 

Tjepkema biedt zich aan.

17)  Rondvraag en sluiting

- Harry Stroosma vraagt hoe het zit met het contact met de pers, de kranten, mede in het kader 

van ledenwerving. Eduard verstuurt deze week een persbericht. Hij vraagt om vrijwilligers voor 

persvoorlichting.

- Björn Hartog informeert naar het 80-jarig jubileum. Op een vraag van Jan van Dijk óf dit 

gevierd moet worden, herinnert Hans Blokland aan een besluit dat genomen is na het 75-jarig 

bestaan om eens per jaar een rapidtoernooi te organiseren. Eduard Hartog stelt dat de viering 

binnen bepaalde financiële marges moet blijven en dat getracht wordt sponsors te vinden. 

Eduard vraagt tevens belangstellenden voor de organisatiecommissie.
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- Na het komende seizoen zal Mark Van Liempt na 3 termijnen aftreden als penningmeester en 

hij stelt zich dan niet meer beschikbaar. Jan van Dijk treedt na komend seizoen af als 

secretaris na een tweede serie termijnen en stelt zich niet meer herkiesbaar. 

- Op voorstel van Harry Stroosma ontvangt het bestuur een applaus van de vergadering.

Om 22:30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Jaarverslag van de secretaris

Jan van Dijk

Dit is de laatste keer dat ik dit verslag schrijf. Vanaf het seizoen 2002-2003 ben ik 10 jaar secretaris 

geweest. Een eerste periode van 6 jaar, waarna Thomas Herrewijn het van mij overnam. Vanaf 2012 

was ik nog eens 4 jaar secretaris.  Ik gun deze functie vanaf nu aan een ander lid.

Tien jaar is een lange periode. Toen ik begon als secretaris was Paul van der Lee voorzitter. Ed Noks 

(wie kent hem nog?) was penningmeester en Joost van Rosmalen combineerde het in- en extern 

wedstrijdleiderschap. Harry Stroosma was materiaalcommissaris (toen ook al) en de functie van 

jeugdleider was vacant.

Ik ga niet alle besturen opsommen, maar ik maak een uitzondering voor de voorzitters die ik terzijde 

heb gestaan. Na Paul van der Lee hanteerde Jeroen Meijer twee jaar de voorzittershamer. In het 

seizoen 2005 – 2006 hield het bestuur als “zakenkabinet” de winkel draaiende in een voorzitter-loos 

tijdperk. De volgende drie jaar was Bas Koote voorzitter. Toen Hans Blokland met pensioen ging nam 

hij het voorzitterschap in 2009 van Bas over en vanaf 2013 is Eduard Hartog voorzitter van CSV.

Bladerend in oude jaarverslagen merk ik dat ik de eerste 6 jaar meer werk maakte van het jaarverslag  

dan in de afgelopen 4 jaar. Naast de beschrijving van het ledenverloop laste ik elk jaar een thema in. 

Zo schreef ik over het Hoogoven Schaaktoernooi van de jaren 60 toen dat nog in Beverwijk werd 

gespeeld en ik er vanuit Velsen Noord naar toe fietste. In 2004-2005 legde ik uit waarom ik met zwart 

in die tijd graag opende met Caro-Kann. Bovendien memoreerde ik twee argumenten voor de 

verhuizing van de Gaarde naar De Wel (de lage huur van De Wel en de sterke prijsstijging van het 

bier in de Gaarde). In 2006-2007 betoogde ik dat je moet oppassen wat je in het openbaar over 

andere schakers zegt. Loek van Wely noemde Radjabov in een interview een laffe coyote. Radjabov 

nam sportieve wraak en versloeg King Loek 3 x in 7 maanden. In 2008 citeerde ik Jan Hein Donner, 

die betoogde dat vrouwen niet kunnen schaken. Toen hem werd tegengeworpen dat negers volgens 

Donner dan ook wel niet zouden kunnen schaken, repliceerde Donner dat hij niet goed begrepen was. 

Negers konden wel schaken, maar negerinnen niet. Dergelijke uitspraken zijn overigens in dit 

tijdsgewricht ondenkbaar (zie de zwarte pieten-discussie).
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Ledenverloop

Onze vereniging kende het afgelopen seizoen een relatief sterke stijging van het aantal leden. Het 

positieve saldo van nieuwe en vertrekkende jeugdleden (jonger dan 21 jaar) was 4. Het 

seniorenbestand breidde zich uit met 6 nieuwe leden. Totaal hebben we met 39 junior- en 41 

seniorleden het magische ledenaantal van 80 bereikt!

Voor de meer visueel ingestelden is dit zichtbaar gemaakt in onderstaand staafdiagram. Ook geeft dit 

een beeld van het ledenbestand van jaar tot jaar.

Vanaf 20012 hield ik de verslagen zakelijker. Een verandering die mij erg aanstond was de gewijzigde 

bestuursstijl, die onder Eduard werd doorgevoerd: maximaal 3 keer per jaar vergaderen. Dat scheelt in 

het notuleren. Daarmee kom ik op een belangrijke reden waarom ik stop met de functie van secretaris. 

Ik heb in allerlei besturen en tijdens mijn werk honderden vergaderingen genotuleerd. Daar heb ik 

genoeg van. Ik wil nooit meer notuleren. Genoeg is genoeg! 

Helaas, terwijl ik dit schrijf is Eduard bezig met het beleggen van een extra bestuursvergadering nog 

vóór de ALV. En de nieuwe aspirant secretaris heeft al aangekondigd niet aanwezig te kunnen zijn op 

de ALV. Nog twee keer notuleren dus….
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Jaarverslag penningmeester

Mark van Liempt

In vergelijking met vorig jaar is er een kleine toevoeging aan de tabel door de begroting uit het vorige 

jaarverslag toe te voegen.  Voor de rest zijn de tabellen in dezelfde vorm gebleven.

Als gekeken wordt naar de balans valt op dat het resultaat van dit boekjaar erg positief is, met een 

positieve afsluiting van € 2.438,18 op start 1 augustus 2016. Ten eerste valt op dat het kasbedrag flink 

hoger is dit jaar, met een stijging van bijna € 2.000. Dit is veroorzaakt door de hoge inkomsten vanuit 

de bar. Zoals in het verslag van de barman te lezen is, was dit een flink positieve bron van inkomsten

voor de schaakvereniging. Omdat het kasgeld pas op 1 augustus 2016 overgeboekt werd, valt het 

bedrag hier echter nog niet onder de kop “Bar bank”, maar zit deze in de “Contant geld mutatie”.  

Verder is een lichte daling te zien in de spaarrekening ASN. Dit omdat er onduidelijkheid is over een 

bedrag van een eerdere ASN rekening. De claim hierop is nog niet gelukt en heb deze 

voorzichtigheidshalve afgeschreven. Indien deze toch nog geclaimd kan worden zal er komend jaar 

een meevaller zijn van rond de € 75.

Verder is er een jaarlijkse afschrijving van € 90 voor de digitale klokken. Ook valt op dat de crediteuren 

dit jaar juist laag zijn en de debiteuren hoog. Wat betreft de debiteuren ontving ik de rekening van de 

RSB dit jaar op tijd om over te maken, hierdoor is dit jaar een extra kwartaal betaald. Dit zorgt voor 

een verlaging van de crediteuren gecombineerd met een hoge post in de behaald tabel voor de RSB 

kosten. Dit is ook een belangrijke reden voor de hogere RSB/KNSB post dan in eerste instantie was 

begroot. 

Wanneer gekeken wordt naar de crediteuren is de oorzaak mijn gebrek aan het sturen van contributie 

verzoek aan de externe spelers/jeugd. Vanwege mijn afstuderen en het aannemen van een baan in 

Zeist was ik dit jaar weinig aanwezig op de schaakvereniging en had ik veel minder vrije tijd dan ik zou 

willen. In combinatie met het feit dat ik dit inmiddels zes jaar doe, zal ik mijzelf ook niet meer kandidaat 

stellen voor het penningmeesterschap van volgend jaar.

In de tabel begroting/behaald vallen nog een aantal verschillen tussen de begroting van vorig jaar en 

de resultaten op. Zoals in het vorige jaarverslag al aangekaart is, waren de schoollessen begroot op   

€ 0 aan kosten en inkomsten. Dit omdat de begroting van te voren erg onzeker is maar dat de conditie 

van de vereniging er aan zit dat de kosten en inkomsten altijd tegen elkaar weg vallen. Dit is ook te 

zien in de behaalde resultaten. Een tweede opvallend iets zijn de lagere kosten van het gebouw, 

welke twee redenen heeft. Ten eerste is er geen verhoging van de huur geweest, iets wat wel begroot 

was. Ook vielen de kosten van de huur in de weekenden mee. Een laatste verschil tussen begroting 

en behaald is de kosten van materiaal. Naast aanschaf van batterijen en een paar kleine aankopen is 

er geen grote aankoop geweest.
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BALANS per 1 augustus Werkelijk 2015 (1 aug.) Werkelijk 2016 (1 aug.)

Liquide middelen

Contant 488,77 2411,7
Girorekening 1.272,12 827,42
Spaarrekening ASN 3.681,25 3.638,05
Spaarrekening Postbank 17,19 17,28

Subtotaal: 5.459,33 6.894,45

Materiële vaste activa 270 180

Debiteuren 300 800
Crediteuren -833,06 -240

Totaal generaal: 5.196,27 7.634,45

Eigen vermogen

Eigen vermogen vorig boekjaar 4.726,97 5.196,27
Resultaat boekjaar 469,3 2.438,18

                                    Totaal 5.196,27 7.634,45
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Toelichting begroting

De begroting van 2016-2017 heeft een flink positievere begroting dan vorig jaar. Sinds de bar nu al 

wat langer loopt zijn de inkomsten hiervan zekerder vast te stellen. Ik ben in deze begroting uitgegaan 

van een winst van de bar gebaseerd op vorig jaar met een correctie voor de extra inkomsten vanuit 

SO Rotterdan en een kleine voorzichtigheidsmarge. Vandaar een huidige schatting van € 1.900 aan 

winst komend jaar. Ook heb ik in de begroting bij de post overig het OCJK nu wel meegenomen. 

