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5
10
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ZZS! en Pegasus werken samen. Als je lid bent van de ene club mag je intern
meespelen bij de andere club. Check http://svpegasus.nl/
Interesse?
Als je zin hebt om een keer te komen kijken dan kan dat. De eerste paar keer
kun je gratis en vrijblijvend meedoen.
Het is wel handig om tevoren te melden dat je langs komt:
voor de jeugd
: Oscar Bouter
038-4602314
voor de senioren : Karel Schoenmaker
038-4601311
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Van de voorzitter,
Vorig jaar schreef ik dat we de sponsoring van de winkeliersvereniging
hadden verdiend na mee te doen met de wedstrijd. Inmiddels is het
sponsorcontract binnen, en hebben we 3 jaar lang €500 te besteden aan
de doelgroep jeugd en oudere volwassenen. Van daaruit zijn de eerste
initiatieven ondernomen, zo zijn er schaakclinics op basisscholen gegeven.
Het eerste resultaat wat daarmee te maken heeft is dat de jeugdafdeling
is verdubbeld in omvang. En er zijn op dit moment voldoende
jeugdleiders, en dat is minstens zo belangrijk.
Daarnaast zal de schaakcursus voor senioren komend jaar gratis zijn. Dus
als u nog mensen in uw omgeving hebt die willen proberen of schaken, en
de bijbehorende gezelligheid, bij hen past laat ze dan langskomen.
Daarnaast heeft Emile weer diverse mooie schaakverhalen geschreven
voor de Blauwvingerkrant. Hij is op zoek naar nieuwe inspiratie voor
nieuwe verhalen. Wie helpt hem hier aan?
Bij de interne competitie hebben we de primeur dat er twee
clubkampioenen zijn; benieuwd wie van hen als Kop van Jut gaat fungeren
bij de gebruikelijke simultaan na de jaarvergadering .
Komend seizoen ook een nieuw fenomeen voor ZZS!: schaken op
zaterdag. We spelen in de 5e klasse A.
In de SOS-competitie spelen we met één achttal in de 1e klasse C; en in de
OSBO-competitie doen we mee met een of twee viertallen.
Er valt komend jaar dus weer genoeg te beleven op schaakgebied in
Zwolle-Zuid. En dus beginnen we vol speelplezier aan een nieuw seizoen
waarbij we onze hersens naar hartenlust kunnen pijnigen en plezier laten
beleven met het edele schaakspel.
Karel Schoenmaker, september 2018
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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
Schaakvereniging Zwolle-Zuid Schaakt!

