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Van de voorzitter,
Zwolle-Zuid Schaakt! heeft afgelopen seizoen actie ondernomen om
levendig te blijven. Een groep actievelingen heeft onder de noemer “maak
ZZS! groter” de handschoen opgepakt om meer bekendheid aan het
schaken te geven en meer specifiek aan ZZS!
ZZS! was aanwezig op de verenigingendag in wijkcentrum SIO in mei, er
staan regelmatig stukjes in “De Blauwvingercourant”, en enkele weken
geleden was het terrassenschaaktoernooi in het winkelcentrum. Een mooi
en goed scala aan activiteiten dus die inmiddels ook nieuwe leden heeft
opgeleverd.
Daarnaast heeft ZZS! meegedaan met de ‘wedstrijd’ van de
winkeliersvereniging van Zwolle-Zuid om een van de sponsorcontracten in
de wacht te slepen. Dankzij de inzet van velen is het een geweldige dag
geworden met groot succes: ZZS! heeft voor de komende drie jaar een
sponsorcontract verworven!
Dat betekent dat we de komende seizoenen acties ondernemen om het
jeugdschaak een impuls te geven en daarnaast meer senioren bij het
schaken te betrekken. Want dit hebben we in de pitch van ZZS! (zie
website) beloofd, en dat gaan we met zijn alen doen.
Dus als er ideeën zijn voor de invulling hiervan, dan horen we die graag .
De club een prima seizoen doorgemaakt. Voor Tonnie zijn er opvolgers
zodat de jeugd goed verder kan met prima trainers. Schakend is het 2e
team kampioen geworden en heeft het eerste zich netjes gehandhaafd.
Daarnaast heeft onze club uit de nalatenschap van de heer C.A. Van Gunst
zeer veel schaakboeken ontvangen, wij zijn daarvoor de gevers zeer
erkentelijk. In de loop van het komende seizoen kunnen alle leden van
deze heuse schaakbibliotheek gaan genieten.
Alles prima dus met de club. En ook komend seizoen maken we er weer
met zijn allen een mooi schaakjaar van!
Karel Schoenmaker, september 2017
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Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van
Schaakvereniging Zwolle-Zuid Schaakt!

Datum: donderdag 28 September 2017
Tijdstip: 20.30 uur – 22.00 uur
Locatie: grote zaal wijkcentrum De Pol
1. Opening
2. Verslag ALV 29 september 2016
3. Mededelingen / ingekomen stukken
 nieuwe competitieopzet per ‘18/’19
4. Jaarverslag 2016/2017
 bestuurlijke zaken, ledental
 huldiging clubkampioenen
 verslag jeugd door jeugdleiders
 verslag interne competities
 verslag externe competities
5. Financiën
 financieel jaarverslag
 begroting 2016/2017
 contributie, afdracht wijkenvereniging
 kascommissie 2016/2017
6. Rondvraag
7. Simultaan door de clubkampioen
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Notulen ALV ZZS! 29 September 2016
Ron Meyer, secretaris Zwolle-Zuid Schaakt!
Aanwezig:

Jurian, Bertus, Karel, Ron, Oscar.
Roel, Jan W, Ingrid, Jan B, Emile, Sjoerd, Henk, Thom, Hans.
Afwezig m.k.: Djengis, Rick, Han, Ruben, Piet, Peter

1. Opening
Karel heet allen welkom en opent de vergadering
2. Notulen ALV 24 september 2015
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris Ron
Meyer.
3. Mededelingen
Ron heeft een aantal algemene toernooi aanmeldingen, deze zijn via de mail
naar de leden gestuurd.
Voor de gemaakte typefouten trekt Karel het boetekleed aan. Het jaarboekje
wordt digitaal verspreid via de site, excl. het financiële deel.
Brief van Henk (m.b.t. Gradus en andere leden) => deze wordt buiten de
vergadering besproken.
4. Jaarverslag 2015/2016
Secretaris (Ron):
Er zijn te weinig aanmeldingen gekomen om twee teams voor de 4e klasse te
maken. Daarom zijn er voor ZZS! twee teams opgegeven.
De evaluatie over reilen en zeilen met de Pol is door Karel en Ron gedaan met
Peter van Heerde. Peter stopt, een opvolger is nog niet bekend.
Jeugd (Oscar):
De opzet van de jeugd is dit jaar niet gewijzigd. Wel is voor de competitie een
schaakcomputer toegevoegd als deelnemer. Hierdoor is er geen oneven speler
meer, en is er altijd een uitslag. Het aantal jeugdleden is vrij laag. Er zijn veel
jeugdspelers gestopt. De werving van nieuwe spelers wordt opgepakt in klein
comité door Ingrid, Roel, Emile en Peter. Tonnie is dit jaar gestopt als trainer en
neemt een sabbatical, er wordt nog gezocht naar nieuwe trainers.
