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Van de voorzitter,
Het is weer een leuk schaakjaar voor ZZS! geweest.
De jeugd groeit, mede doordat er jeugdtrainers zijn die ook op
basisscholen in Zwolle-Zuid actief zijn.
Daarnaast is geen ZZS! 2 meer, het onvolprezen tweede is niet meer .
De vaandeldrager van ZZS! is nu het 4-tal in de vernieuwde OSBOcompetitie en daar zetten ze direct de toon door kampioen te worden. En
hen 8-tal in de SOS-competitie laat goed van zich horen en het KNSB-team
(samen met Pegasus) vergeet om kampioen te worden.
Is schaken een sport, cultuur, gezelligheid, breintraining?
Afgelopen jaar was ik bij een bijeenkomst van Sportservice Zwolle in
Zwolle-Zuid waar bestuurders van sportverenigingen de vraag op mij
afvuurden wat schaken in deze nu precies is.
Schaken hoort net als dammen en bridge bij het cultureel erfgoed van ons
land. In al deze sporten doen we met regelmaat mee met de wereldtop en
leven af en toe een wereldkampioen. En het is zeker een sport, met een
slechte conditie en lichamelijke gesteldheid wordt schaken ook lastiger.
Zoek maar eens op internet wat de toppers er allemaal voor doen om op
topniveau te blijven; conditietraining is daar steevast een onderdeel van,
en lang je concentratie vasthouden is een topprestatie. En daarbij is
schaken natuurlijk een mooi stukje breintraining.
Toch zie ik schaken vooral als een sociale activiteit. Je speelt tegen andere
mensen en leert omgaan met emoties rondom verlies, winst, pech en
geluk. En als je met anderen kijkt naar een stelling en je wisselt uit welke
opties je ziet, dan doe je aan perspectiefverbreding.
Volgens mij is schaken dus vooral een sociale activiteit waarbij
gezelligheid en respect een belangrijke rol spelen.
Laten we dit het komende seizoen weer met zijn allen laten zien!
Karel Schoenmaker, september 2019
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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
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
3. Verslag ALV 27 september 2018
4. Jaarverslag ‘18/’19
5. Verslagen interne en externe competities en huldiging
clubkampioenen
- verslagen ‘18/’19
- externe teams in ‘19/’20
6. Financiën
- financieel verslag; begroting en resultaat ‘18/’19
- kascommissie ‘18/’19 en kascommissie ‘19/‘20
- contributie ‘19/‘20
7.
-

Afspreekpunten
Reglementen interne competitie: herijking na 4 jaar
Reiskosten
Betrokkenheid leden; wie doet wat

8. Rondvraag
9. Simultaan door de clubkampioen
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Notulen ALV ZZS! 27 september 2018
Ron Meyer, secretaris Zwolle-Zuid Schaakt!
Aanwezig: Ludie Olthof, Karel Schoenmaker, Bertus Kappe, Ron Meyer,
Oscar Bouter, Yurian Harjono, Walter Borter, Anthon Kluifhout, Henk
Schottert, Ton van Vilsteren, Keiko Jansen, Emile Hoogterp, Robert
Beydals, Roel Broeksma, Gradus Hagreis, Bert van Drongelen, Jan
Bongaerts, Ingrid Reinders, Han Hubers, Hans Hoogerduijn, Robert
Scholma
Afwezig met kennisgeving: Rick Wouda, Albert Marsman