Behaald Begroot Begroting
2015-2016 2015-2016 2016-2017

Transacties 
Inkomsten

Contributies 4560 5000 5000
Rente 34,31 40 15
RSB 0 25 0
Bar bank 0 1400 1900
Subsidies 1036,1 1000 1000
Schoollessen 5229,5 0 0
Overig 1150 200 1050
Subtotaal 12009,91 7665 8965

Uitgaven

ING 120,72 120 130
Gebouw 2440 3400 2700
Website 151,06 160 120
RSB/KNSB 3193,92 1800 2400
Materiaal 68,5 300 300
OCJK bank 450 450 450
Bar 0 150 0
Schoollessen 5229,5 0 0
Overig 844,02 700 900
Subtotaal 12497,72 7080 7000

Materiële vaste activa -90 -90 -90
Credit/debit mutatie 1093,06 150 -200
Contant geld mutatie 1922,93 -200 0

Totaal 2438,18 445 1675
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Wat betreft uitgaves is de huur gebaseerd op die van vorig jaar plus een meegerekende 

huurverhoging. Indien dit ook nu weer niet gaat gebeuren zal deze post lager uitvallen. Bij de 

begroting voor de RSB/KNSB is aangenomen dat komend jaar alle vier kwartalen betaald worden. 

Mocht dit weer later worden zal dit verschil verplaatst worden naar crediteuren/debiteuren. Verder is er 

een lichte correctie bij website kosten omdat waarschijnlijk een deel van de KPN kosten stopgezet kan 

worden. Ook zijn de overige kosten wat verhoogd vanwege de uitkomsten van 2015-2016.

Vanwege de positieve uitkomsten van het afgelopen jaar en, indien er geen grote financiële 

veranderingen zullen zijn, die van de komende periode zal nagedacht moeten worden over er met 

deze positieve balans moet gebeuren. Ik ben voorstander van een buffer binnen de begroting om wat 

zekerheid te hebben om dit aan het einde sluitend te kunnen maken, maar € 1.675 is aan de hoge 

kant.



21

Verslag van de intern wedstrijdleider

Roel Trimp

We kunnen terugkijken op een fijn jaar zonder incidenten! Op de ALV werden de volgende besluiten 
genomen:

1) Aanpassing van het speeltempo naar 90 minuten per persoon per partij met een increment 

van 15 seconden vanaf zet 1. 

2) De voorkeur om een speler in te delen tegen een tegenstander waartegen nog niet is 

gespeeld, vervalt vanaf ronde 14. Een tweede partij tussen spelers is altijd met verwisselde 

kleuren van de eerste partij.

Beide besluiten zijn, zover mij ter ore is gekomen, goed bevallen, in het bijzonder de aanpassing van 

het speeltempo. 

De sfeer op de clubavonden was als vanouds gezellig en positief. De speellocatie is geweldig. 

Centraal gelegen, een mooie ruimte om te spelen met fijne houten tafels (helaas wel 1 minder dan 

vorig seizoen) en stoelen. Een groot compliment hier voor al het werk dat Harry verzet in het 

opbouwen en afbouwen van de ruimte en het verzoek om hem een handje mee te helpen. Verder is 

het natuurlijk prettig dat de bar in een andere ruimte is, waar ook geanalyseerd en bijgepraat kan 

worden. De bar in eigen beheer, zeker gezien het geweldige werk van Bjorn, is een uitkomst. De 

analyseruimte is dit seizoen ook gebruikt voor een schaaktraining die door Raoul Lemmen is gegeven 

en goed werd ontvangen. Dat smaakt naar meer! Hopelijk kunnen er komend seizoen weer meerdere 

trainingen aangeboden worden.

De wintercompetitie is gewonnen door Roel die Arjan Terlouw nipt voor bleef. In de laatste ronde 

won Walter in een sterk gespeelde partij van Roel. Met deze uitslag had het niet veel gescheeld of 

Arjan was winterkampioen geworden. Jan ten Brinke, die Jaap Rusch versloeg werd derde. Wellicht 

had er meer in gezeten als hij de week daarvoor niet zo onfortuinlijk was geweest om tegen Roel in de 

opening een stuk weg te geven. Het is wel een uitstekende prestatie van Jan, die hiermee natuurlijk 

wel de B-groep wint voor Hans Blokland die overall 7e werd. Thomas, die slechts 1 partij verloor en 

maar liefst 75% scoorde valt net buiten het podium omdat hij iets te weinig partijen heeft gespeeld. 

Walter, die wat wisselvallig was, behaalde evenveel punten als Thomas en werd vijfde. De 

zomercompetitie beloofde een spannende strijd te worden. Roel zal alle zeilen moeten bijzetten om 

zijn clubkampioenschap te prolongeren.

De c-groep is gewonnen door Marco, die Tim en André voor wist te blijven.
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Eindstand interne wintercompetitie CSV 2015-2016 

Layout 1

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

1 Roel Trimp 13 10 0 3 67,0 76,9 −1 1974 1916 −18 A

2 Arjan Terlouw 11 6 3 2 65,0 68,2 −1 1828 1812 1 A

3 Jan ten Brinke 11 6 2 3 62,0 63,6 −1 1671 1818 68 B

4 Thomas Herrewijn 8 5 2 1 61,0 75,0 −2 1770 1852 29 A

5 Walter Vermeer 14 8 1 5 61,0 60,7 0 1818 1789 −10 A

6 Rob v/d Bosse 13 6 2 5 58,0 53,8 1 1759 1753 3 A

7 Hans Blokland 12 4 5 3 56,0 54,2 0 1681 1706 16 B

8 Derk Brus 11 6 1 4 55,0 59,1 −1 1600 1706 45 B

9 Rob Docter 12 5 3 4 55,0 54,2 0 1672 1641 −9 B

10 Jaap Rusch 12 5 2 5 55,0 50,0 2 1720 1718 0 A

11 Harry Stroosma 14 7 1 6 54,0 53,6 0 1757 1616 −68 A

12 Karel de Kok 9 2 5 2 54,0 50,0 1 1511 1648 45 B

13 Marco Tjepkema 13 6 0 7 54,0 46,2 1 1486 1513 8 C

14 Jasper Valstar 9 6 0 3 53,0 66,7 −1 1735 1773 20 A

15 Tim Tian 11 5 1 5 53,0 50,0 1 1475 1609 51 C

16 Andre Grootenboer 6 3 2 1 52,0 66,7 0 1479 1709 55 C

17 Willem Klein 11 6 0 5 51,0 54,5 −1 1651 1586 −26 B

18 Ton Dulk 8 5 1 2 50,0 68,8 0 1922 1784 −34 A

19 Menno Schoone 7 2 3 2 50,0 50,0 −1 1519 1464 −16 B

20 Bas Koote 15 3 6 6 50,0 40,0 1 1348 1529 88 C

21 Mark van Liempt 7 3 2 2 48,0 57,1 −1 1720 1686 −5 B

22 Rick van Roon 10 3 1 6 48,0 35,0 0 1556 1457 −48 B

23 Piet Verkamman 4 2 0 2 47,0 50,0 0 1432 1498 9 C

24 Jan van Dijk 10 4 0 6 47,0 40,0 0 1339 1487 48 C

25 Jeroen Peper 9 2 2 5 45,0 33,3 1 1460 1413 −20 C

26 Arjan Doorgeest 12 3 2 7 45,0 33,3 0 1510 1406 −55 B

27 Eduard Hartog 13 3 1 9 43,0 26,9 −1 1507 1359 −81 B

28 Cees Groenendijk 14 3 1 10 42,0 25,0 2 1395 1344 −30 C

29 Hans Hsiao 14 3 1 10 40,0 25,0 0 1400 1293 −59 C

30 Saieb Khalil 1 0 0 1 33,0 0,0 1 1500 970 −5 C

De lentecompetitie werd ook door Roel gewonnen, die daarmee zijn clubkampioenschap 

prolongeerde. Opnieuw bleek Arjan Terlouw Roels grootste concurrent te zijn. Hij werd tweede voor 

Walter. Ton en Jasper behaalden na Roel de beste TPR’s. Helaas speelden zij wat te weinig om Roel 

serieus te bedreigen. Bijzondere aandacht wil ik hier nog geven aan nieuwkomer Pepijn die het 

uitstekend deed met een score van 8 uit 11. De B-groep werd gewonnen door Rick die tegen vele 

toppers uitstekend speelde en scoorde. Hij bleef Willem 2 punten voor. De C-groep werd gewonnen 

door Arjan Doorgeest. Hij bleef Marco een punt voor.
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Eindstand interne lentecompetitie 2016:

Layout 1

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

1 Roel Trimp 13 10 3 0 79,0 1 −2 1983 2079 1956 A

2 Arjan Terlouw 15 8 4 3 67,0 −1 −1 1836 1831 1829 A

3 Walter Vermeer 13 5 6 2 63,0 −1 2 1800 1765 1808 A

4 Ton Dulk 10 6 3 1 62,0 0 1 1892 1887 1888 A

5 Jan ten Brinke 14 8 1 5 62,0 0 −1 1768 1809 1739 A

6 Thomas Herrewijn 11 6 1 4 61,0 1 2 1797 1778 1799 A

7 Rick van Roon 18 8 4 6 61,0 −2 −1 1599 1716 1508 B

8 Jaap Rusch 12 7 0 5 60,0 0 1 1753 1820 1720 A

9 Pepijn Swets 11 8 0 3 59,0 1 2 1785 1707 1800 A

10 Willem Klein 12 6 4 2 59,0 0 2 1651 1701 1625 B

11 Harry Stroosma 14 6 2 6 59,0 0 −2 1690 1691 1689 B

12 Jasper Valstar 7 5 2 0 57,0 1 2 1776 1884 1755 A

13 Derk Brus 14 7 0 7 55,0 0 −1 1637 1626 1645 B

14 Arjan Doorgeest 16 6 4 6 55,0 0 −1 1502 1580 1455 C

15 Hans Blokland 13 5 3 5 54,0 1 1 1658 1575 1697 B

16 Marco Tjepkema 17 5 6 6 54,0 1 1 1503 1521 1494 C

17 Rob Docter 11 6 1 4 53,0 1 1 1664 1657 1663 B

18 Tim Tian 15 6 2 7 53,0 1 −1 1527 1541 1526 B

19 Menno Schoone 16 4 6 6 53,0 −2 −2 1506 1521 1503 B

20 Rob v/d Bosse 12 2 7 3 52,0 2 2 1726 1641 1762 A

21 Mark van Liempt 6 2 2 2 50,0 0 1 1683 1499 1715 A

22 Bas Koote 18 2 10 6 50,0 0 1 1416 1400 1436 C

23 Jan van Dijk 16 4 5 7 49,0 −2 −2 1425 1496 1387 C

24 Richard v/d Velde 10 4 2 4 48,0 0 −1 1498 1500 1500 C

25 Karel de Kok 9 1 5 3 48,0 −1 −1 1525 1435 1556 B

26 Eduard Hartog 18 4 5 9 48,0 2 1 1425 1442 1426 C

27 Cees Groenendijk 14 4 3 7 46,0 0 −1 1358 1352 1365 C

28 Daan de Jong 16 3 4 9 45,0 0 −1 1377 1359 1400 C

29 Hans Hsiao 14 4 0 10 45,0 −2 −1 1324 1299 1341 C

30 Piet Verkamman 7 0 6 1 44,0 1 1 1438 1428 1441 C

31 Andre Grootenboer 13 4 1 8 44,0 −1 −1 1494 1427 1534 B

32 Jonathan Meijers 15 2 4 9 43,0 1 −1 1358 1300 1400 C

33 Jeroen Peper 1 0 0 1 37,0 −1 −1 1430 626 1440 C

De recreanten spelen voornamelijk in de ruimte bij de bar. In de winter- recreantencompetitie liet Bjorn 

zien dat hij heer en meester is. Hij bleef Daan maar liefst 16 punten voor. Jonathan is derde 

geworden. Jonathan en Daan hebben vervolgens de overstap gemaakt naar de interne competitie. 

Gezien hun goede spel heb ik er alle vertrouwen in dat ze goede resultaten gaan behalen.
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Eindstand recreanten wintercompetitie:

Ronde 18

Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR

1 Bjorn Hartog 74,0 12 10 1 1 0 0

2 Daan de Jong 58,0 13 6 2 5 0 0

3 Jonathan Meijers 55,0 12 6 1 5 0 0

4 Karel de Kok 54,0 6 2 2 2 0 0

5 Luuk Stigter 52,0 11 5 1 5 0 0

6 Peter Herrewijn 51,0 14 6 1 7 0 0

7 Steijn van Bellen 42,0 12 4 1 7 0 0

8 Menno Stigter 42,0 9 1 1 7 0 0

9 Hans Hsiao 39,0 1 1 0 0 0 0

10 Ton 35,0 1 0 0 1 0 0

In de recreanten lentecompetitie was Bjorn opnieuw op punten niet te kloppen door zijn 

concurrenten. Achter Bjorn ontspon zich echter een spannende competitie tussen Aron, Karel en 

Niels. Van Karel weten we al dat hij goed kan schaken. De jeugdspelers Aron en Niels laten zien dat 

er komend seizoen rekening met hen moet worden gehouden. 

Eindstand recreanten lentecompetitie:

Ronde 19

Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR

1 Björn Hartog 85,0 17 15 1 1 0 0

2 Aron Roozendaal 69,0 14 10 1 3 0 0

3 Karel de Kok 68,0 10 7 2 1 0 0

4 Niels van Herk 68,0 15 11 0 4 0 0

5 Devin Benard 54,0 13 7 0 6 0 0

6 David Geragesion 54,0 17 8 0 9 0 0

7 Luuk Stigter 53,0 14 5 2 7 0 0

8 Peter Herrewijn 53,0 13 7 0 6 0 0

9 Steijn van Bellen 47,0 12 5 0 7 0 0

10 Johan de Leeuw 46,0 9 4 0 5 0 0

11 Levi Bos 45,0 13 4 1 8 0 0

12 Aron Hoogendijk 44,0 7 3 1 3 0 0

13 Willem Koelewijn 44,0 3 0 2 1 0 0

14 Daniel Boer 43,0 14 4 1 9 0 0
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15 Luc Veenhof 42,0 13 3 1 9 0 0

16 Jesse Bos 39,0 13 3 0 10 0 0

17 Menno Stigter 38,0 0 0 0 0 0 0

18 Lucas 37,0 1 0 0 1 0 0

19 Dirk Koelewijn 36,0 10 2 0 8 0 0

De interne bekercompetitie kreeg de geplande droomfinale. Net als vorig jaar mochten Mark 

Vermeer en Jan Peter Bogers tegen elkaar aantreden. Mark, die aanvankelijk opgescheept zat met 

een zwakte op e6 wist deze op te lossen waarna de partij remise werd. Vervolgens was er een 

snelschaakpartij met verwisselde kleuren voor nodig om tot een winnaar te komen. Gefeliciteerd Jan 

Peter!

Mark Vermeer (2) – Jan Peter Bogers (1) remise

Jan Peter Bogers wint na snelschaken.

Het nieuwjaar snelschaaktoernooi werd een spannende strijd tussen Leon Koster en Jan Peter 

Bogers. Het sterk bezette en traditioneel gezellige toernooi werd op weerstandspunten gewonnen 

door Leon. Voor iedereen was er weer een prijs op te halen en op de veiling konden de cadeaus 

aangevuld worden.

Schaakvereniging Krimpen heeft na een spannende strijd opnieuw de massakamp tegen CSV 

gewonnen. Schaakvereniging Krimpen had ons uitgenodigd om revanche te nemen na ons verlies van 

vorig jaar tegen hen. We werden gastvrij door sv Krimpen ontvangen in hun ruime speelzaal. Hoewel 

het seizoen er voor sv Krimpen al op zat waren vele spelers van Krimpen bereid het tegen ons op te 

nemen. Om zoveel mogelijk schakers te laten spelen waren diverse spelers van sv Krimpen bereid om 

voor CSV uit te komen.

Uiteindelijk was het pas om 23.20 uur duidelijk dat de Krimpenaren de wisselbeker met succes 

verdedigd hadden. De beslissing viel in de partij tussen Bert ten Wolde en Johan Bos, toen de laatste, 

in inmiddels gewonnen stelling in een hectische partij, pardoes een dame weggaf. 
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Jaarverslag externe competitie CSV 2015-2016

Jasper Valstar

De trein die CSV heet dendert maar door. Voor het eerst in jaren speelde CSV weer met 4 teams 

extern. Naast het 1e in de KNSB, maar liefst 3 RSB-teams. Niet alleen in kwantiteit, maar ook in 

kwaliteit was het een succesvol seizoen, met 1 kampioenschap, 1 promotie en 1 bijna-

kampioenschap.

Namens CSV neemt Björn Hartog de oorkonde voor het kampioenschap van CSV 3 in ontvangst van RSB-

competitieleider Arrian Rutten.

De enige smet op het blazoen was de degradatie van CSV 2 uit de 1e klasse. We wisten vooraf dat 

het zwaar zou worden, maar met enige versterking achten we ons niet kansloos. Helaas waren we dat 

wel, al liet het gelijkspel in de laatste ronde tegen de kampioen zien dat dit team komend seizoen 

gewoon weer meedoet om het kampioenschap.
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Qua organisatie liep het allemaal gesmeerd dit seizoen. Dat is natuurlijk vooral de verdienste van de 

spelers zelf, en hun teamleiders: Hans, Jan, Rob en Eduard: bedankt! Ook een dankwoord voor de 

wedstrijdleiders van dit seizoen. Met zoveel teams en wedstrijden kan ik dat natuurlijk niet in mijn 

eentje: Rob, Roel en Bas: bedankt voor jullie hulp!

Verder volgen nu de verslagen van de verschillende teams die zijn geschreven op basis van de 

wedstrijdverslagen, standen en uitslagen en mijn eigen observaties.

Ik wens jullie veel leesplezier toe, en verwacht dat we ook het komende seizoen weer de nodige 

prijzen zullen gaan pakken.

Team 1 

Het was allemaal wat onverwacht en kort dag, maar desondanks zat er op zaterdag 26 september 

weer een Capels team achter de borden in de KNSB-competitie. Ongeveer 2 maanden daarvoor was 

pas bekend geworden dat we, ondanks onze 2e plaats toch gepromoveerd waren, doordat een ander 

team zich terugtrok.

In de weken na dat bericht moest er natuurlijk van alles geregeld worden. Wilden de spelers wel op 

zaterdag spelen? Konden we wel terecht in onze speelzaal? Kunnen we, op zo’n korte termijn, nog 

versterking regelen?

Het lukte uiteindelijk allemaal. Het overgrote deel van het team was bereid om op zaterdag te spelen 

en mede dankzij de inspanningen van Winood en Mark lukte het om versterking te regelen. De zaal 

bleek beschikbaar, al had Harry ook een alternatief geregeld. Ten slotte was Rob bereid om zijn 

arbitersvaardigheden weer uit de mottenballen te halen en de thuiswedstrijden te leiden.

Bij het begin van de competitie keken we vooral omhoog, wat hadden immers op papier het sterkste 

team, en de poule (3G) was niet één van de zwaarste. Groot was dan ook de deceptie toen we na 2 

ronden slechts 1 gelijkspel achter onze naam hadden staan. Tot overmaat van ramp werden we ook 

uitgeschakeld in de KNSB-beker (door hetzelfde team: Goes, dat ook van ons won in ronde 1).