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Senioren (Yurian)
Er is een dit jaar een andere telling aangehouden voor het kampioenschap, hier
gaan we mee door. Yurian is opnieuw de clubkampioen geworden.
Jan Weide bokaal (Karel)
Correctie: Jan Bongaerts is (nipt) kampioen geworden (en niet Tonnie zoals in het
verslag staat). De opzet was dit jaar anders, geen finale. De score van Jan was 1x
verlies, een aantal niet gespeeld, alle verdere gewonnen.
Externe competitie 2e team (Roel, bij afwezigheid van Peter)
Het was een leuke competitie dit jaar . Maar wel met een teleurstellend
resultaat door de degradatie en het moeten spelen met vierallen het volgend
seizoen.
Externe competitie 1e team (Karel)
Karel heeft het verslag gemaakt, het verslag van Emile staat op de site. Het team
is tevreden over het resultaat en is in de middenmoot geëindigd waarbij
tweemaal nipt is verloren.
Vraag Sjoerd (over Zevenaar-ZZS!; OSBO-cup): hoe kan je onterecht onderuit
gaan?
Antwoord: Vooral door het uitvluggeren. Bert had genoeg aan een remise, partij
ging rommelig, Bert in de stress in de stress, stond voor maar ging stuntelen,
werd boos en gaf op.
Reguliere stand was 2-2. Daarna vluggeren. Het ingestelde speeltempo was fout.
5. Financieel verslag
Verslag van de Kascommissie Jan B. en Robert S.; er wordt decharge verleend
door de vergadering.
Emile: Is er een post in de begroting voor een laptop. Dit om uitslagen direct te
uploaden.
Antwoord Karel: Hierin is nog geen voortgang. Of een andere laptop of met een
dongel.
Sjoerd: Waardoor ontstaat het verschil in de post Contributie op de begroting?
Antwoord Bertus: Dit komt door het dalende aantal leden, met name bij de
jeugd. De peildatum is 1 september.
Roel: Wat word er bedoeld met Oninbare bedragen?
Antwoord Karel: Dit is de contributieachterstand van verdwenen leden. Leden
met een achterstand worden uitgeschreven bij de club en de bond, per
zomervakantie.
Bertus: Ik stuur in oktober een mail naar leden met een achterstand.
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Roel: Bij voetbalclubs wordt het als volgt gedaan: betalingsachterstand bij een
vereniging? -> dan kan je ook geen lid meer worden van een andere club.
Ron: Dat is een ultieme maatregel, kan overwogen worden.
Karel: Wij willen geen ‘grijze’ leden, en willen de lage financiële drempel
behouden voor de doelgroep met minder financiële middelen (AOW, WAO,
student, bijstand).
De contributie voor '16/'17 wordt op hetzelfde niveau gehandhaafd.
Nieuwe kascommissie: Robert Scholma, Rick Wouda.
6. Terugkoppeling ervaringen met het reglement interne competitie en het
huishoudelijke regelement
Het huishoudelijke regelement moet aanwezig zijn in de kast; er komt een map
met daarin alle formulieren en reglementen.
Han en Yurian zijn tevreden over de evaluatie van de nieuwe opzet van de
interne m.u.v. een punt, de waardering bij extern spelen.
Naar aanleiding van de evaluatie komen vier punten ter sprake waarover een
besluit wordt genomen:
A. Hoe om te gaan met de waardering bij extern spelen.
Optie 1: Een extra bye (is 50% punten)
Optie 2: Uitslag van de externe partij verwerken in de stand – vooraf melden
De vergadering besluit om voor komend seizoen geen wijzigingen aan te
brengen. De interne competitieleiders komen voor ‘17/’18 onnodig met een
voorstel.
B. Het gemis van de finale-avond; met de vraag of die er weer moet komen.
De vergadering besluit dat het seizoen wordt afgesloten met een match tussen
de clubkampioen en de winnaar van de “Jan Weide bokaal”.
C. Wat we dit jaar veranderd hebben is de puntentelling; bevalt dat?
Was: Wie de minste punten heeft is kampioen
Is nu: Wie de meeste punten heeft is kampioen (= huidige regelement)
Er ontstaat echter een probleem bij variatie in het aantal deelnemers per
periode.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Yurian om naar het oude
systeem terug te gaan; Yurian past dit aan in het competitiereglement.