1. Opening
Karel heet allen welkom op de 16e Algemene Ledenvergadering van ZZS!
2. Notulen ALV 28-09-2017
De notulen van deze ALV, worden onder dankzegging aan de secretaris,
goedgekeurd.
3. mededelingen /ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2017
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. Bert van
Drongelen en Emile Hoogterp zijn de kampioenen van de interne
competitie en Han Hubers heeft de Jan Weidebokaal gewonnen.
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 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. Anthon
blijft ook het aankomend seizoen de teamleider van het 1e Ludie heeft de
leiding over het nieuw gevormde 4 tal. Karel is de teamleider van het
KNSB-team en voor de OSBO-cup. Alle teamleden worden hartelijk
bedankt voor hun inzet en het behalen van de doelstelling.
Volgend jaar gaat ZZS! weer knallen!!
10. Rondvraag
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Jaarverslag 2018-2019
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 is na en jaar
afwezigheid weer teruggekeerd in de 4e klasse dankzij veel mooie partijen
en strijdlust. 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 gehaald is.
1. Bestuurlijke zaken
Er zijn dit jaar geen mutaties geweest in het bestuur, waardoor het
bestuur nog steeds de volgende samenstelling heeft:
Voorzitter: Karel Schoenmaker
Secretaris: Ron Meyer
Penningmeester: Bertus Kappe
Jeugdcoördinator: Oscar Bouter
Wedstrijdleider: Yurian Harjono
2. Ledental en competities
In het seizoen 2018/2019 heeft ZZS! met 2 teams meegedaan in de OSBO
en SOS competitie. Het 1e team heeft zich gehandhaafd in de 1e klasse ,
maar ook het onvolprezen 2e deed als viertal weer sterk van zich spreken
in de 4e klasse door kampioen te worden. Daarnaast heeft ZZS!, in een
team samen met Pegasus gevormd, voor het eerst ook meegedaan in de
zaterdagcompetitie van de KNSB met goede resultaten.
Het ledenaantal bij de senioren is 26 (stand per 01-09-2019). Dit is een
daling van 1 ten opzichte van het vorig seizoen.
Het aantal jeugdleden staat nu op 17.
Het bestuur heeft in overleg met de teamleiders besloten om het
aankomende seizoen met hetzelfde aantal teams in competitie uit te
komen. Namelijk een 4-tal in de OSBO-competitie, een 8-tal in de SOSjaarboekje algemene ledenvergadering 26 september 2019
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competitie en een team op de zaterdag samen met Pegasus in de KNSBcompetitie. Verder doen we nog mee aan de strijd om 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 1e. Dit houdt in dat er ook het aankomende seizoen
gerouleerd zal gaan worden in de beide teams. 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. Het moet gezegd
worden dat het steeds gezelliger en beter gaat, ook omdat na 11 uur het
naschaken in populariteit toeneemt en omdat een aantal leden dan de
bardienst overnemen. 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! 2018-2019
Oscar Bouter; jeugdleider ZZS!
We hebben dit jaar weer een goed schaakseizoen achter de rug. Dit jaar hebben
we een grote groep nieuwe leden mogen verwelkomen en is de groep met
jeugdspelers gegroeid naar 17 kinderen. We hebben net zoals vorig jaar vooral
veel nieuwe leden gekregen omdat Roel en Ido actief zijn geweest met het
basisschool schaaktoernooi in Zwolle De opzet van de speelavonden is niet
veranderd. Om 19.00 beginnen we met de competitie en daarna de lessen van
19.30 tot 20.00. We merken dat deze opzet goed werkt: De spelers helpen
vooraf met de tafels en borden opzetten en er is meer tijd voor de indeling.
Verder zijn de jeugdleiders ook wat flexibeler omdat ze soms pas tegen 19.30
aanwezig hoeven te 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.
Ingrid heeft Tijn, Marnix, Thimon en Stijn les gegeven in stap 1. Ido heeft Tim E
en Tim P ook les gegeven in stap 1 maar deze 2 waren al wat verder gevorderd in
stap 1. Oscar heeft Armin, Milan, Thimo en Rhyan les gegeven in stap 2.
Roel heeft Sem B, Thomas, Danie, Sem R en Kai-Yat les gegeven in stap 3.
Emile heeft Iris les gegeven in stap 4.
Begin Juni waren de examens. Tijn, Marnix, Thimon, Tim E en Tim P zijn geslaagd
voor stap 1 van de KNSB. Armin, Thimo en Rhyan zijn geslaagd voor stap 2.
Thomas en Dani zijn geslaagd voor stap 3. Helaas waren de examens voor Stijn,
Sem B en Iris nog net iets te moeilijk. Ze hebben goed hun best gedaan en een
deelnamecertificaat van de club verdiend.
Interne competitie:
Ieder jaar strijden de jeugdleden met elkaar in de interne competitie voor het
clubkampioenschap. We hebben nu een mooie grote spelers groep. De
wedstrijden in de competitie zijn een stuk leuker geworden omdat de spelers
bijna niet meer tegen de zelfde speler hoeven te spelen 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.
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Periode 1
Periode 2
1 Iris (9)
1 Armin (8)
2 Sem B (8)
2 Sem R (2)
3 Armin (9)
3 Sem B (7)
4 Thomas (9)
4 Thomas (9)
5 Kai-Yat (8)
5 Kai-Yat (9)
6 Dani (9)
6 Dani (9)
7 Stijn E (1)
7 Rhyan (9)
8 Tim P (9)
8 Iris (9)
9 Rhyan (8)
9 Milan (8)
10 Sem R (8)
10 Timon (9)
11 Timon (6)
11 Stijn E (3)
12 Marnix (9)
12 Timo (7)
13 Milan (8)
13 Wieger (2)
14 Timo (9 )
14 Tim P (8)
15 Wieger (4)
15 Tim E (7)
16 Tijn (5)
16 Marnix (9)
17 Tim E (7)
17 Tijn (7)
(..) = aantal gespeelde wedstrijden

Periode 3
1 Armin (10)
2 Iris (9)
3 Rhyan (10)
4 Thomas (8)
5 Milan (7)
6 Sem B (8)
7 Timon (9)
8 Tijn (6)
9 Dani (9)
10 Timo (9)
11 Tim P (10)
12 Marnix (10)
13 Kai-Yat (7)
14 Tim E (10)
15 Stijn E (10)
16 Sem R (0)
17 Wieger (0)

Eindstand
1 Armin
2 Iris
3 Thomas
4 Sem B
5 Rhyan
6 Dani
7 Kai-Yat
8 Milan
9 Timon
10 Tim P
11 Marnix
12 Timo
13 Sem R
14 Tim E
15 Tijn
16 Stijn E
17 Wieger