Datum: donderdag 27 September 2018
Tijdstip: 20.30 uur – 22.00 uur
Locatie: grote zaal wijkcentrum De Pol
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- bardiensten
3. Verslag ALV 28 september 2017
4. Jaarverslag ‘17/’18
- bestuurlijke zaken
- ledental
- competities ‘18/’19
5. Verslagen interne en externe competities en huldiging
clubkampioenen
- externe teams in ‘18/’19
6. Financiën
- financieel jaarverslag
- begroting en resultaat ‘17/’18
- kascommissie ‘17/’18 en kascommissie ‘18/‘19
- contributie ‘18/‘19
7. Rondvraag
8. Simultaan door de clubkampioen
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Notulen ALV ZZS! 28 september 2017
Ron Meyer, secretaris Zwolle-Zuid Schaakt!
Notulen ALV ZZS! 28 September 2017
Aanwezig: Gradus Hagreis, Robert Beydals, Henk Schottert, Yurian
Harjono, Walter Borter, Robert Scholma, Roel Broeksma, Ingrid Reinders,
Emile Hoogterp, Ludie Olthof, Peter Kraan, Oscar Bouter, Karel
Schoenmaker, Bertus Kappe, Ido Bijl, Ron Meyer (notulist), Hans
Hoogerduijn, Anthon Kluifhout, Ruben Jaspers, Bert van Drongelen, Ton
van Vilsteren, Jan Bongaerts, Han Hubers
Afwezig met kennisgeving: Rick Wouda
Gastaanwezige: Gerard Trentelman (Pegasus); Jurjen Zijlstra (WVZZ)
1. Opening
Karel heet allen welkom op de 15e Algemene Ledenvergadering van ZZS!.
2. Notulen ALV 29-09-2016
De notulen van deze ALV, worden onder dankzegging aan de secretaris,
goedgekeurd.
3. Mededelingen /ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2016
De secretaris geeft een toelichting op het afgelopen jaar. Met name
benoemt hij de nieuwe Online Leden Administratie waardoor mutaties
sneller verwerkt kunnen worden en ook makkelijker verwerkt kunnen
worden.
5. Huldiging Kampioenen
De vergadering huldigt de kampioenen van afgelopen jaar: Emile
Hoogterp (clubkampioen) en Han Hubers (Jan Weide bokaal).
De bekers zullen naar de graveur worden gestuurd.
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6. Verslag van de jeugdafdeling
Oscar geeft een toelichting op het verslag in het jaarboekje.
Er word nu een half uur les gegeven en daarna een half uur competitie.
7. Verslag interne competitie
Yurian geeft als wedstrijdleider een toelichting. De uitslag daarvan is reeds
boven vermeld, wel geeft hij aan dat er toch wel vaak dezelfde mensen
komen en dat hij graag meer leden op de clubavond wil zien.
8. Verslag externe competitie
De teamleiders geven een verslag van het afgelopen seizoen. Peter blijft
ook het aankomend seizoen de teamleider van het 2e samen met Ruben
en Karel zal dit blijven voor het 1e. Halverwege het seizoen is hij
opgevolgd door Anthon Kluifhout. Alle teamleden worden hartelijk
bedankt voor hun inzet en het behalen van de doelstelling. Volgend jaar
gaat ZZS! Knallen!!
9. Financieel verslag
De kascommissie bestaande uit Rick Wouda en Robert Scholma heeft
geen onregelmatigheden geconstateerd en de vergadering verleent de
penningmeester decharge
De kascommissie ‘17/’18 zal worden gevormd door Rick Wouda en Albert
Marsman, waarbij het voor Rick de laatste keer is.
10. Regelement interne en klassieke competitie
Han Hubers geeft een toelichting op het nieuwe speeltempo en reglement
voor de interne competitie. Het speeltempo is aangepast na 40 minuten
in verband met de aanvang van de 2e ronde. De aanvang van de 1e ronde
is om 20.15, de indeling word gemaakt om 20.10. De 2e ronde zal
beginnen om 22.00 uur of 20 minuten nadat de 1e ronde is afgelopen. Dit
voorstel word door de vergadering unaniem goedgekeurd
Klassiek: Er word een indeling gemaakt op basis van gelijkwaardige
speelsterkte met behulp van een ander computerprogramma.
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Afmelden is verplicht en cruciaal voor het juiste en prettig verlopen van
de competitie.
Noteren is optioneel, het gebruik van een schaakklok is verplicht.
Ook deze voorstellen worden unaniem goedgekeurd door de vergadering.
Voor de klassieke competitie word het voorstel aangenomen om de
deelnemers hieraan zich uiterlijk de zondag ervoor aan te melden bij
Bertus Kappe.
11. Voorzitter wijkenvereniging Zwolle-Zuid: Jurjen Zijlstra
Jurjen Zijlstra geeft een toelichting op zijn voorstel om de leden van ZZS!
en lid te laten worden van de WVZZ. Hij stelt in zijn betoog dat er eigenlijk
geen discussie over kan zijn met uitzondering van bijzondere leden en
verbaasd zich over het tegengas van sommige leden.
Ron ergert zich aan de toonzetting van het betoog. Het antwoord van
Jurjen Zijlstra is dat hij al coulant genoeg geweest is.
Robert Scholma geeft aan dat hij dit voorstel al eerder gedaan heeft om
de leden lid te maken van de wijkenvereniging.
Anthon vraagt of dit ook voor andere verenigingen geld of gaat gelden?
Antwoord Jurjen Zijlstra: dat is inderdaad het geval, maar er wordt wel
naar de samenstelling van de groep gekeken.
Bert geeft aan dat hij lid is van een schaakvereniging en misschien wel
helemaal geen lid wil worden van iets anders.
Voorstel bestuur:
Van alle leden die de volledige contributie betalen wordt €7,50
afgedragen aan de wijkenvereniging.
Er zullen geen persoonsgegevens worden verstrekt.
Dit voorstel word door de vergadering aangenomen. De penningmeester
neemt de afhandeling verder op zich.
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12. Rondvraag
Peter vraagt welk sociaal medium nu voor welke toepassing gebruikt
mag/moet worden?
Hij geeft zelf antwoord om dit samen met Robert Scholma in kaart te gaan
brengen.
13. Sluiting
14. Simultaan clubkampioen
Emile Hoogterp laat zich hier van zijn beste kant zien. In de kloksimultaan
is de eerste partij klaar omstreeks kwart voor elf en de laatste serie
partijen in de tijdnood tegen half twaalf. Tegen 18 tegenstanders scoort
Emile 11 overwinningen, 5 remises en slechts 2 nederlagen.
Een zeer knappe score van onze clubtopper: 13½ uit 18.
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Jaarverslag 2017-2018
Ron Meyer; secretaris Zwolle-Zuid Schaakt!
ZZS! is onderdeel van de wijkenvereniging Zwolle-Zuid.
Ook in het afgelopen jaar heeft Zwolle-Zuid Schaakt! weer bewezen een
volwaardig lid van de OSBO te zijn, het onvolprezen 2e heeft zich dankzij
veel mooie partijen en strijdlust weten te handhaven in de 3 e klasse. Het
1e team komt echter de waardering toe met een verdiende en goed
afgedwongen handhaving in de 1e klasse waardoor het hoge niveau en de
gezelligheid zich ook dit seizoen weer bewezen hebben.
1. Bestuurlijke zaken
Er zijn dit jaar geen mutaties geweest in het bestuur; het bestuur kent de
volgende samenstelling:
Voorzitter: Karel Schoenmaker
Secretaris: Ron Meyer
Penningmeester: Bertus Kappe
Jeugdcoördinator: Oscar Bouter
Wedstrijdleider: Yurian Harjono
2. Ledental en competities
In het seizoen 2017/2018 heeft ZZS! met 2 teams meegedaan in de OSBO
competitie. Het 1e team heeft zich gehandhaafd in de 1 e klasse, het
onvolprezen 2e deed weer sterk van zich spreken in de 3e klasse en heeft
uiteindelijk de verdiende handhaving in de 3e klasse afgedwongen met
veel strijdlust, enthousiasme en inzicht. Voor de verdere details verwijs ik
u graag naar de verslagen van de teamleiders.
Het ledenaantal bij de senioren is het afgelopen gedaald naar 24, door
verhuizing van een vier leden naar buiten Zwolle (stand per 01-09-2018
Het aantal jeugdleden staat nu op 14, en dat is een verdubbeling (!!!) van
vorig seizoen. Door het ingevoerde systeem van ‘Online Mutaties’ kunnen
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wijzigingen sneller en eenvoudiger worden ingevoerd. Alle mutaties
worden ingevoerd door de secretaris. De jeugdcoördinator en de
penningmeester hebben toegang tot dit programma, maar kunnen alleen
inzien en geen mutaties doorvoeren.
Het bestuur heeft in overleg met de teamleiders besloten om het
aankomende seizoen met 1 team uit te komen in de KNSB-competitie en
1 team in te schrijven in de SOS-competitie.
Daarnaast zal er minimaal 1 team worden ingeschreven voor de
viertallencompetitie van de OSBO.
Daarnaast nemen we deel aan de KNSB-beker en de OSBO-cup.
De bevestiging van de reguliere competitie is reeds binnen gekomen bij
de secretaris, die van de OSBO cup nog niet, maar daar moet ook nog
enige tijd over heen gaan, dit zal te zijner tijd besproken worden met de
teamleider van het eerste team.
Van alle seniorleden hebben er voldoende aangegeven wel weer actief te
willen zijn in deze externe competities.
Dit was het vijfde jaar op de nieuwe speellocatie. Een delegatie van het
bestuur bestaande uit Karel Schoenmaker en Ron Meyer zal dit
binnenkort gaan evalueren met de voorzitter van de wijkenvereniging en
eventuele verbeter punten gaan bespreken.
Het bestuur hoopt van harte dat iedereen hetzelfde plezier beleefd aan
het edele schaakspel als een ieder dat het afgelopen seizoen heeft
beleefd.
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Verslag jeugdafdeling ZZS! 2017-2018
Oscar Bouter; jeugdleider ZZS!
We hebben dit jaar weer een goed schaakseizoen achter de rug. Het is mooi om
te zien dat de jeugd die al wat langer bij onze club spelen echt vooruit gaan en
steeds sterker worden. Daarnaast is het fijn dat we toch steeds weer nieuwe
jeugdspelers erbij krijgen die met veel plezier meedoen.
We zijn dit seizoen flink gegroeid. We zijn begonnen met 9 spelers, en aan het
einde waren het er 15.
We hebben vooral veel nieuwe leden gekregen omdat we dit jaar actief hebben
geholpen met het basisschool schaaktoernooi. In december zijn Roel en Ido bij
een aantal scholen in Zwolle-zuid op bezoek geweest en hebben daar schaakclinics gegeven. Roel is daarna met een team van basisschool “De Wingerd” naar
het toernooi gegaan. Dit team was zo enthousiast dat ze lid zijn geworden.
We hebben dit jaar de opzet van vorig seizoen doorgezet, dus om 19.00
beginnen we met de competitie en daarna de lessen van 19.30 tot 20.00. We
merken dat deze opzet goed blijft werken. De spelers komen mooi op tijd, ze
helpen borden opzetten en er is vooraf meer tijd om de indeling te maken.
Verder zijn de jeugdleiders ook wat flexibeler omdat ze pas tegen 19.30
aanwezig hoeven zijn.