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D. Kan er meer afstemmingkomen tussen de indelingen van beide
competities? Het komt nu af en toe voor dat kort na elkaar tweemaal
tegen dezelfde tegenstander speelt.
Han en Yurian delen hun eigen wedstrijden in.
Zij gaan kijken of dit op een of andere manier is af te stemmen, in ieder geval
letten op de voorgaande week en dan wisselen van kleur.
7. Rondvraag
Vraag: wat doen we met nieuwe leden?
Resultaat: Er wordt een ‘Nieuwe Leden commissie’ opgericht: Robert S. en Rick
en heeft als doel nieuwe leden welkom te heten en in het begin wegwijs te
maken binnen de club
Ingrid: Is blij met de schaaklessen (van Karel).
Emile: Als mensen nog thema’s willen melden voor de schaaktrainingen?
Emile communiceert dit via de secretaris (Ron).
Vraag Emile: Wat is het doel van de club?
Antwoord Karel: ZZS! wil schaken als breedtesport in Zwolle-Zuid neerzetten, dus
voor alle leeftijden en alle niveaus. Het voornaamste doel is om de leden een
gezellige en leuke avond te laten hebben bij de club. De kernwoorden zijn dan
gezelligheid en respectvol.
Vraag Emile: willen we een groei van ledental?
Antwoord Karel: bij de oprichting van ZZS! werd gesteld dat je met 32
seniorleden ‘volwassen’ bent.
N.a.v. de korte discussie stelt Karel voor om hierover een kleine commissie in het
leven te roepen. Emile, Roel, Ingrid en Ruben melden zich hiervoor aan, Karel zal
vanuit het bestuur zitting nemen.
Vraag Henk: Zullen we de originaliteitsprijs weer in het leven roepen?
Antwoord: aanleveren van partijen door leden. Han wil wel oppakken.
Karel dankt de leden en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Daarna volgt de traditionele simultaan van de clubkampioen; dit jaar doet Jan
Bongaerts dat. Het speeltempo is 1 uur en 20 minuten voor Jan, en 20 minuten
voor zijn tegenspelers.
Jan wint de kloksimultaan glansrijk met 9-1; hulde voor deze knappe prestatie.
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Jaarverslag 2016-2017
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 3e 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 bewezen
hebben.

1. Bestuurlijke zaken
Er zijn dit jaar geen mutaties geweest in het bestuur, waardoor het
bestuur nu de volgende samenstelling heeft:
Voorzitter: Karel Schoenmaker
Secretaris: Ron Meyer
Penningmeester: Bertus Kappe
Jeugdcoördinator(s): Oscar Bouter
Wedstrijdleider: Yurian Harjono
2. Ledental en competities
In het seizoen 2015/2016 heeft ZZS! met 2 teams meegedaan in de OSBO
competitie. Het 1e team heeft zich gehandhaafd in de 1 e klasse , maar ook
het onvolprezen 2e deed weer sterk van zich spreken in de 4e en heeft
uiteindelijk de (verdiende ) promotie naar de 3e klasse afgedwongen met
veel strijdlust, enthousiasme en inzicht. Voor de verdere details verwijs ik
u graag naar de verslagen van de teamleiders en de website.
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Het ledenaantal bij de senioren is het afgelopen gestegen naar 27 (stand
per 01-09-2017) aantal. Een stijging van 1 t.o.v. het vorig seizoen. het
aantal jeugdleden staat nu op 7. Het ingevoerde systeem van Online
Mutaties kunnen sneller en eenvoudiger worden ingevoerd... Voor de
vereniging verandert er echter niets omdat dit blijft lopen via de
secretaris. Ook de jeugdleider en de penningmeester hebben toegang tot
dit programma, maar kunnen alleen inzien en geen mutaties doorvoeren,
die taak blijft bij de secretaris.
Het bestuur heeft in overleg met de teamleiders besloten om ook het
aankomende seizoen met 2 teams uit te komen in de OSBO-competitie en
alleen het 1e team in te schrijven in de OSBO-cup competitie. Door de
promotie van het 2e team zullen er minimaal 6 mensen bereid moeten zijn
zich kandidaat te stellen voor een basisplaats in het onvolprezen 2 e.
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 t.z.t. besproken worden met de
teamleider van het 1e.
Van alle seniorleden hebben er voldoende aangegeven om mee te spelen
in de externe competities in 2017-2018.
Dit was het vierde jaar op de nieuwe speellocatie. Een delegatie van het
bestuur bestaande uit Karel Schoenmaker en Ron Meyer heeft dit
geëvalueerd met de voorzitter van de wijkenvereniging en heeft
verbeterpunten besproken.