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.
De strijd om de eerste plaats is overtuigend naar Armin gegaan. De eerste
periode is hij nog als 3e geëindigd, maar periode 2 en 3 heeft hij allebei
gewonnen en is daarmee clubkampioen bij de jeugd geworden. Iris heeft de 2e
plaats veroverd. De strijd om plek 3 en 4 tussen Thomas en Sem B was dit jaar
erg spannend. Met een minimaal verschil is Thomas 3e geworden.
De eindstand ziet er als volgt uit: 1. Armin; 2. Iris; 3. Thomas.
Alle uitslagen en standen zijn te vinden op de website.
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.
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Interne competitie senioren 2018 - 2019
Yurian Harjono; wedstrijdleider intern
Dit seizoen was de interne competitie niet spannend. Nadat Emile de
eerste en tweede periode gewonnen had kon hij het in de derde periode
rustig aandoen. Daar werd hij derde zodat hij zijn titel kon prolongeren,
maar dan zonder dat hij Bert naast zich op de hoogste trede moet dulden.
Van harte gefeliciteerd!
naam
1. Emile Hoogterp
2. Anthon Kluifhout
3. Yurian Harjono
4. Bert van Drongelen
5. Oscar Bouter
6. Walter Borter
7. Jan Bongaerts
8. Robert Scholma
9. Robert Beydals
10. Ludie Olthof
11. Gerard Trentelman
12. Peter Kraan
13. Albert Marsman
14. Ido van der Bijl
15. Bertus Kappe
16. Henk Schottert
17. Karel Schoenmaker
18. Han Hubers
19. Hans Hoogerduijn
20. Ton van Vilsteren
21. Sjoerd de Jong
22. Ingrid Reinders

totaal

periode 1

periode 2

periode 3

55
52
51
49
45
40
32
32
25
22
22
21
18
17
17
15
14
14
10
9
8
5

19
15
18
16
14
17
13
11
12
3
1
7
8
9
5
10
6
2
4

18
17
14
16
15
12
10
11
8
5
6
2
3
9
4
7
13
1
-

18
20
19
17
16
11
9
10
5
14
15
12
7
8
4
3
13
2
6
1
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Jan Weide bokaal: Karel Schoenmaker wint
Bertus Kappe; wedstrijdleiders klassiek
Het enthousiasme voor de klassieke competitie was dit jaar weer goed.
Met behulp van Bernard en Gerard van Pegasus kwamen we vaak op
gemiddeld 8 partijen per avond. Het is wel minder dan voorgaand
seizoen, door verhuizingen hebben wat leden de club verlaten.
2 leden, Henk en Robert B, hebben alle 16 avonden bezocht en gespeeld
dat is wel een compliment waard Eigenlijk 3, Bertus heeft één keer
gemist was wel aanwezig, maar uitgeloot.
Na ronde 1 stond Anthon bovenaan. Dit duurde niet lang, in ronde 2 werd
een externe wedstrijd gespeeld, hier speelde Anthon remise en kwam
Karel bovenaan te staan Dit is de hele competitie zo gebleven, en hij is
uiteindelijk toch met vrij groot verschil kampioen geworden. Dit is de
eerste keer voor Karel in deze competitie, van harte gefeliciteerd,
dit seizoen was je echt de beste en zonder verliespartij.
Anthon is uiteindelijk als 3e geëindigd met ook een mooie positieve score.
En Jan is 2e geworden, heel netjes Jan heeft wel twee ronden minder
gespeeld maar wel meer winstpartijen.
Ook voor de overige plekken werd volop gestreden, een ieder wil graag zo
hoog mogelijk eindigen, aan spanning in deze competitie geen gebrek.
Wie hebben het verder goed of slecht gedaan, je kunt kijken naar
winstpartijen of naar verliespartijen. Als we de gerealiseerde en
verwachte scores (op basis van rating) vergelijken, dan staat Albert als
enigste in de 2 plus Dit had nog hoger kunnen zijn, de laatste 3 rondes
één verlies-score en twee keer afwezig.
Zie verder de lijst met de eindstand, je staat er vast wel tussen
Toelichting: TPR is prestatierating gebaseerd op de score en de
gemiddelde tegenstand.
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W-We is de behaalde score minus de verwachte score; indien positief,
dan heb je het beter gedaan dan je op basis van je rating zou mogen
verwachten.
Eindstand Jan Weide bokaal ‘18/’19:
naam
1.Karel Schoenmaker
2. Jan Bongaerts
3. Anthon Kluifhout
4. Bert van Drongelen
5. Oscar Bouter
6. Albert Marsman
7. Robert Scholma
8. Ludie Olthof
9. Walter Borter
10. Robert Beydals
11. Han Hubers
12. Hans Hoogerduijn
13. Peter Kraan
14. Gerard Trentelman
15. Yurian Harjono
16. Sjoerd de Jong
17. Ton van Vilsteren
18. Ingrid Reinders
19. Bernard Holtrop
20. Bertus Kappe
21. Gradus Hagreis
22. Henk Schottert
23. Martin Brinkman
24. Keiko Jansen

pnt

score

1

½

0

TPR

W-We

734
482
456
403
374
363
358
354
340
321
302
279
261
254
239
226
176
172
169
155
151
139
138
66

12½ uit 14
7½ uit 12
7½ uit 14
8½ uit 13
8½ uit 15
8½ uit 12
8½ uit 14
7 uit 10
8½ uit 15
9 uit 16
4½ uit 6
5 uit 11
4 uit 8
4½ uit 10
4 uit 12
6½ uit 12
4 uit 13
4 uit 14
2½ uit 7
4 uit 15
3 uit 4
4 uit 16
1½ uit 3
1 uit 10