Teamleider Hans Blokland beschreef het zo: “De andere zienswijze is dat ons team op papier wel de 

hoogste rating heeft, maar dat (nog) niet heeft waargemaakt. Daar moet dus op korte termijn werk van 

gemaakt worden. Het is blijkbaar na drie promoties in drie jaar wat wennen in de derde klasse van de 

KNSB. Dit seizoen wordt dat onze doelstelling.”
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Het team had deze boodschap goed begrepen en begon prompt met winnen. Doordat de concurrentie 

punten liet liggen stonden we na 7 ronden zelfs bovenaan! Niets wennen, gewoon kampioen worden! 

Zo makkelijk werd het natuurlijk niet omdat we tegen de nummers 2 en 3 nog niet hadden gespeeld:

In ronde 8 speelden we gelijk tegen Delft 3. Dat team had in het begin lang aan kop gestaan, maar 

begon terrein te verliezen. Doordat Rokado won kreeg de laatste ronde dus dezelfde lading als het 

vorige seizoen: wie promoveert er, Rokado of CSV?

In die wedstrijd ging het tot 2,5 – 2,5 gelijk op. We stonden voor in bordpunten dus met 4-4 

zouden we Rokado achter ons houden. Helaas kon Goes ons dan weer inhalen als ze zouden 

winnen. Kortom, we moesten 4,5 halen om zeker te zijn en dat zat er op de borden eigenlijk niet 

in, of zoals Hans het verwoordde: “De vraag was nu hoe we uit de overige 3 partijen nog 2 punten 

konden halen. Mijn eerste indruk was dat het bereiken van meer dan 1,5 punt een zeer zware opgaaf 

zou worden en alleen kon worden bereikt als er op winst zou worden gespeeld. Dat gold natuurlijk ook 

voor Rokado. Wat is dan wijsheid? Er op gokken dat de tegenstander risico’s neemt of ze zelf 

nemen?”

Dit liep niet goed af en Rokado won met 5-3. Uiteindelijk bleek dat Goes ook gewonnen had, waarmee 

een 4-4 dus nooit genoeg geweest was.

Teleurstellend natuurlijk dat wederom Rokado ons de voet dwars zet, maar na de stroeve start was 

het überhaupt al een prestatie dat om de titel kon worden gestreden. Volgend jaar een nieuwe kans! 

Persoonlijk succes was er wel, met 8 uit 9 met Stefan topscorer van het team, en ook (gedeeld) van 

de hele poule. Daarnaast mocht hij, dankzij de ratingwinst, de FM-titel aanvragen.

Eindstand team 1
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Persoonlijke scores team 1

Team 2

Het succesteam van CSV mocht na slechts 1 jaar in de 2e klasse het nu in de 1e klasse proberen. Net 

als in het eerste kwam ook in dit team wat versterking door terugkerende oud-leden. Helaas bleek dat 

niet genoeg. Qua gemiddelde rating zat het team boven de 1750, maar de meeste tegenstanders 

hadden gemiddeld ongeveer 100 ratingpunten meer en dat wordt het een zware strijd.

In de eerste vier ronden werd dan ook dik verloren. Tegen Shah Mata (1886), Krimpen 2 (1873), 

PASCAL (1856) en Dordrecht (1867) werden slechts 8,5 bordpunt gehaald. Richard was terug van 

weggeweest. Hij begon met een 0, maar wist daarna 3 keer te winnen. Een aanwinst dus voor het 

team. Andere overwinningen waren er voor Rob van de Bosse (ronde 1) en Arjan Terlouw (ronde 2) 

tegen veel sterkere tegenstanders en die partijen waren flinke opstekers voor beide heren.

In ronde 5 stond de wedstrijd tegen Sliedrecht op het programma. Ook dit team had tot dan toe alles 

dik verloren, dus hier moest gewonnen worden. Helaas lukte dat niet, en de titel van Jans verslag zegt 

alles: “Sliedrecht 3 en CSV 2 terecht bijna zeker van degradatie”. Nog wat meer passages: 

“Donderdag 4 februari speelde CSV2 uit tegen Sliedrecht 3. Het werd een foutenfestival dat 

uiteindelijk leidde tot 4-4. Wij hadden misschien nog het excuus dat we door het uitvallen van Mark en 

Walter niet onze sterkste opstelling hadden.”

Een niet-compleet team was iets wat in voorgaande seizoen nauwelijks voorkwam, maar dit seizoen 

moest Jan vaak beroep doen op invallers. Die invallers, naast Jan zelf, Hans, Harry, Willem en Rob 
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Docter, deden het niet onverdienstelijk en scoorden regelmatig halfjes, maar het is toch fijner om vaak 

aan te treden met een compleet team.

“Rob leek een kansrijke stelling te hebben maar verloor een kwaliteit en daardoor de partij.

Harry kreeg 2 stukken tegen een toren voorsprong maar kon dit niet in winst omzetten.

Johan had een slechte stelling maar zijn tegenstander gaf hem de kans sterk terug te komen en te 

winnen.

Thomas tenslotte bood in een pionneneindspel remise aan. Peter Vis nam het aan en liet daarna 

zien hoe Thomas had kunnen winnen.”

Dit verklaart waarom Jan deze wedstrijd een foutenfestival noemen, geen een van deze 4 partijen 

eindigden zoals je redelijkerwijs mocht verwachten. Na deze wedstrijd was de kans op lijfsbehoud een 

theoretische kan geworden en nadat in ronde 6 met 7-1 verloren werd van Barendrecht/IJsselmonde 

(1884) viel het doek voor het 2e in de eerste klasse.

Het eerherstel kwam in de laatste ronde. Tegenstander was SO Rotterdam (1884) die aan een 

gelijkspel genoeg hadden om kampioen te worden. Dit was eigenlijk een uitwedstrijd, maar omdat SO 

tijdelijk op onze locatie speelde, werd het toch een thuiswedstrijd. Het ging voor ons nergens meer 

om, maar voor SO liep de spanning flink op. Op de meeste borden bleven we gewoon staan, en de 

Rotterdammers, die waarschijnlijk op een snelle overwinning hadden gerekend werden steeds 

zenuwachtiger. Jaap verloor weliswaar op bord 1, maar daar tegenover stelde Rob een overwinning 

tegen iemand met dik 2000 rating. Remises (tegen veel sterkere tegenstanders) van Arjan, Mark en 

Thomas hielden de stand gelijk, maar bij Walter en Johan leken de punten onze kant op te vallen. 

Helaas kon Walter het niet bolwerken, maar omdat Johan wel won bleef de stand gelijk. Direct daarna 

werd het bij Willem remise, waarmee SO Rotterdam kampioen werd, en wij een zwaarbevochten punt 

binnenhaalden.

   Klasse 1B            N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. SO Rotterdam 2       7  11 32  x  5  4  4½ 4  4½ 6  4  Kampioen
2. Dordrecht 2          7  10 32  3  x  3½ 5  4½ 5  5  6
3. Krimpen a/d IJssel 2 7  9  32½ 4  4½ x  5½ 3½ 3½ 5½ 6
4. Barendr/IJ'monde 1   7  8  34  3½ 3  2½ x  4½ 6  7½ 7
5. Shah Mata 1          7  8  31½ 4  3½ 4½ 3½ x  4  6  6
6. PASCAL 1             7  5  25½ 3½ 3  4½ 2  4  x  3  5½
7. Sliedrecht 3         7  3  19  2  3  2½ ½  2  5  x  4  degradeert
8. CSV 2                7  2  17½ 4  2  2  1  2  2½ 4  x  degradeert
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Tot slot de persoonlijke scores:

CSV 2                      r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg
1.  Jaap Rusch             0  0  0  ½  0  0  0  ½  7 1   1z 1921 1555 1974 
2.  Arjan Terlouw          0  1  0  0  ½  0  ½  2  7 2   1w 1849 1734 1895 
3.  Richard van Herk       0  1  1  1  1  0  -  4  6 3   2z 1836 1998 1875
4.  Mark van Liempt        0 0  -  -  -  ½  ½  1  4 4   2w 1718 1680 1872 
5.  Jan ten Brinke         -  -  ½  -  ½  0  -  1  3 4.7 1z 1712 1703 1826
6.  Rob van de Bosse       1  0  ½  0  0  0  1  2½ 7 4.7 1z 1708 1779 1883 
7.  Willem Klein           -  -  -  -  -  -  ½  ½  1 5   1w 1769 1844 1844 
8.  Walter Vermeer         ½  0  -  0  -  -  0  ½  4 5.5 2w 1705 1539 1868 
9.  Hans Blokland          -  -  0  -  -  -  -  0  1 6   1z 1663 1009 1809 
10. Harry Stroosma         -  -  -  ½  ½  -  -  1  2 6      1693 1820 1820 
11. Johan Bos              0  0  ½  0  1  0  1  2½ 7 7   1z      1631 1735
12. Thomas Herrewijn       ½  -  0  0  ½  ½  ½  2  6 8      1664 1647 1770 
13. Rob Docter             -  0  -  -  -  -  -  0  1 8   1w 1646 1097 1897

Topscorer werd Richard (TPR: 1998) met 4 uit 6, en verder had niemand boven de 50%, toch zullen 

Johan (1631) en Rob van de Bosse (1779) met 2,5 uit 7 niet heel ontevreden zijn.

Het bekeravontuur

Met de promotie van het 1e schuift het RSB bekerteam door naar het 2e, en omdat het 1e ook de RSB-

beker had gewonnen mocht het 2e ook meedoen in de KNSB-beker. Op de ALV werd het team 

samengesteld: Jaap, Arjan, Jan en Thomas.