Schaaklessen met het stappenplan van de KNSB:
Dit jaar hebben we gewerkt met 5 jeugdleiders. Omdat elke stap een eigen vaste
begeleider heeft hebben we de ledengroei van dit jaar goed kunnen opvangen.
Alle groepen bleven redelijk klein.
Ingrid en Ido hebben Wieger, Timo en Milan les gegeven in stap 1.
In het voorjaar zijn daar Armin, Rhyan, Tim en Gijs bij gekomen.
We merkten echter dat Tim en Gijs nog niet helemaal klaar waren voor het
examen van stap 1, daarom hebben we de groep in tweeën gesplitst.
Kai-Yat, Thomas, Dani, Sem R. en Sem B. hebben van Oscar les gekregen in stap
2.
Roel heeft Tommy en Iris les gegeven in stap 3, en Emile is met Hielke verder
gegaan in stap 4.
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Aan het einde van het seizoen heeft iedereen meegedaan aan de examens.
Gijs en Tim hebben het Opstap diploma gehaald.
Wieger, Timo, Milan, Armin en Rhyan hebben stap 1 van de KNSB gehaald.
Kai-Yat, Thomas, Dani, Sem R. en Sem B zijn geslaagd voor stap 2, en Iris heeft
stap 3 gehaald.
Hielke was nog niet zover dat hij examen kon doen. Tommie was helaas
verhinderd op die avond.
De prestaties van Armin, Rhyan, Gijs en Tim zijn erg mooi want zij zijn pas aan
het einde van het jaar bij de club gekomen en hebben nog niet veel les kunnen
krijgen.