11
7
5
6
6
8
7
5
7
9
4
3
4
4
3
6
3
4
2
4
3
3
1
1

3
1
5
5
5
1
3
4
3
0
1
4
0
1
2
1
2
0
1
0
0
2
1
0

0
4
4
2
4
3
4
1
5
7
1
4
4
5
7
5
8
10
4
11
1
11
1
9

2241
1784
1839
1716
1486
1432
1409
1611
1332
1233
1936
1612
1546
1568
1715
1238
1067
989
1657
973
1379
1042
1770
764

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
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Topseizoen ZZS! viertal in 4e klasse OSBO
Ludie Olthof; teamleider
Toen Ron mij vroeg om een stukje over het viertal te schrijven voor het
jaarverslag had ik net gehoord dat ‘mijn’ Groninger Virgil van Dijk
Europees voetballer speler van het jaar was geworden. In goede
stemming zei ik dus natuurlijk ja tegen Ron. Over Virgil wil hij als
roodwitte Feyenoorder niks horen maar toch op een iets ander niveau zijn
wij als viertal ook een beetje ‘Virgils’.
In deze nieuwe SOS-competitie zijn wij immers glorieus kampioen
geworden in de 4e klasse! Hoe glorieus? Een citaat uit het laatste
wedstrijdverslag:
“Ongeslagen kampioen, 4 overwinningen en 2 gelijke spelen en qua
bordpunten een score van bijna 75%! Rapportcijfers om trots op te zijn.
Ook de individuele cijfers zijn pico bello. Allemaal dik over met een griffel.
Aan bord 1 moest Oscar de klappen opvangen tegen de sterkste
tegenstanders: lukte prima met 4½ uit 6. Daarbij een paar mooie zeges
met een puike eindspeltechniek.
Aan bord 2 Robert met dezelfde goede score: enige grilligheid is Robert
niet vreemd maar ja met zoveel punten geen klachten van de teamleider.
Ik zelf aan het derde bord mocht niet klagen met 5 overwinningen al
hielpen sommige tegenstanders wel een beetje mee.
Albert aan bord 4 scoorde ook boven de 50 % met 3½ uit 6 en bracht het
miraculeuze belangrijke punt tegen Zwarte Water thuis binnen voor het
gelijke spel.
We hadden geen invallers nodig en er is toch echt een leuk en stevig team
ontstaan. En we zijn natuurlijk geen Giri of Schoenmaker: we hebben alle
vier dit seizoen wel een zeperd gehad maar dat werd dan wel weer
zonder morren opgevangen door de andere spelers”.
Kortom een prima resultaat voor dit viertal, de enige kampioen van ZZS!
dit seizoen. Wie neemt volgend seizoen de kampioensfakkel over?
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Eindstand OSBO 4e klasse G

1
2
3
4

Zwolle-Zuid S!
Zwarte Water
O&O 2
Meppel

1
XX
2 1
½ ½
½ 2

2

3

2 3
XX
0 2½
1½ 1½

3½ 3½
4½ 1½
XX
1 3½

4
3½ 2
2½ 2½
3 ½
XX
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10
7
4
3

Bord
17½
13½
7
10
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Verslag extern SOS-competitie
Anthon Kluijfhout; teamleider ZZS! 1
Het seizoen voor het eerste achttal verliep moeizaam, maar gelukkig werd
degradatie afgewend. Drie nipte overwinningen en vier nipte nederlagen
zorgde ervoor dat we net boven de degradatiestreep eindigden. De derby
tegen Pegasus werd helaas verloren. Als positieve noot, we spelen ook
het komende seizoen weer in de eerste klasse, daar horen we ook wel
thuis.
In het afgelopen seizoen hebben we veel gebruik gemaakt van invallers,
bedankt aan iedereen die wilde meedoen! Dit seizoen hoop ik dat het
minder nodig zal zijn, dus schrijf de speeldata in de agenda zodat je niet
op het laatst hoeft af te zeggen. Een ander puntje van aandacht is de
hardheid van het spelen, in het laatste speeluur zijn veel hele en halve
punten weggegeven, onder andere door mij. Houdt het simpel en neem
geen onnodige risico’s als het niet hoeft, dan kunnen we als team een
beter resultaat halen.
Dan nog de topscoorders: Bert en Jan halen allebei 4½ punt, Karel heeft
een derde plek met 3½ punt.
Laten we het komende seizoen er weer een mooi seizoen van maken.
Eindstand SOS 1e klasse C
1
2
3
4
5
6
7
8

1
ASV 2 Arnhem
XX
A’hemse SchaakA
2
Apeldoorn
2½
Pegasus
4
Zwolle-Zuid Schaa! 3
SG Zutphen 2
1½
Barneveld 2
2½
VDS 1 Beekbergen 2