We trapten af met de KNSB-beker. In die wedstrijd traden we aan tegen 3e klasser Sliedrecht. Een 

onmogelijke opgave, maar ondanks dat werd het geen 4-0!

In de RSB-beker waren we de eerste ronde (als bekerhouder) vrijgeloot. In ronde 2 troffen we in 

Onésimus een gelijkwaardige tegenstander. Deze wedstrijd werd nipt gewonnen:

   CSV                       1786 - Onésimus                  1799 2½ - 1½
1. Jaap Rusch              w 1921 - Marcel Tillemans        z 1794 1  - 0
2. Arjan Terlouw           z 1849 - Wijnand Rijnders        w 1879 ½  - ½
3. Thomas Herrewijn        w 1664 - Clement van Eijsden     z 1772 0  - 1
4. Jan ten Brinke          z 1712 - Martin Rensen           w 1751 1  - 0

Hiermee stonden we in de kwartfinale, en met promotieklasser Nieuwerkerk als tegenstander zou dit 

wel het eindstation worden. Echter in een zinderende wedstrijd kwamen we snel 1-0 achter. Thomas 

had zijn dag niet en verloor snel. Gedesillusioneerd vertrok hij naar huis, waarbij teamleider Jasper 
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vergat dat er misschien nog gevluggerd moest worden bij een 2-2 eindstand. De kans daarop leek niet 

zo groot, maar toen plots Jan had gewonnen werd dat ineens waarschijnlijk, omdat Arjan ook een 

goede stelling had. Gelukkig werd het geen 2-2 omdat, naast Arjan, ook Jaap wist te winnen, 

waarmee plaatsing voor de halve finale een feit was:

  Nieuwerkerk a/d IJ.       1907 - CSV                       1786 1  - 3
1. Leon Willemen           z 2010 - Jaap Rusch              w 1921 0  - 1
2. Rob Hoogland            w 1889 - Arjan Terlouw           z 1849 0  - 1
3. Edo Pouwelse            z 1881 - Thomas Herrewijn        w 1664 1  - 0
4. Richard Zyleman         w 1849 - Jan ten Brinke          z 1712 0  - 1

In de halve finale traden we aan tegen de kampioen van de promotieklasse: Messemaker. Dit team 

was zelfs sterker dan Sliedrecht waar we in de KNSB-beker van verloren. Aan de uitslag te zien waren 

er meer paralellen (hint: het werd weer geen 4-0!)

Terwijl Arjan schrikt van de fotograaf is Thomas op weg naar een verrassende overwinning. In de achtergrond is 

ook Jan zichtbaar. 

   Messemaker 1847           2015 - CSV                       1786 3  - 1
1. Erich Karstan           z 2058 - Jaap Rusch              w 1921 1  - 0
2. Arjan van der Leij      w 2009 - Arjan Terlouw           z 1849 1  - 0
3. Eduard van Dijk         z 1998 - Thomas Herrewijn        w 1664 0  - 1
4. Arjan Hennink           w 1995 - Jan ten Brinke          z 1712 1  - 0

Hiermee was een zeer succesvol bekeravontuur ten eind. Hopelijk verzacht dit de pijn van de 

degradatie enigszins.
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Team 3

Het 3e team. Tja, vorig jaar een beetje sneu gedegradeerd en dan komen er het seizoen erop ineens 

weer 4 sterke spelers bij. Dat betekende dus dat een groot deel van het 3e vorig seizoen nog in het 2e

speelden en zo’n “degradatie” voelt natuurlijk niet lekker. Dat blijft echter altijd het grote nadeel van 

een club die snel sterker wordt en leden aantrekt: de promoties kunnen de ledenaanwas niet 

bijhouden. 

Kortom, dit team was gebrand op een kampioenschap met glans. De eerste ronde verliep volgens 

plan. Ik citeer teamcaptain Rob Docter: “Voor de meelezende medeschaker, inderdaad na een goed 

uur spelen stond het ondertussen al 4-0 waarna ik behoorlijk opgewekt mijn taak als teamleider ter 

harte nam, en de resterende borden eens ging bekijken.”

Op die “resterende borden” was het allemaal niet heel fantastisch, maar wel genoeg voor 5,5-2,5. Dit 

team was gelijk een van de sterkste uit de poule, waardoor het team gelijk topfavoriet was. 

In ronde 2 ging het zo mogelijk nog beter. Ik laat weer Rob aan het woord (wat schrijft die man mooie 

verslagen!): “Ik had dit stukje ook als titels kunnen meegeven: ‘Waarom ik een hekel aan 

schaakbeginners heb’ of ‘De exponentiele inflatie van het rating systeem’. Maar om nu te zeggen dat 

ik echt een hekel heb aan beginnende schakers is een groot woord. Sterker nog, ik verwelkom elke 

nieuwkomer die bevangen raakt door het Caïssa virus met open armen. En een zwaar theoretische 

discussie over het failliet van het rating systeem lijkt me op deze plaats ook niet de juiste keuze. U als 

lezer wilt immers slechts vermaakt worden, en na de ogenschijnlijk simpele eerdere mededeling dat 

de uitslag maar liefst ½ – 7 ½ geworden is, wilt u vast vermaakt worden met sappige details over hoe 

CSV 3 als een stoomwals door de Sliedrechtse speelzaal heen denderde en onze tegenstanders 

compleet vernederden. Niets is echter minder waar.”

De ongelukkige deze avond was Hans Blokland, die als enige niet won. De rest van het team 

(ondanks dat het niet vanzelf ging, aldus Rob) won gewoon. In ronde 3 was het team vrij, maar 

desondanks bleef het bovenin staan. In ronde 4 werd Dordrecht 5 geplet, en in ronde 5 was de 

tegenstander Hendrik Ido Ambacht 2, de enig overgebleven concurrent. Bij overwinning was het team 

sowieso gepromoveerd. Sterspeler Jan ten Brink was ziek. Gelegenheidskopman Derk Brus won 

“gewoon” van bijna 1800 en ook invaller Menno Schoone haalde een punt binnen. Op deze basis kon 

het team bouwen en het werd 5-3. Toen HI Ambacht 2 de ronde erna verloor was het kampioenschap 

een feit. Zelf won het team van Shah Mata 4, en daarna nog van PASCAL 3. De eindstand zegt alles:

   Klasse 4A    N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7
1. CSV 3        6  12 37  x  6  5  5½ 7  6  7½ Kampioen
2. Dordrecht 5  6  8  26½ 2  x  4½ 2½ 6½ 4½ 6½ Promotie
3. HI Ambacht 2 6  7  25½ 3  3½ x  5½ 4  4½ 5  Promotie
4. SOF/DZP 3    6  6  26  2½ 5½ 2½ x  6½ 5½ 3½
5. PASCAL 3     6  4  16½ 1  1½ 4  1½ x  4  4½
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6. Shah Mata 4  6  3  22  2  3½ 3½ 2½ 4  x  6½
7. Sliedrecht 5 6  2  14½ ½  1½ 3  4½ 3½ 1½ x

Met maar liefst 37 bordpunten, scoorde het team dus gemiddeld net iets meer dan 6 bordpunten per 

wedstrijd. Volgend jaar mag het team proberen de 3e klasse onveilig te maken.

CSV 3                 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg 
1.  Jan ten Brinke    0  1  -  1  -  1  1  4  5 1   1z 1712 1686 1446 
2.  Harry Stroosma     1  1  -  ½  ½  1  ½  4½ 6 2      1693 1638 1445 
3.  Hans Blokland      1  ½  -  1  0  1  1  4½ 6 3      1663 1556 1364 
4.  Rob Docter         1  1  -  1  1  1 1  6  6 4      1646 2075 1275 
5.  Marco Tjepkema     ½  1  -  0  1  0  1  3½ 6 5      1426 1332 1272 
6.  Piet Verkamman     0  1  -  ½  ½  0  -  2  5 6   1w 1574 1310 1382 
7.  Derk Brus          1  1  -  1  1  1  1  6  6 6.5 2w 1428 1944 1144 
8.  Andre Grootenboer  1  1  -  1  0  1  1  5  6 7      1460 1504 1228 
9.  Menno Schoone      -  -  -  -  1  -  ½  1½ 2 8   2z 1459 1301 1108 

Derk Brus werd topscorer van deze klasse met 6 uit 6, maar ook Rob Docter haalde deze score (en 

was daarnaast dus ook teamleider). Ook André Grootenboer (5 uit 6), Harry Stroosma en Hans 

Blokland (beiden 4,5 uit 6) stonden hoog in dit klassement. 

Team 4

Het vierde team was een probeersel. Door de aanwas van leden voor de externe competitie waren er 

bijna genoeg spelers voor een 4e team. Door zo nu en dan jeugdleden te laten meespelen konden we 

wel tot 8 spelers komen. Toch bleef het een gok. Veel wedstrijden op vrijdag kon ons niet worden 

gegarandeerd, omdat er in de 4e klasse maar weinig clubs op vrijdag spelen.

Echter, aan het eind van het seizoen bleek dat het team elke wedstrijd met 8 spelers was opgekomen. 

Ook lukte het teamcaptain Eduard om veel jeugdspelers (of oudere spelers met weinig ervaring) 

kennis te laten maken met de externe competitie. Kortom, zelfs zonder naar de sportieve resultaten te 

kijken, kunnen we dit een geslaagd experiment noemen.

Hoe ging het dan sportief? Het team was ingedeeld in klasse 4B. Al snel werd in de poule duidelijk dat 

het 2e team van combinatievereniging PASCAL de te kloppen ploeg was. Na een stroeve start won dat 

team wedstrijd na wedstrijd. Ons 4e zou pas in de laatste ronde tegen dat team uitkomen, dus kon zich 

voorlopig richten op de andere teams. In de 1e ronde werd gewonnen van het 4e van 

Barendrecht/IJsselmonde dat maar met 7 spelers naar Capelle kwam. 