Interne competitie:
Ieder jaar strijden de jeugdleden met elkaar in de interne competitie voor het
clubkampioenschap.
Omdat we nu een grotere spelers groep hebben zijn de wedstrijden in de
competitie een stuk leuker geworden omdat de spelers elkaar minder vaak tegen
elkaar hoeven in een periode.
De competitie is gesplitst in 3 periodes en in totaal zijn er 29 wedstrijden
gespeeld. De indeling en de standen werden met de computer gemaakt.
Ook dit jaar hebben we weer een kleine schaakcomputer als speler laten
meedoen wanneer er een oneven aantal spelers waren.
De strijd om de eerste en tweede plaats ging dit jaar tussen Iris en Thomas. Na
de laatste wedstrijd hebben ze allebei evenveel punten gescoord, maar omdat
Iris iets vaker heeft gespeeld is zij dit jaar onze clubkampioen geworden.
De eindstand ziet er als volgt uit:

1. Iris
2. Thomas
3. Sem B.

Alle uitslagen en standen zijn te vinden op de website.
Leuk om te vermelde is dat Kai-Yat net als vorig jaar weer als enige alle
wedstrijden heeft gespeeld.
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Slotavond
Op de laatste clubavond hebben alle deelnemers van het examen hun diploma
en certificaten gekregen en zijn de medailles voor de competitie en de beker
voor het clubkampioenschap uitgereikt. We hebben het jaar afgerond met een
spelavond en verschillende schaakvarianten gespeeld.