2
6
XX
3½
1½
3½
3½
2
1½

3
5½
4½
XX
5½
3
2
2½
2½

4
4
6½
2½
XX
3
4
4½
3

5
5
4½
5
5
XX
3½
3½
3½

6
6½
4½
6
4
4½
XX
4
3

7
5½
6
5½
3½
4½
4
XX
4
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8
6
6½
5½
5
4½
5
4
XX

wp
13
12
8
8
6
4
4
1

bp
38½
34½
30½
28½
26
23½
23
19½
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Verslag KNSB-competitie
Karel Schoenmaker; teamleider KNSB-team
Na de veranderde competitieopzet komen we voor het eerst uit in de KNSBcompetitie met een team van schakers van Pegasus en ZZS! Een kwartet spelers
van Pegasus en zes spelers van ZZS! vormen de basis van dit team. Uiteindelijk
hebben we nog 4 invallers nodig gehad waarvan 3 in de slotronde.
Het Zwolse team is ingedeeld in de 5e klasse, en als de opstellingen bekend zijn
blijken we veruit het sterkste team te hebben. We beginnen het debuut met een
duidelijke overwinning in de derby tegen ZSG 2. In de 2e ronde gaat het even mis
in Assen. Door een late afmelding (kunnen mensen niet wat verder vooruit kijken
met ziek worden?) met een 1-0 achterstand beginnen en er teveel schakers een
off-day hebben. De rest van de wedstrijden worden soepel gewonnen waarbij
we prachtige schaaklocaties bezoeken in Onna (Tjonger Aa Linde) en Zuidlaren
(Haren & Oostermoer).
Daarnaast is het genot om na de wedstrijd met zijn allen ergens een maaltijd te
nuttigen waarbij onderwijl de partijen en de stand van de zaken in de wereld
wordt doorgenomen.
In de eindstand eindigen we in wedstrijdpunten gelijk met SISSA 2, in
bordpunten heeft SISSA het beter gedaan. Het reglement stelt dat bij gelijk
eindigen het aantal bordpunten telt en niet het onderlinge resultaat, hierdoor
eindigen we op de tweede plek. Ik heb de competitieleider van de KNSB
voorgesteld dit punt in het reglement aan te passen; na het lezen van het
competitiereglement van ‘19/’20 constateer ik dat dit niet is aangepast.
De check op de gemiddelde rating laat zien dat we ruim 70 punten meer achter
de borden hadden dan de kampioen.
In de zomervakantie ontvangen we een mail van de KNSB dat we als beste twee
uit de 5e klasse wel recht hebben op promotie. En dus komen we volgend
seizoen uit in de 4e klasse. Tevens spelen we de wedstrijden dan in het thuishonk
van Pegasus (café Stroomberg aan de Brink) in plaats van in Zwolle-Zuid.
Anthon is topscorer geworden gevolgd door Hans; beiden met slecht twee
remises en verder slechts overwinningen!
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Eindstand KNSB 5e klasse A

1
2
3
4
5
6
7

SISSA 2
Zwolle-Zuid Schaakt!
Assen 3
Tjonger Aa Linde 2
Haren & Oostermoer 2
ZSG 2
Groninger Combinatie 5

1
XX
4½
2½
½
3½
1
0

2
3½
XX
5
2½
3½
2½
3

3
5½
3
XX
6½
3
2
3½

4
5
6
7 wp bp
7½ 4½ 7
8 10 36
5½ 4½ 5½ 5 10 28
1½ 5
6 4½ 8 24½
XX 4
4 4½ 6 22
4 XX 5
4 4 23
4
3 XX 5½ 3 18
3½ 4 2½ XX 1 16½

Persoonlijke scores:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
12
14

Anthon Kluijfhout
Hans Hoogerduijn
Karel Schoenmaker
Rick Wouda
Marcel Pol
Boen Tan
Bert van Drongelen
Emile Hoogterp
Oscar Bouter
Han Hubers
Gerard Trentelman
Yurian Harjono
Walter Borter
Peter Kraan

rating
1665
1591
1963
1789
1517
1709
1744
1870
1551
1825
1728
1742
1452
1510

score
5 uit 6
4 uit 5
4 uit 6
3½ uit 6
2½ uit 3
2½ uit 5
2 uit 5
1½ uit 3
1 uit 1
1 uit 2
1 uit 2
½ uit 1
½ uit 1
0 uit 1

gem.tegen
1506
1525
1586
1627
1299
1562
1638
1671
1703
1664
1477
1707
1435
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TPR
1807
1788
1781
1729
1681
1557
1573
1671
2051
1679
1807
1707
1435
1292

W-We
+1,04
+1,22
-0,96
-0,49
-0,09
-0,88
-1,14
-0,84
+0,72
-0,33
-0,64
-0,05
-0,02
-0,26
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Herijking interne competities
In het schaakseizoen ‘14/’15 is er een onderzoek gedaan over de interne
competities.
Doel was om naar aanleiding van de opmerkingen bij de rondvraag op de ALV in
2014 te kijken welke voorkeuren er bij de leden zijn ten aanzien van de interne
competitie.
Eerste is geïnventariseerd hoe de leden opdat moment tegen de interne
competities aankijken en tegen de verdeling van de activiteiten over de avonden
in het seizoen.
In de jaarvergadering zijn de voorstellen voor de nieuwe opzet van de interne
competitie besproken op de ALV en met enkele kleine wijzigingen aangenomen.
De versies van de competitiereglementen zitten in de map (in de materialenkast)
waarin onder andere ook het Huishoudelijk Reglement van ZZS! zit.
We zijn inmiddels 4 jaar verder.
En daarom de vraag van het bestuur aan de leden: zijn we nog steeds op de
goede weg.
Die vraag willen we op de ALV aan de orde stellen aan de hand van 2 vragen:
1. Voldoen de reglementen nog steeds? Of zitten er aspecten in die we moeten
aanpassen
2. Voldoet de verdeling van de activiteiten over het schaakseizoen nog steeds.
De behandeling van deze 2 vragen kan betekenen dat de inventarisatie en het
onderzoek in ‘19/’20 nogmaals wordt uitgevoerd en de uitkomsten leiden tot
nieuwe voorstellen voor de opzet en de reglementen die op de ALV in 2020
besproken worden.
Ter informatie de verdeling van de activiteiten over het seizoen:
Totaal 46 avonden:
 21 avonden
intern; in totaal 42 ronden
 16
klassiek
 3
training; in totaal 6 keer
 4
activiteiten: ALV, kerst, Snelschaak, laatste avond
 2
geen schaken: 2e kerstdag en Hemelvaart
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Reglement ‘Interne’ competitie Zwolle-Zuid Schaakt!
Dit reglement heeft alleen betrekking op de onderlinge partijen op de
interne avonden. Deze houden in dat er 2 speelrondes op een
schaakavond worden gespeeld.