In de tweede ronde kwam de vuurdoop: op een maandagavond naar Krimpen tegen favoriet Krimpen 

5. Het team kwam met 8 spelers op, en mede dankzij overwinningen van jeugdspelers Hans Hsiao en 

Tim Tian werd 4-4 tegen een op papier veel sterker Krimpens team, naast de overwinningen van Hans 

en Tim won Arjan Doorgeest op bord 1 van een 1700-speler.
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Toen in ronde 4 ook gewonnen werd (van SOF/DZP 4) gingen we ineens denken aan promotie naar 

de 3e klasse. Vanuit de 4e klasse zijn namelijk altijd wat extra promotieplaatsen, dus vaak volstaat een 

2e of zelfs 3e plaats al. Uit bij Nieuwerkerk 3 (dinsdag) werd weliswaar verloren, maar opnieuw was het 

team compleet en droegen Tim en Hans opnieuw bij aan de score. 

Hierna kwam het team op stoom. Tegen Overschie 4 werd met 7-1 gewonnen, het team bestond in die 

wedstrijd uit maar liefst 5 jeugdspelers die 5 punten haalden. Daarna werd Pionier 3 aan de zegekar 

gebonden: 6-2 en toen zag de stand er zo uit:

PASCAL 2 12 uit 6

CSV 4 9 uit 6

Nieuwerkerk 3 6 uit 6

Pionier 3 6 uit 6

Krimpen 5 5 uit 6

Een snelle rekenaar ziet gelijk dat die laatste wedstrijd tegen PASCAL nergens meer om zou gaan. 

PASCAL was al kampioen, maar nog verrassender, het 4e was al verzekerd van de 2e plaats en 

daarmee promotie!

Die laatste wedstrijd werd zeker geen walk-over, PASCAL won met moeite 4,5-3,5. Opnieuw een 

belangrijke rol voor de jeugdspelers. Tim won opnieuw en ook Rick van Roon sleepte een punt 

binnen. Tim scoorde hiermee  6 uit 6 waarmee hij topscorer werd van het team.

Al met al een zeer geslaagd experiment wat we volgend seizoen voortzetten in de 3e klasse!

Hieronder de eindstand en persoonlijke scores van het team:

   Klasse 4B             N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. PASCAL 2              7  14 40  x  4½ 4½ 6  5½ 7  6½ 6  Kampioen
2. CSV 4                 7  9  33  3½ x  2½ 6  4  5  5  7  Promotie
3. Nieuwerkerk a/d IJ. 3 7  8  34  3½ 5½ x  6½ 2½ 6  3½ 6½ Promotie
4. De Pionier 3          7  8  24½ 2  2  1½ x  4½ 4½ 5  5
5. Krimpen a/d IJssel 5  7  7  31  2½ 4  5½ 3½ x  3½ 7½ 4½
6. SOF/DZP 4             7  5  23½ 1  3  2  3½ 4½ x  5½ 4
7. Barendr/IJ'monde 4    7  4  19½ 1½ 3  4½ 3  ½  2½ x  4½
8. Overschie 4           7  1  18½ 2  1  1½ 3  3½ 4  3½ x

CSV 4                      r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 W  N Brd Kl KNSB TPR  RaTg 
1.  Menno Schoone          1r -  0  -  -  0  1  1  3 2,0 1z 1459 1389 1512 
2.  Arjan Doorgeest        ½  1  0  0  1  1  0  3½ 7 2,6 1w 1435 1465 1465 
3.  Cees Groenendijk       -  -  -  1  -  -  -  1  1 3,0 1w 1550 2354 1554 
4.  Jan van Dijk           1  ½  1  0  0  1  ½  4  7 3,1 1w 1390 1471 1420 
5.  Daan de Jong           -  -  -  -  1  -  0  1  2 3,5    655  1292 1292 
6.  Rick van Roon         1  -  1  -  1  1  1  5  5 4,2 3z 1378 2016 1216 
7.  Jeroen Peper           ½  0  1  -  -  -  -  1½ 3 4,3 1z      1400 1400
8.  Tim Tian               -  1  1  1  1  1  1  6  6 5,0 4w 1012 2128 1328 
9.  Eduard Hartog          -  0  1  0  -  1  -  2  4 5,0 2z 1387 1377 1377 
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10. Jonathan Meijers       -  -  -  0  1  1  0  2  4 5,5    684  1383 1383 
11. Hans Hsiao             0  1  -  ½  -  -  0  1½ 4 6,0    701  1305 1396 
12. Björn Hartog           1  ½  -  -  -  0  -  1½ 3 6,0 3w 1153 1177 1177 
13. Peter Herrewijn        0  -  -  -  -  -  -  0  1 7,0 1z      508  1308
14. Menno Stigter          -  0  0  0  1  -  -  1  4 7,8 2z      944  1137
15. Luuk Stigter           -  -  -  -  1  -  -  1  1 8,0 1w 648  800
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Jaarverslag Jeugdleider

Eduard Hartog

Ook dit jaar zijn weer twee jeugdleden doorgestroomd naar de interne competitie. Voor de vereniging 

is dit essentieel om de interne competitie op stand te houden. De dit jaar en vorig jaar doorgestroomde 

spelers trainen nog wel mee bij de jeugd. Voor het komend seizoen zijn er 3 kinderen die in stap 5 en 

1 die in stap 6 les krijgen. Dit belooft veel goeds voor de toekomst. Om de kinderen een head-start te 

maken richting de interne competitie is er dit jaar voor gekozen om de recreantencompetitie samen te 

voegen met de hoogste groep van de jeugd. Op deze wijze spelen de oudere en/of betere kinderen 

met een langer speeltempo en bovendien kunnen ze wennen aan het spelen tegen volwassenen.

Het trainerscorps bestaat momenteel uit 6 personen. We hebben dit jaar voor het eerst een training in 

stap 6, die Arjen Terlouw voor zijn rekening neemt. Voor stap 1 missen we nog wel trainers wegens 

het stoppen van André Grootenboer. Het zou fijn zijn als er schakers en ouders zijn die een training 

stap 1 zouden kunnen doen.

Ook dit seizoen hebben we weer 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 moet nog beslist worden met een beslissingspartij tussen Jonathan 

Meijers (winterkampioen) en Aron Roozendaal (lentekampioen). Nog even wachten dus wiens naam 

op het plaatje van de paardtrofee komt.

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 5 / 6 Arjen Terlouw

Trainer stap 4 Marco Tjepkema

Trainer stap 3 Derk Brus

Trainer stap 2 / 3 Eduard Hartog

Trainer stap 1 André Grootenboer

Trainer stap 1 Hans Hsiao
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Trainer stap 1 Tim Tian

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 2015-2016 hebben we 36 jeugdleden. Een fractie minder dan het vorig 

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

We vangen het nieuwe jaar aan met 11 kinderen die in stap 1 les krijgen. Deze groep zal gedurende 

het jaar nog groeien. In stap 2 zullen 9 kinderen les krijgen, terwijl in stap 37 kinderen zitten. Stap 4 

wordt bemand door 5 kinderen. Verder staan 3 kinderen het komend jaar ingedeeld in stap 5 en 1 kind 

in stap 6.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 
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Stappenexamens

In februari en juni 2016 zijn stappenexamens gehouden. In totaal zijn dit jaar 17 kinderen geslaagd. 

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

In februari 2016 zijn de volgende kinderen geslaagd:
Paardexamen: David K, 
Kamil, Sarvesh, Shreeya
Stap 1: Kaj Put, Quinten, Dev
Stap 2: Levi, Jesse, Daniel, 
Devin, Willem, Niels
Stap 3: Aron R, Aron H

In juni 2016 zijn de volgende 
geslaagd:
Stap 1: Kay Flohr
Stap 2: Ezra, Soroush
Stap 3: Niels
Stap 4: Steijn, Hans

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. Dit jaar 

is voor de lentecompetitie besloten de groep A samen te voegen met de recreantencompetitie. Meer 

hierover bij de lentecompetitie.

Wintercompetitie 2014/2015

In de lentecompetitie was Jonathan in groep A de sterkste met 9,5 punten uit 9 partijen. Aron R 

eindigde tweede met een vol punt achterstand 9,5 uit 11 en Luuk S eindigde hierachter met 7 punten 

uit 10. Van de kinderen die in de 3e stap les krijgen eindigde David als eerste met 5 punten uit 11 

partijen.

Groep B werd soeverein gewonnen door David met 12,5 uit 11. Op de tweede plaats eindigde Daniel 

behaalde 10 punten uit 15 partijen, terwijl Devin 9,5 punten behaalde uit 12 partijen. De beste leerling 

in stap 1 is Derek geworden met 7 uit 15.
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Standen groep A, winter 2014/2015
Pos Naam Prt W R V Score

1 Jonathan 9 8 0 1 9,5
2 Aron R 11 7 1 3 8,5
3 Luuk S 10 6 0 4 7,0
4 Daan 11 5 1 5 6,5
5 Johan 9 4 0 5 5,5
6 Steijn 11 4 0 7 5,0
7 David G 11 4 0 7 5,0
8 Aron H 8 3 0 5 4,5
9 Luc V 10 3 0 7 4,5

Standen groep B, winter 2014/2015
Pos Naam Prt W R V Score

1 Niels 11 11 0 0 12,5

2 Daniel 15 10 0 5 10

3 Devin 12 9 0 3 9,5

4 Levi 14 9 0 5 9,5

5 Marco 14 7 2 5 8,5

6 Yash 12 7 1 4 8,5

7 Damon 13 5 5 3 8,5

8 Jesse 15 7 2 6 8

9 Soroush 11 6 1 4 7,5

10 Sem 14 5 3 6 7

11 Derek 15 7 0 8 7

12 Willem 5 5 0 0 6,5

13 Dev 13 6 1 6 6,5

14 Maurits 14 4 4 6 6,5

15 Jasmijn 11 6 1 4 6,5

16 Ezra 12 5 1 6 6,5

17 Kaj Put 13 3 4 6 6,5

18 Sarvesh 11 3 3 5 6

19 Kay F 14 4 2 8 5,5

20 Quinten 13 4 1 8 4,5

21 Thijs 7 2 2 3 4,5

22 David K 12 2 1 9 4,5

23 Shreeya 11 2 1 8 4

24 Tamana 7 2 0 5 3,5

25 Omid 8 2 0 6 3

26 Joseph 1 0 0 1 2,5

27 Kamil 3 0 1 2 2

28 Barent 1 0 0 1 1,5
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Lentecompetitie 2014/2015

Aan het begin van de lentecompetitie is besloten de groep A van de jeugd samen te voegen met de 

recreantencompetitie. Op deze wijze spelen de jeugdspelers met een langer tempo; in plaats van 20 

nu 40 minuten per persoon per partij. Bovendien wennen de jeugdspelers ook aan het spelen tegen 

volwassenen. Een ander voordeel is dat de recreantencompetitie weer wat body krijgt, omdat hier wel 

erg weinig spelers overbleven door het doorstromen van Daan en Jonathan naar de interne 

competitie.