Uitslagen per periode seizoen 2017/2018

ZZS!-jeugd

Periode 1
1
Tommy (5)
2
Thomas (7)
3
Iris (9)
4
Hielke (5)
5
Sem B. (8)
6
Wieger (7)
7
Kai-Yat (9)
8
Sem R. (7)
9
Timo (9)
10
Rhyan (2)
11
Gijs (2)
12
Sem R. (9)
13
Dani (7)
14
Timo (8)
15
Kai-Yat (9)

Periode 3
1
Sem B. (11)
2
Thomas (8)
3
Iris (10)
4
Armin (11)
5
Rhyan (11)
6
Hielke (5)
7
Dani (11)
8
Wieger (8)
9
Tommy (6)

Periode 2
1
Iris (8)
2
Hielke (7)
3
Thomas (7)
4
Tommy (8)
5
Milan (3)
6
Armin (2)
7
Sem B. (9)
8
Wieger (7)
9
Tim (2)
10
Kai-Yat (11)
11
Sem R. (11)
12
Timo (10)
13
Milan (10)
14
Gijs (11)
15
Tim (11)

(..) = aantal gespeelde wedstrijden
De winnaar wordt bepaald door het totaal van de uitslagen per periode bij elkaar
op te tellen en te delen door het aantal gespeelde wedstrijden en het aantal
perioden dat iemand heeft meegedaan.
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Interne competitie senioren 2017 - 2018
Yurian Harjono; wedstrijdleider intern
Dit jaar was geen enkele speler in de top constant. De periodekampioenen
waren resp.: Emile, Bert en Anthon. Op de tweede plek respectievelijk: Bert,
Oscar en Emile en op de derde plek respectievelijk: Ido, Karel en Yurian. Het
blijkt ook uit de hoogte van het winpercentage van de spelers. In de 1e periode
hadden 2 spelers met 90 % het hoogste winpercentage: Roel en Gerard. In de 2e
periode was dat Emile met 87,5 %. In de laatste periode waren dat Karel met 6
uit 6 en Han met 3 uit 3.
De laatste schaakavond zou bepalen wie er dit jaar kampioen zou worden. Bert
stond aan het begin van de avond in het algemeen klassement op de 1e plaats en
Emile op de 2e. In de derde periode stond Emile echter op de 1e plaats en Bert op
de 2e. Anthon won deze avond echter van zowel Emile als Bert waardoor hij deze
periode won. Ook Yurian stoof deze avond Bert nog voorbij waardoor Emile en
Bert met evenveel kampioenschapspunten op de eerste plaats eindigden. Het
reglement zegt dat er dan een beslissingswedstrijd gespeeld moet worden
bestaande uit twee ‘gewone’ partijen. De kampioenen hadden hier echter geen
zin meer in (en voor de vakantie was daar ook geen mogelijkheid meer voor)
waardoor in deze omstandigheid is besloten dat er dit seizoen 2 kampioenen
zijn: Emile en Bert. Van harte gefeliciteerd!
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naam
1 Emile Hoogterp
1 Bert van Drongelen
3 Anthon Kluifhout
4 Yurian Harjono
5 Karel Schoenmaker
6 Oscar Bouter
7 Robert Scholma
8 Jan Bongaerts
9 Walter Borter
10 Peter Kraan
11 Ido van der Bijl
12 Robert Beydals
13 Gerard Trentelman
14 Bertus Kappe
15 Albert Marsman
16 Hans Hoogerduijn
17 Ludie Olthof
18 Tonnie Rekveldt
19 Henk Schottert
20 Gradus Hagreis
21 Roel Broeksma
22 Sjoerd de Jong
23 Ton v Vilsteren
24 Ruben Jaspers
25 Willem Venerius
26 Han Hubers
27 Ingrid Reinders
28 Keiko Jansen
29 Ron Meyer

totaal
67
67
64
60
60
57
45
37
37
35
34
34
34
32
26
25
22
22
21
20
20
16
15
13
9
9
3
3
3

periode 1
28
27
25
24
23
21
17
8
11
15
26
10
18
9
16
19
14
22
4
7
20
12
6
13
5
1
3
2