-

-

Aanmelden kan tot en met de avond zelf tot 20.10 uur.
De eerste speelronde begint om 20.15 uur
De tweede speelronde begint uiterlijk om 22.00 uur.
Het speeltempo is 40 minuten per persoon per partij.
De competitieleider deelt iedere ronde in. Bij een oneven aantal
spelers is degene die als laatste binnenkwam in principe deze ronde
"vrij". Voor de tweede ronde is in principe de persoon die als één-nalaatste binnenkwam vrij. Deze regel wordt toegepast als er geen
vrijwilligers zijn om een ronde niet te spelen.
Noteren en gebruik van een klok verdienen de voorkeur, maar zijn niet
verplicht.
De onderlinge competitie bestaat uit drie perioden van 14 ronden (zie
kalender).
Aan het eind van iedere periode wordt een ranglijst opgesteld op basis
van het aantal behaalde punten in deze periode (degene met de
meeste punten wint de periode). Bij gelijk eindigen beslist het aantal
winstpartijen (hoe meer hoe beter), dan het aantal gespeelde partijen,
dan het aantal remises, dan het aantal malen "vrij", dan het
onderlinge resultaat. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, beslist
het lot. Om in de eindstand van een periode te komen dienen wel
minimaal 3 partijen gespeeld te worden. Hierbij telt “oneven” ook als
een partij, en “NGBS” als een halve partij.
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-

-

De competitiestand wordt bepaald door het keizer-systeem, op basis
van de volgende factoren per ronde:
Winst
100% van Keizer-waarde tegenstander
Remise 50% van Keizer-waarde tegenstander
Verlies
0%
van Keizer-waarde tegenstander
Oneven 50% van eigen Keizer-waarde
NGBS
50% van eigen Keizer-waarde
Afwezig 0%
van eigen Keizer-waarde
Niet gespeeld buiten schuld (NGBS) betreft situaties waarbij men geen
partij speelt, maar wel op andere wijze bezig is met schaken vanuit
ZZS!, zoals:
- Volgen van training die gelijktijdig gegeven wordt
- Spelen in externe (OSBO) clubcompetitie

Clubkampioen
-

-

Aan het eind van ieder seizoen wordt de eindstand van de interne
competitie bepaald aan de hand van de ranglijsten van de periodes.
De winnaar van een periode krijgt het evenveel
"kampioenschapspunten" als het aantal schakers dat zich
gekwalificeerd heeft voor de eindstand van die periode. Degene met
de meeste kampioenschapspunten is de kampioen van Zwolle-Zuid
Schaakt!.
Bij gelijk eindigen beslist het totale aantal Keizer-punten uit de
periodes. Daarna weer het totale aantal gewonnen partijen, etc. (zie
eindstand periode). Uitzondering op deze regel betreft het gelijk
eindigen op de eerste plaats. In dat geval dient een
beslissingswedstrijd om het kampioenschap gespeeld te worden,
bestaande uit twee 'gewone' partijen.

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider
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Reglement Klassieke competitie (Jan Weide bokaal)
Algemeen
 De competitie duurt 15 speelrondes, op vooraf bepaalde speeldata (zie
jaarboekje en website).
 Spelers kunnen zich uiterlijk zaterdag voorafgaand aan de speelronde
afmelden voor deze ronde. Afmelding kan op eerdere speelrondes, met
formulier in de speelzaal . Of digitaal (mail, what’s app), maar is alleen geldig
als bevestiging van de competitieleiding ontvangen is.
 Zondag voorafgaand aan de speelronde wordt de paringen bekend gemaakt,
via e-mail en/of website.
 Zorg ervoor dat je jouw tegenstander nooit een avond zonder tegenspeler
laat zitten !!
Bij onverwachte afwezigheid dient men dit direct bij de wedstrijdleiding te
melden; mogelijk kan er nog een andere tegenstander gevonden worden.
Bij afwezigheid zonder afmelding worden punten in mindering gebracht voor
de ranglijst, en kan deze speler een volgende ronde de ‘oneven’ paring
toegekend krijgen.
 Het speeltempo per speler is 1 uur en 25 minuten, plus 10 seconden per zet
 Het gebruik van een schaakklok is verplicht; het noteren van de partij is niet
verplicht
 Partijen starten uiterlijk 20.15 uur. Indien nodig zet wedstrijdleider de klok in
werking.
Ranglijst, externe partijen, spelerswaarde
 De ranglijst wordt bepaald op basis van systeem ‘Keizer’. Het aantal punten
dat men bij winst scoort voor de ranglijst is gelijk aan de ‘waarde’ van de
tegenstander. Hoe sterker de tegenstander, hoe hoger de waarde.
 De speler die na de laatste speelronde bovenaan staat is winnaar van de
competitie.
Bij gelijke eindstand winnen beide (of meerdere) spelers.
 Externe partijen, gespeeld op de clubavond, tellen mee voor de ranglijst én
de waardebepaling. De spelerswaarde van een externe tegenstander wordt
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door de competitieleider afgeleid van zijn/haar rating. Mocht de externe
tegenstander geen rating hebben, is de spelerswaarde gelijk aan de waarde
van de clubspeler. Een externe partij telt ook mee voor kleurverdeling (witzwart).
De waarde van spelers wordt bij de start vastgesteld op basis van rating;
speler met de hoogste rating krijgt de hoogste waarde, de speler met de
laagste rating de laagste waarde. Tijdens het verloop van de competitie zal
de waarde meer afhankelijk worden van de behaalde resultaten (op basis
van de Toernooi Prestatie Rating (TPR)).