Van de jeugdspelers werd Aron de beste jeugdspeler met 69 punten uit 14 partijen. Hiermee bleef hij 

1 punt voor Niels die daar echter 15 partijen voor nodig had. Devin volgde netjes met 54 uit 13. Als 

winnaar van de kinderen die in stap 3 les krijgen, heeft David het prima gedaan met 54 punten. Hij 

heeft hiermee hetzelfde aantal punten als Devin, echter had hij hiervoor meer partijen nodig.

In groep B bleef Marco in de lentecompetitie Yash net voor door een verliespartij van Yash in de 

voorlaatste ronde. Marco werd in de lentecompetitie eerste met 11,5 punten voor Yash met 11 en Sem 

met 8 (net voor Ezra). Van de kinderen die in stap 1 les kregen heeft Derek het het beste gedaan met 

7,5 punten; in de overall stand werd hij zelfs 8e. Derek krijgt komend seizoen les in stap 2, ondanks 

het feit dat hij zijn diploma nog niet gehaald heeft; hij is toe aan deze stap.

Standen groep A, lente 2015/2016

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst Jeugd

1 Björn Hartog 17 15 1 1 85,0 −1 2 192,0 Nee

2 Aron Roozendaal 14 10 1 3 69,0 0 −1 197,0 Ja

3 Karel de Kok 10 7 2 1 68,0 0 1 216,5 Nee

4 Niels van Herk 15 11 0 4 68,0 −1 −2 203,0 Ja

5 Devin Benard 13 7 0 6 54,0 −1 −1 186,0 Ja

6 David Geragesion 17 8 0 9 54,0 −1 −2 178,5 Ja

7 Luuk Stigter 14 5 2 7 53,0 −1 1 183,5 Ja

8 Peter Herrewijn 13 7 0 6 53,0 −1 −1 181,5 Nee

9 Steijn van Bellen 12 5 0 7 47,0 −2 −2 188,0 Ja

10 Johan de Leeuw 9 4 0 5 46,0 1 2 179,5 Ja

11 Levi Bos 13 4 1 8 45,0 0 −1 170,0 Ja

12 Aron Hoogendijk 7 3 1 3 44,0 1 1 188,5 Ja

13 Willem Koelewijn 3 0 2 1 44,0 1 1 170,0 Ja

14 Daniel Boer 14 4 1 9 43,0 2 1 176,0 Ja

15 Luc Veenhof 13 3 1 9 42,0 1 1 161,5 Ja
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16 Jesse Bos 13 3 0 10 39,0 1 −1 164,5 Ja

17 Menno Stigter 0 0 0 0 38,0 0 0 180,5 Nee

18 Lucas 1 0 0 1 37,0 1 1 171,0 Ja

19 Dirk Koelewijn 10 2 0 8 36,0 0 1 142,0 Ja

Standen groep B, lente 2015/2016

Pos Name Team Gms W D L Score Bhlz

1 Marco Stap 2 12 10 0 2 11,5 118,0

2 Yash Stap 2 13 11 0 2 11,0 123,5

3 Sem Stap 2 14 8 1 5 8,5 122,0

4 Ezra Stap 2 12 8 0 4 8,5 118,0

5 Quinten Stap 2 13 4 6 3 8,0 100,0

6 Soroush Stap 2 12 7 1 4 7,5 112,0

7 Dev Stap 2 12 5 3 4 7,5 111,5

8 Derek Stap 1 14 6 3 5 7,5 108,0

9 Maurits Stap 2 13 5 3 5 7,0 105,0

10 Sarvesh Stap 1 10 4 2 4 6,5 93,0

11 Shreeya Stap 1 10 4 2 4 6,5 92,5

12 Kay F Stap 1 11 3 2 6 6,5 90,0

13 Kaj Put Stap 2 12 5 1 6 6,0 96,0

14 Louis Stap 1 13 3 5 5 6,0 89,0

15 David K Stap 1 11 5 2 4 6,0 84,5

16 Alex Stap 1 4 3 0 1 5,5 104,0

17 Damon Stap 2 12 4 2 6 5,0 98,0

18 Kamil Stap 1 12 3 3 6 5,0 81,0

19 Milan Stap 1 3 0 1 2 4,0 81,5

20 Tamana Stap 1 10 1 5 4 3,5 85,5

21 Lucas Stap 1 13 1 3 9 3,0 83,5

22 Omid Stap 1 9 1 2 6 3,0 79,0

23 Pari Stap 1 1 1 0 0 2,5 104,0

24 Kiram Stap 1 1 1 0 0 2,5 102,5
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25 Julian Stap 1 1 0 1 0 2,0 96,5

26 Thijs Stap 1 2 0 1 1 2,0 96,0

27 Henk Stap 1 1 0 1 0 2,0 95,5

28 Denis Stap 1 1 1 0 0 1,5 103,0

29 Diya Stap 1 1 0 0 1 1,5 92,0

30 Sajiv Stap 1 1 0 0 1 1,5 91,5

31 Vero Stap 1 4 0 0 4 1,5 81,5

Diego Kaersenhout winnaar van OCJK 2016

De kampioen van het 45e Open Capels 

Jeugdschaakkampioenschap is Diego Kaersenhout 

geworden met 5½ uit 7 met een vol punt voor op de 

concurrentie. Het toernooi werd op dinsdag 29 

december 2015 gespeeld op de rugbyclub Sparta. Het 

bleek niet voor iedereen eenvoudig te vinden, maar 

gelukkig konden we na een herindeling toch van start 

in 14 groepen.

Net als vorig jaar waren er weer meer dan 100 kinderen aanwezig om tegen elkaar op het schaakbord 

te strijden.

Tussen de rondes door konden de kinderen buiten de 

rugbyclinic volgen en daar werd gretig gebruik van 

gemaakt. Met name de jonge schakers maakten hier 

gebruik van.

De denkhoofdden van CSV hebben ook mooie 

resultaten behaald. Zo werd Niels 1e in groep 7 en 

Marco 2e in groep 11. Derde plaatsen werden 

opgeëist door Daniel in groep 8 en Maurits in groep 

11. Verder waren er nog prijswinnende 4e plaatsen voor Aron Hoogendijk in groep 5 en Aron 

Roozendaal in groep 6 en Levi in groep 10. We hebben ook veel CSV-schakers op het veld mee zien 

doen aan de rugbytraining. Sommige eerst wat schuchter, maar daarna toch echt meegedaan.

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

editie stond onder leiding van Björn Hartog. Mede dankzij de vele vrijwilligers is het toernooi weer 

perfect verlopen.

Diego Kaersenhout in het midden
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Groene Hart Jeugdcup

Voor de 13e keer deed CSV mee met deze competitie waarbij viertallen tegen elkaar strijden. Voor 

CSV heeft Björn Hartog ook dit jaar de GHJC gecoördineerd.

CSV 1 is uiteindelijk 3e geëindigd in poule 3B met 6 bordpunten. CSV 2 deed dit na in poule 4B, dus 

3e met 6 bordpunten. Luuk werd de beste speler van CSV 1 met 7 uit 13, terwijl Daniel de beste was 

van CSV 2 met 3 uit 5.

Massakamp tegen RSR Ivoren Toren

Op vrijdag 30 oktober is de CSV-Jeugd en-

masse afgereisd naar RSR Ivoren Toren voor het 

traditionele jeugd massakamp. Zoals verwacht 

was het begin enigszins rumoerig, maar al snel 

werd er geconcentreerd gespeeld, en konden de 

eerste uitslagen genoteerd worden. Op meer dan 

25 borden werd sportief gestreden. Van de 

jongste spelers in de opstap categorie, tot een 

stevige strijd tussen Leonardo Ayala en Tim Tian 

in de buitencategorie. Na de eerste spelronde 

was er licht voordeel voor RSR, maar middels een goede herbezettingsstrategie van Eduard, liepen 

we de tweede ronde flink binnen. Met nog een paar speelminuten te gaan, bleek de partij van Derek 

nog voor een zeer spannend hoogtepunt te zorgen. Mocht Derek zijn tegenstander verslaan, was de 

achterstand omgebogen in een verdiend gelijkspel. Terwijl alle spelers van beide teams zich 

verdrongen rondom de speeltafel, wist Derek op knappe wijze zijn tegenstander te bedwingen. Een 

mooi resultaat van een gezellige avond.

Persoonlijke Jeugdkampioenschappen RSB (PJK)

Op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 februari werd het Persoonlijk Jeugdkampioenschap 

(PJK) RSB 2016 gespeeld. Als enige CSV-er speelde Marco Tjepkema mee in de A-categorie die 

samen met de B-spelers in dezelfde poule zaten.