periode 2
18
21
17
16
19
20
15
14
12
9
8
7
13
11
5
6
2
10
3
1
4
-
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periode 3
21
19
22
20
18
16
13
15
14
11
17
3
12
5
6
7
10
4
8
9
2
1
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Jan Weide bokaal: Han Hubers wint weer
Door Han Hubers / Bertus Kappe; wedstrijdleiders klassiek
Dit seizoen was de eerste verrassing onze nieuwe competitieleider. Hij wist –
zonder enige ervaring – met een lastig indelingsprogramma 16 rondes lang op
strakke, maar ook flexibele manier iedereen aan een leuke tegenstander te
koppelen. Ik weet als ex-wedstrijdleider hoeveel tijd en stress dit iedere 2 a 3
weken weer oplevert, dus veel respect en dank Bertus!
In totaal werden er over 16 speelrondes 180 partijen gespeeld, waarvan 46 via
de externe competitie. Dat is meer dan 11 partijen per avond, en ook meer dan
vorig seizoen! Speciale vermelding voor Robert B., Henk en Oscar die alle 16
avonden bezochten! En voor Bernard en Gerard van Pegasus die ervoor zorgden
dat onze competitie extra kleur kreeg.
De strijd om de titel was helaas niet zo spannend als vorig jaar. Na de eerste
ronde stond Han aan kop, en dat was 15 rondes later nog zo. Karel werd tweede,
mogelijk had er meer in gezeten als hij niet 3 puntloze afwezigheden had
moeten laten noteren. Bert wist het brons te bemachtigen, voor Yurian (4e maar
als enige gewonnen van Han) en Emile 5e Ruben leek lang op weg naar een
sensatie, maar door privé-zaken (huwelijk en verhuizing; gefeliciteerd jongen! )
bleef hij ondanks een TPR van 1874 steken op een 6e plek. Anthon, Hans (weer
heel knap), Bernard en Jan B completeren de top-10.
Als we de gerealiseerde en verwachte scores (op basis van rating) vergelijken,
zien we dat Ingrid de relatief beste prestatie heeft geleverd door 3,5 (!) punt
meer dan verwacht te scoren. Hiermee overtrof ze ruimschoots de mannen die
dit seizoen in vorm waren: Willem, Hans, Ludie, Ruben, Robert S en Han.

Op de volgende bladzijde de eindstand; toelichting:
TPR is prestatierating gebaseerd op de score en de gemiddelde tegenstand.
W-We is de behaald score min de verwachte score; indien positief dan heb je het
beter gedaan dan je op basis van je rating zou mogen verwachten.
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Eindstand Jan Weide bokaal ‘17/’18:
naam
1.Han Hubers
2.Karel Schoenmaker
3.Bert van Drongelen
4.Yurian Harjono
5.Emile Hoogterp
6.Ruben Jaspers
7. Anthon Kluijfhout
8.Hans Hoogerduijn
9.Bernard Holtrop
10.Jan Bongaerts
11.Albert Marsman
12.Walter Borter
13.Willem Venerius
14.Ingrid Reinders
15.Ludie Olthof
16.Robert Scholma
17.Sjoerd de Jong
18.Oscar Bouter
19.Ton van Vilsteren
20.Gerard Trentelman
21.Roel Broeksma
22.Gradus Hagreis
23.Robert Beydals
24.Henk Schottert
25.Peter Kraan
26.Bertus Kappe
27.Rick Wouda
28.Djengis van Nek
29.Tonnie Rekveldt
30.Ido van der Bijl
31.Keiko Jansen

pnt
634
460
427
378
361
341
337
336
312
311
301
267
249
238
237
230
228
209
207
195
193
177
162
159
156
154
153
152
150
147
52

score
11 uit 13
6 uit 9
8 uit 15
6½ uit 14
6 uit 11
6 uit 7
6½ uit 13
7 uit 12
5½ uit 9
5 uit 8
8 uit 11
6½ uit 10
6½ uit 8
6 uit 12
4½ uit 6
5 uit 11
5 uit 11
5 uit 15
6½ uit 15
3½ uit 6
3½ uit 5
5 uit 10
5 uit 16
4½ uit 14
3 uit 8
4 uit 13
2 uit 4
2 uit 3
2 uit 6
2½ uit 5
0 uit 12

1 ½ 0
10 2 1
5 2 2
4 8 3
4 5 5
3 6 2
5 2 0
4 5 4
7 0 5
5 1 3
4 2 2
8 0 3
6 1 3
6 1 1
6 0 6
4 1 1
5 0 6
5 0 6
4 2 9
6 1 8
3 1 2
3 1 1
5 0 5
5 0 11
4 1 9
3 0 5
4 0 9
2 0 2
1 2 0
0 4 2
2 1 2
0 0 12
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TPR
2040
1986
1765
1811
1703
1874
1692
1569
1802
1720
1437
1405
1467
1112
1658
1528
1239
1396
1090
1651
1591
1173
1210
969
1291
981
1832
1832
1761
1374
900

W-We
1,77
0,14
0,55
0,56
-1,54
0,97
0,21
1,62
0,38
-0,52
2,43
-0,09
1,69
3,58
1,53
1,25
-0,80
-2,04
-1,15
-0,61
-0,14
-0,32
-2,72
-0,38
-2,08
-1,88
0,06
0,11
-0,33
-0,19
-3,02
18