Indeling
 De indeling wordt door het competitieprogramma gemaakt op basis van een
Keizer systeem. Hierbij wordt zoveel mogelijk gelijkwaardige tegenstanders
aan elkaar gekoppeld. De waarde van de spelers is als hierboven beschreven.
 Bij de indeling wordt bij een oneven aantal spelers de oneven speler
willekeurig bepaald door het indelingsprogramma (dus niet automatisch de
speler onder- of bovenaan de ranglijst!). Uitzondering hierop betreft spelers
die vorige rondes afwezig zijn geweest zonder afmelding (zie hierboven).
 Er wordt zolang mogelijk voorkomen dat spelers twee keer in de competitie
tegen elkaar spelen. Pas zodra er veel ongelijkwaardige partijen voorgesteld
worden door het indelingsprogramma, zal de competitieleider twee keer
tegen dezelfde speler toestaan.
 Men mag maximaal 2 bye’s nemen, maar niet in de laatste twee
speelrondes.
Het aantal punten dat behaald kan worden voor de ranglijst is:
Winst
100% van waarde tegenstander
Remise
50% van waarde tegenstander
Verlies
0% van waarde tegenstander
Bye
50% van eigen waarde
Afwezig met afmelding:
0% van eigen waarde
Afwezig zonder afmelding:
- 50% van eigen waarde
Afwezig voor club
50% van eigen waarde
(bijv. training)
jaarboekje algemene ledenvergadering 26 september 2019

24

Reiskosten
Aanleiding / context:
Afgelopen jaren kwam het af en toe voor dat het bestuur geconfronteerd
werd met de vraag naar vergoeding van reiskosten bij externe
wedstrijden.
Reden is dat het vaak dezelfde mensen zijn die rijden en daarmee kosten
maken.
Tot dit moment heeft ZZS! geen regeling en/of afspraken hieromtrent.
En om te voorkomen dat er scheefgroei komt willen we hierover met de
leden in gesprek en hier een besluit op de ALV over nemen.
Welke mogelijkheden zijn er?
Het bestuur heeft onderstaande drie opties beschreven.
Optie 1:
Alle reiskosten worden gedeclareerd bij het bestuur a € 0,19 per verreden
km. Dit bedrag is conform de maximale niet-belastbare
kilometervergoeding.
Als deze optie wordt aangenomen gaat dat de schaakvereniging geld
kosten. Op basis van de indeling in ‘18/’19 komt dit uit op € 385.
NB als deze optie wordt aangenomen dan zal het contributiebedrag
herzien moeten worden.
Optie 2:
Dit regelt het team zelf met de chauffeurs en de meerijders (in principe
ook weer op basis van € 0,19 per verreden km).
Optie 3:
De teamleider regelt de te verrekenen kosten vanuit het team met de
chauffeurs. En ook weer op basis van €0,19 per verreden kilometer.
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Wie doet wat
Naar aanleiding van de vorige jaarvergadering hieronder een overzicht van de
participatie van de leden bij klussen die voor de schaakvereniging gedaan
worden:
klus
wie
Vacature
Voorzitter
Karel Schoenmaker
Secretaris
Ron Meyer
Penningmeester
Bertus Kappe
Wedstrijdleider intern
Yurian Harjono
Wedstrijdleider klassiek
Bertus Kappe
Jeugdcoördinatie
Oscar Bouter
Jeugdtrainers
Oscar Bouter
Ido en Roel zijn ook
Ingrid Reinders
actief op basisscholen
Ido van der Bijl
Roel Broeksma
Emiel Hoogterp
Website
Henk Schottert
Peter Kraan
Acties nieuwe leden
Emile Hoogterp
PR
Ingrid Reinders
Karel Schoenmaker
Bardienst na 22.30 uur
Anthon Kluifhout
Karel Schoenmaker
Emile Hoogterp
Ron Meyer
Materiaal
?
Schaakbibliotheek
?
Teamleider ZZS! 4-tal
Ludie Olthof
Teamleider ZZS! 8-tal
Anthon Kluifhout
Teamleider KNSB
Karel Schoenmaker
Teamleider OSBO-cup
Karel Schoenmaker
Schaaktraining (8x)
Karel Schoenmaker
hobbyschakers
Karel Schoenmaker (?)
Training (6x)
?
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Kalender Zwolle-Zuid Schaakt! seizoen 2019-2020
NB de externe wedstrijden zijn op basis van de gegevens die d.d.
19 september beschikbaar zijn.
KNSB: dat zal niet meer aangepast worden
SOS 1e klasse C: blijft naar alle waarschijnlijkheid zo
SOS 4e klasse J: verandert hopelijk; we hebben aangegeven dat dit
team in de 3e klasse thuishoort
 Check dus de agenda op de site van ZZS! voor de laatste en
kloppende informatie
29 aug ‘19
5 sep
12 sep
19 sep
26 sep
28 sept