De meest opmerkelijke partij was tijdens de tweede ronde toen Marco tegen de latere kampioen 2 

pionnen voor stond met 15 minuten op de klok waar zijn tegenstander, Wang Yang (rating 1870), nog 

maar 1 minuut op de klok had staan. Helaas kon zijn tegenstander 3 keer dezelfde stelling claimen, 

waardoor het toch nog remise werd.

Marco behaalde uiteindelijk 3,5 uit 6 waarmee hij gedeeld tweede werd in de A-categorie. Een prima 

resultaat van Marco. Proficiat.
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Jeugdclubkampioenschappen (JCK)

CSV heeft dit jaar met een AB-team meegespeeld tijdens de Jeugdclubkampioenschappen. Dit jaar 

werden deze kampioenschappen samen door RSB en HSB georganiseerd. In de poule van het AB-

team zaten 6 teams die elkaar op het bord gingen bestrijden. Het team bestond uit 5 spelers: Marco 

Tjepkema, Tim Tian, Björn Hartog, Jonathan Meijers en Daan de Jong.

De eerste ronde tegen Krimpen werd met 3-1 gewonnen. Dat smaakte naar meer, maar helaas was 

daarmee reeds de pijp op. CSV eindigde op de 6e plaats met 2 matchpunten vlak achter Krimpen met 

ook 2 matchpunten, maar 1 bordpunt meer.
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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.

Dit jaar de 24 oude plastic dozen, voor de palissander stukken, vervangen door een steviger

exemplaar.

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.

6 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 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.

1 uitslagenbord.

32 D.G.T.-klokken, (16 nieuwe en 16 oude)

21 batterijen.

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.( waarvan er 3 in slechte staat, maar als reserve te gebruiken.)

19 notatieboekjes.

2600 notatiebiljetten.

5 blokjes wedstrijdformulieren.

6 ordners oefenstof.

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

1 ordner met oude rekeningen. ( Bewaren?)
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Diverse bekers?

3 mandjes met potloden e.d. diverse stappenboekjes.

1 zakschaakspel.

4herinneringsmedailles 75 jaar C.S.V.

STAPPENBOEKJES:

Stap Aantal

1 opstap 5

1 12

1+ 13

1 extra 3

2 opstap 4

2 9

2 + 10

2 extra 5

3 opstap 0

3 6

3+ 3

3 extra 5

4 opstap 0

4 7

4+ 0

4 extra 1

5 opstap 0

5 3

5+ 1

5 extra 1

6 1

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

TOTAAL: 89
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INSTRUCTIEBOEKJES:

Stap Druk Aantal

1 8e 3

1 9e 1

2 6e 1

2 7e 1

3 6e 0

3 7e 1

3 5e 1

4 6e 1

5 4e 1

5 5e 0

6 1e 1

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

TOTAAL: 11



50

Jaarverslag Barbeheerder

Björn Hartog

Dit is het tweede jaar dat CSV de bar in eigen beheer heeft. Na het eerste jaar, waar alles nieuw was 

en alles uitgeprobeerd moest worden, is dit jaar geprobeerd om zo veel mogelijk te standaardiseren. 

Hierbij zijn keuzes gemaakt in de voorraad en inkoop. 

Voorraad

Bij de voorraad is gekeken naar de behoeften van de leden. Op deze behoefte is ingekocht, zodat 

iedereen kon drinken wat hij wilde op de speelavond.  Ook is op de behoefte ingespeeld met het 

efficiënt indelen van de kast, waardoor er minder vaak inkopen gedaan hoefden te worden en er wel 

altijd genoeg op voorraad was.

Inkopen

Bij het inkopen is rekening gehouden met de behoeften van de leden en de ruimte van de kast. Bij het 

inkopen is altijd geprobeerd om een zo laag mogelijke inkoopprijs te vinden. Doordat de kast efficiënt 

ingedeeld is, kan er ook meer kwijt. Door de lagere inkoopprijs en de hogere voorraad, is de marge 

dus verhoogd. Dit is vooral van toepassing op de Hertog Jan en de Coca Cola. Hertog Jan is normaal 

€15,00 voor een krat, maar door het op het juiste moment te kopen en dit op te slaan, was de prijs 

€10,00. Hetzelfde geldt voor de Coca Cola.

Verder is er met het efficiënt inkopen en opslaan van de voorraad het voordeel dat er minder vaak 

inkopen gedaan hoeven te worden. Vorig jaar werd er elke week gekeken wat er nodig was en werd 

dit ingekocht. Dit jaar is dat gedaald naar één keer per twee of drie weken.

SO Rotterdam

Met de komst van SO Rotterdam was de omzet ook hoger dan daarvoor. Op een normale clubavond 

hadden we een gemiddelde omzet tussen de €60 en €80. Met de komst van SO Rotterdam is deze 

omzet gestegen naar gemiddeld tussen de €80 en €100 met zelfs een top van bijna €160 op een 

avond. Deze gemiddelde omzet daalde wel naarmate het seizoen eindigde. Er kwamen steeds minder 

leden van SO Rotterdam opdagen en de omzet begon weer tussen de €70 en €90 te zitten.
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Zaterdagen

Dit jaar is het eerste jaar dat we weer op zaterdag spelen. Ook de bar mocht hier zijn steentje in 

bijdragen. Met hulp van Walter, Harry en Karel is de bar zelfs tijdens de externe partijen op zaterdag 

bemand geweest. Hier is een gemiddelde omzet van €40 gehaald. 

Clubavond

Tijdens de clubavond is er dit jaar veel gebruik gemaakt van de bar. Steeds meer leden gingen na hun 

partij in de bar zitten om hun partij te analyseren of te praten. Hierdoor is een prettige sfeer ontstaan, 

waardoor er soms tot zelfs 2 uur nog geanalyseerd wordt.

Dit alles heeft meegeholpen aan het verhogen van de omzet en verhogen van de winst. In het schema 

hieronder is af te lezen wat de omzet, inkoop en winst van dit jaar was. 

  Kas       Inkoop       Omzet       Winst Bank uit        Bank totaal

Begin € 489,10

11-9-2015 € 562,10 € 13,40 € 86,40 € 73,00

18-9-2015 € 579,50 € 28,45 € 45,85 € 17,40

25-9-2015 € 171,15 € 14,00 € 105,65 € 91,65 € 500,00 € 500,00

26-9-2015 € 202,75 € 31,60 € 31,60

2-10-2015 € 216,30 € 76,45 € 90,00 € 13,55

9-10-2015 € 275,70 € 59,40 € 59,40

16-10-2015 € 284,45 € 52,00 € 60,75 € 8,75

23-10-2015 € 361,45 € 23,00 € 100,00 € 77,00

30-10-2015 € 136,15 € 4,60 € 79,30 € 74,70 € 300,00 € 800,00

6-11-2015 € 168,75 € 55,30 € 87,90 € 32,60

7-11-2015 € 192,40 € 27,25 € 50,90 € 23,65 (Zaterdag)

13-11-2015 € 257,90 € 4,50 € 70,00 € 65,50

20-11-2015 € 313,45 € 26,50 € 82,05 € 55,55

27-11-2015 € 373,00 € 1,75 € 61,30 € 59,55

4-12-2015 € 430,30 € 11,50 € 68,80 € 57,30

11-12-2015 € 448,95 € 71,85 € 90,50 € 18,65

18-12-2015 € 525,45 € 14,65 € 91,15 € 76,50

8-1-2016 € 117,00 € 1,85 € 43,40 € 41,55 € 450,00 € 1.250,00

9-1-2016 € 169,75 € 13,90 € 66,65 € 52,75 (Zaterdag)

15-1-2016 € 192,60 € 47,80 € 70,65 € 22,85

22-1-2016 € 296,10 € 19,85 € 123,35 € 103,50

29-1-2016 € 326,00 € 34,90 € 64,80 € 29,90

5-2-2016 € 408,10 € 82,10 € 82,10
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12-2-2016 € 478,65 € 28,10 € 98,65 € 70,55

19-2-2016 € 521,10 € 26,45 € 68,90 € 42,45

26-2-2016 € 229,60 € 297,10 € 5,60 -€ 291,50

(Veel HJ en 

Cola)

4-3-2016 € 402,05 € 172,45 € 172,45

11-3-2016 € 429,35 € 43,70 € 71,00 € 27,30

18-3-2016 € 508,30 € 9,15 € 88,10 € 78,95

19-3-2016 € 550,80 € 42,50 € 42,50 (Zaterdag)

25-3-2016 € 627,85 € 8,00 € 85,05 € 77,05

1-4-2016 € 660,95 € 31,50 € 64,60 € 33,10

8-4-2016 € 818,85 € 157,90 € 157,90

15-4-2016 € 110,05 € 20,20 € 111,40 € 91,20 € 800,00 € 2.050,00

22-4-2016 € 175,15 € 16,00 € 81,10 € 65,10

29-4-2016 € 257,10 € 31,45 € 113,40 € 81,95

6-5-2016 € 308,05 € 29,95 € 80,90 € 50,95

13-5-2016 € 393,05 € 85,00 € 85,00

20-5-2016 € 445,40 € 26,35 € 78,70 € 52,35

27-5-2016 € 440,00 € 60,25 € 54,85 -€ 5,40

3-6-2016 € 537,40 € 97,40 € 97,40

10-6-2016 € 602,90 € 11,35 € 76,85 € 65,50

17-6-2016 € 684,85 € 1,00 € 82,95 € 81,95

24-6-2016 € 756,70 € 71,85 € 71,85

Eind € 756,70 € 1.184,05 € 3.501,65 € 2.317,60

Conclusie

Dit jaar er is geprobeerd zo veel mogelijk te standaardiseren met betrekking tot inkoop en voorraad. 

Door dit zo efficiënt mogelijk te doen, is de marge verhoogd met een hogere winst als resultaat. Ook 

scheelt dit veel tijd met inkopen. Het komende jaar zal nog meer gestandaardiseerd worden, om op 

deze manier de continuïteit van de bar te waarborgen.