Verslag externe competitie van het onvolprezen tweede!!
Peter Kraan; teamleider ZZS! 2
Verslag ZZS! 2
Het eerste jaar terug in de derde klasse hebben we afgesloten met een prima 3e
plaats.
We dachten dat we het moeilijk zouden krijgen. Ook moesten we nu telkens een
zestal op de been krijgen in plaats van een viertal. We hebben uiteindelijk 12
schakers gebruikt. Het was niet altijd gemakkelijk om de bezetting compleet te
krijgen. Maar desondanks is het ons telkens gelukt.
Voor details verwijs ik naar de website www.zwollezuidschaakt.nl tabblad:
senioren externe (archief) 2017-2018. Wel noem ik hier nog even speciaal de
stadsderby tegen Pegasus 2. Hier kwamen ook veel supporters van ZZS op af. Het
was een gezellige en sportieve avond die helaas verloren ging. Ook de partij
tegen Meppel 3 was weer een gezellige avond. Het is altijd leuk om tegen de
schakers uit Meppel te spelen. Er hebben zich trouwens het hele seizoen geen
incidenten plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een leuk seizoen.
Ruben Jaspers heeft de meeste punten binnengebracht voor ons team. Hij is
tevens teamleider geweest. Hij wordt hiervoor bedankt. We gaan hem komend
seizoen nog missen.

Eindstand OSBO 3e klasse A
mp bp
1
2
3
4
5
6
7
1.De Combinatie 12 29½ XX 4 4½ 4½ 5 5½ 6
2.Pegasus 2
7
18
2 XX 4½ 3 3½ 1½ 3½
3. ZZS! 2
7 17½ 1½ 1½ XX 3½ 3
4
4
4. Caïssa 2
6
18 1½ 3 2½ XX 4½ 3½ 3
5. Lelystad
4 15½ 1 2½ 3 1½ XX 4½ 3
6. Meppel 3
4 14½ ½ 4½ 2 2½ 1½ XX 3½
7. VSG 4
2
13
0 2½ 2
3
3 2½ XX
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Verslag externe competitie van het eerste
Anthon Kluijfhout; teamleider ZZS! 1
Het seizoen 2017-2018 was voor het eerste een seizoen waarin een tijdje mee
werd gedaan om het kampioenschap, maar waar het er uiteindelijk ver van af
bleef. De eerste 3 wedstrijden resulteerden in 2 overwinningen en een gelijkspel
waarna in de vierde ronde tegen kampioen Meppel2 werd verloren en daardoor
de kans op het kampioenschap weg was. Degradatiezorgen waren er evenmin,
door de goede start waren we al snel veilig en kon er in de laatste ronden vrijuit
gespeeld worden. Het eindresultaat is een gedeelde 3e plek geworden wat een
mooi resultaat is gezien de sterkte van het team en de vele invallers die we nodig
hadden. Alle invallers enorm bedankt! Zonder jullie zou het een stuk lastiger zijn
geworden.
Dan nog even wat feiten op een rij:
2x ruim gewonnen met 5½ - 2½
1 nipte overwinning met 4½ - 3½
2 gelijke spelen met 4-4
2 nipte nederlagen met 3½ - 4½
Goede prestaties waren er van Karel met 5½ uit 7, Yurian met 4½ uit 7 en Emile
met 2½ uit 3. Volgend seizoen zal het mogelijk wat anders gaan worden met de
zaterdagcompetitie die er mogelijk nog bij komt, maar dat gaan we wel zien. In
ieder geval zullen we als ZZS! er weer vol voor gaan en kijken waar het schip
strand. Iedereen alvast een mooi seizoen gewenst met vele mooie partijen.
Eindstand OSBO 1e klasse A
mp
1.Meppel 2
12
2. ASV 6 Arnhem
11
3. ZZS!
8
4. Pallas 2 Deventer
8
5. VSG Ermelo
6
6. PSV/DoDo 2 Putten 6
7. ZSG 2
3
8. De Toren 3 Arnhem 2

bp
1
2
3
4
5
36 XX 4 4½ 7
6
30½ 4 XX 2½ 5 4½
30½ 3½ 5½ XX 4 5½
30½ 1
3
4 XX 5
30
2 3½ 2½ 3 XX
25½ 4 3½ 4½ 4
½
23½ 2½ 3½ 4 2½ 2
17½ 3 2½ 3½ 0 2½
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6
4
4½
3½
4
7½
XX
5½
1½