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

3 okt
10 okt
17 okt
24 okt

intern (1) ronde 5 en 6
klassiek ronde 2
intern (1) ronde 7 en 8
klassiek ronde 3

31 okt
2 nov

intern (1) ronde 9 en 10

7 nov

klassiek ronde 4

14 nov

intern (1) ronde 11
training 1
intern (1) ronde 12 en 13

21 nov

uitdelen jaarboekje
1e ronde KNSB 4e klasse B
ZZS! – Borne
Hobbyschakers

Herfstvakantie jeugd
1e ronde SOS 1e klasse C
do 24 ZZS! – De Combinatie
Hobbyschakers
2e ronde KNSB 4e klasse A
Voorst – ZZS!
1e ronde SOS 4e klasse J
do ZZS! - Meppel
2e ronde SOS 1e klasse C
do 14 Leusden-ZZS!
Schaaktraining 1
3e ronde KNSB 4e klasse A
ZZS! – Doetinchem

23 nov
28 nov
5 dec

start periode 1

klassiek ronde 5
intern (1) ronde 14

Schaaktraining 2
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training 2
12 dec

klassiek ronde 6

14 dec

2e ronde SOS 4e klasse J
di 3 VSG – ZZS!
3e ronde SOS 1e klasse C
do ZZS! – De Cirkel
4e ronde KNSB 4e klasse A
ASV 4 Arnhem - ZZS!

19 dec
26 dec
2 jan 2020

kerstschaken
geen schaken; Kerstvakantie
intern (2) ronde 1 en 2
Kerstvakantie jeugd
start periode 2

9 jan

intern (2) ronde 3 en 4

16 jan

klassiek ronde 7

23 jan

intern (2) ronde 5
training 3
klassiek ronde 8

30 jan
1 feb
6 feb

intern (2) ronde 6 en 7

13 feb

klassiek ronde 9

20 feb

intern (2) ronde 8
training 4
intern (2) ronde 9 en 10
klassiek ronde 10

27 feb
5 mrt

7 mrt
12 mrt

intern (2) ronde 11 en 12

19 mrt

klassiek ronde 11

Schaaktraining 3
4e ronde SOS 1e klasse C
di 7 Zutphen 2 – ZZS!
3e ronde SOS 4e klasse J
do ZZS! – Zwarte Water 2
Schaaktraining 4

5e ronde KNSB 4e klasse A
Lonneker 2 - ZZS!
Schaaktraining 5
4e ronde SOS 4e klasse J
di 4 Meppel – ZZS!
5e ronde SOS 1e klasse C
do ZZS! - Apeldoorn
Schaaktraining 6
Voorjaarsvakantie jeugd
Schaaktraining 7
5e ronde SOS 4e klasse J
do ZZS! - VSG
6e ronde KNSB 4e klasse A
ZZS! – Almelo 2
6e ronde SOS 1e klasse C
di 10 De Zeven Pionnen – ZZS!
6e ronde SOS 4e klasse J
di 17 Zwarte Water 2 – ZZS!
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26 mrt
28 maart

intern (2) ronde 13 en 14

2 apr

klassiek ronde 12

9 apr
16 apr

intern (3) ronde 1 en 2
intern (3) ronde 3
training 3

Schaaktraining 8
7e ronde KNSB 4e klasse A
Apeldoorn 3 - ZZS!
7e ronde SOS 1e klasse C
di 31 PSV DoDo – ZZS!
Start periode 3
Hobbyschakers
8e ronde KNSB 4e klasse A
ZZS! – ENO Nijverdal

28 maart
23 apr
30 april
7 mei

klassiek ronde 13
intern (3) ronde 4 en 5
klassiek ronde 14

14 mei
16 mei

intern (3) ronde 6 en 7

21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni
2 juli
9 juli

Hemelvaartsdag
intern (3) ronde 8 en 9
klassiek ronde 15
Hobbyschakers
Open Snelschaakkampioenschap van Zwolle
intern (3) ronde 10 en 11
intern (3) ronde 12 en 13 Hobbyschakers
klassiek ronde 16
Slotronde klassiek
intern (3) ronde 14
training 6
kampioenenstrijd
zomervakantie: geen schaken *

16 juli
23 juli t/m
20 aug
27 aug

Meivakantie jeugd
Hobbyschakers
7e ronde SOS 4e klasse J
9e ronde KNSB 4e klasse A
Caïssa Elburg - ZZS!
geen schaken

eerste schaakavond ‘20/’21; inloop
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