7
5½
4½
4
½
6
2½
XX
4½

8
5
5½
4½
8
5½
6½
3½
XX
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Kalender Zwolle-Zuid Schaakt! seizoen 2018-2019
30 aug ‘18
6 sep
13 sep
20 sep
27 sep
4 okt
6 okt

Inloopavond
Inloopavond
intern (1) ronde 1 en 2
klassiek ronde 1
ALV + simultaan
intern (1) ronde 3 en 4

start periode 1
uitdelen jaarboekje

11 okt
18 okt

intern (1) ronde 5 en 6
klassiek ronde 2

25 okt
1 nov
3 nov

Intern (1) ronde 7 en 8
klassiek ronde 3

1e ronde KNSB 5e klasse A
ZZS! – ZSG 2 Zwolle
Hobbyschakers
1e ronde SOS-comp 1e klasse C
do 18 VDS Beekbergen - ZZS!
Herfstvakantie jeugd

8 nov
15 nov

intern (1) ronde 9 en 10
klassiek ronde 4

22 nov
24 nov

intern (1) ronde 11 en 12

29 nov
6 dec
13 dec
15 dec

klassiek ronde 5
intern (1) ronde 13 en 14
klassiek ronde 6

20 dec
27 dec
3 jan 2019
10 jan
17 jan
24 jan
31 jan

2e ronde KNSB 5e klasse A
Assen 3 – ZZS!
Schaaktraining 1
2e ronde SOS-comp 1e klasse C
do 15 ZZS! - Pegasus
Schaaktraining 2
3e ronde KNSB 5e klasse A
ZZS! – Groninger Combinatie 5
Schaaktraining 3

4e ronde KNSB 5e klasse A
ZZS! – SISSA 2 Groningen
kerstschaken
3e ronde SOS-comp 1e klasse C
di 18 dec Barneveld - ZZS!
geen schaken; Kerstvakantie
intern (2) ronde 1 en 2
Kerstvakantie jeugd
start periode 2
Intern (2) ronde 3 en 4
Schaaktraining 4
klassiek ronde 7
4e ronde SOS-comp 1e klasse C
do 17 ZZS! – Schaakstad A’doorn
intern (2) ronde 5
Schaaktraining 5
training 1
klassiek ronde 8
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7 feb
9 feb

intern (2) ronde 6 en 7

14 feb

klassiek ronde 9

21 feb
28 feb
7 mrt
14 mrt

intern (2) ronde 8 en 9
Klassiek ronde 10
intern (2) ronde 10 en 11
klassiek ronde 11

16 mrt
21 mrt
28 mrt

intern (2) ronde 12 en 13
Intern (2) ronde 14
Training 2
intern (3) ronde 1 en 2
klassiek ronde 12

4 apr
11 apr
13 apr
18 apr
25
2 mei
9 mei
16
23
30
6 juni
13
20
27
4 juli
11 juli
15 juli t/m
25 aug
29 aug

Schaaktraining 6
5e ronde KNSB 5e klasse A
Tjonger Aa Linde 2 – ZZS!
5e ronde SOS-comp 1e klasse C
do 14 ZZS! – VSG2 Ermelo
Voorjaarsvakantie jeugd
Schaaktraining 7
6e ronde SOS-comp 1e klasse C
do 14 ASV2 Arnhem - ZZS!
6e ronde KNSB 5e klasse A
ZZS! vrij
Schaaktraining 8

Start periode 3
7e ronde SOS-comp 1e klasse C
di 9 ZZS! – Zutphen (in Ermelo)
7e ronde KNSB 5e klasse A
Haren & Oostermoer 2 – ZZS!
Hobbyschakers

intern (3) ronde 3 en 4
intern (3) ronde 5
training 3
klassiek ronde 13
Meivakantie jeugd
Intern (3) ronde 6 en 7
Hobbyschakers
intern (3) ronde 8 en 9
klassiek ronde 14
Hemelvaartsdag
geen schaken
intern (3) ronde 10 en 11 Hobbyschakers
Open Snelschaakkampioenschap van Zwolle
klassiek ronde 15
intern (3) ronde 12 en 13 Hobbyschakers
klassiek ronde 16
Slotronde klassiek
intern (3) ronde 14
training 4
zomervakantie: geen schaken *
eerste schaakavond ‘19/’20
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