Het bestuur hoopt van harte dat iedereen hetzelfde plezier beleefd aan
het edele schaakspel als eenieder dat het afgelopen seizoen heeft
beleefd.
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Verslag jeugdafdeling ZZS! 2016-2017
Oscar Bouter; jeugdleider ZZS!
We hebben dit jaar weer een mooi schaakseizoen achter de rug. De leerlingen
hebben hard gewerkt voor het schaakexamen en veel nieuwe dingen geleerd uit
het stappenplan. In de interne competitie waren er weer veel spannende
wedstrijden te zien met af en toe een verrassende wendingen waarbij totaal
verloren stellingen toch werden gewonnen.
Dit jaar hebben we gemiddeld weer 8 jeugdleden op de club gehad.
In het begin van het seizoen was de schaakavond opgezet zoals in voorgaande
jaren, nl eerst les tot 19:30 daarna competitie.
We hebben als jeugdleiders echter gemerkt dat er wat nadelen aan deze opzet
zat. Kinderen kwamen soms wat later binnen zodat de lessen niet op tijd
begonnen, uitliepen en daardoor de competitie ook later klaar was wat weer
vervelend was voor de wedstrijd van de senioren.
De oplossing hebben we gevonden door de avond om te draaien, nl. om 19:00
eerst wedstrijd tot 19:30 en daarna de lessen tot 20:00. Eind april zijn we met
deze opzet als proef begonnen en het beviel allemaal zo goed dat we dit verder
voor de rest van het jaar hebben aangehouden.
Het voordeel is dat de kinderen mooi op tijd komen, als iemand iets later is kan
die nog makkelijk aanschuiven voor zijn partij, de lessen verlopen rustiger omdat
iedereen er al is en stopt om 20:00.
Deze opzet is een goede verbetering en gaan dit het komend jaar voortzetten.
Schaaklessen met het stappenplan van de KNSB:
Dit jaar hebben Kai-Yat, Sem R. en Sem B. stap 1 gedaan.
Tommy is in het voorjaar lid geworden en heeft samen met Iris les gekregen in
stap 3. Marcus is dit seizoen wel in begonnen in stap 3 maar is helaas gestopt
met schaken. Hielke is dit jaar begonnen met stap 4, en dat is wel een pittig
niveau. Wieger is in de laatste maand lid geworden maar en heeft meegekeken
met stap 1.
Ingrid Reinders en Oscar hebben samen stap 1 gedaan.
Roel Broeksma heeft de lessen gegeven voor stap 3 maar ook Tommy geholpen
met stap 2.
Emile Hoogterp heeft les gegeven in stap 4.
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De groepen voor de schaaklessen waren klein en de deelnemers hadden
allemaal redelijk het zelfde niveau. Dit was voor de jeugdleiders erg prettig om
les te geven. Alleen Roel heeft moeten switchen tussen 2 niveaus nl met stap 2
en 3 voor de lessen van Tommy.
Aan het einde van het seizoen heeft iedereen, behalve Wieger, meegedaan aan
het examen van de KNSB. Kai-Yat, Sem R. en Sem B zijn geslaagd voor stap 1, en
Tommy voor stap 2.
Iris en Hielke waren nog niet ver genoeg voor het voor stap 3 en stap 4 maar
hebben wel een deelnamecertificaat van onze club gekregen.
De prestatie van Tommy is erg mooi want hij heeft stap 1 overgeslagen en ook
minder dan een half jaar les gehad in stap 2/3.
Interne competitie:
Ieder jaar strijden de jeugdleden met elkaar in de interne competitie voor het
clubkampioenschap. Net zoals vorig jaar hebben wij de competitie gesplitst in 3
periodes. In totaal zijn er 27 wedstrijden gespeeld. De indeling en de standen
werden met de computer gemaakt.
Ook dit jaar hebben we weer een kleine schaakcomputer laten meedoen met de
competitie. Wanneer er een oneven aantal spelers was dan werd de Dummy
mee ingedeeld.
Zo hebben alle aanwezige kinderen telkens een wedstrijd kunnen spelen met
een uitslag die meegenomen werd in de stand.
Uitslagen per periode seizoen 2016 / 2017:
Periode 1
1
Hielke (6)
2
Iris
(8)
3
Sem R. (8)
4
Marcus (8)
5
Kai-Yat (9)

Periode 2
1
Iris
(8)
2
Tommy (2)
3
Ryan (2)
4
Hielke (5)
5
Kai-Yat (9)
6
Sem B. (3)
7
Sem R. (8)
8
Marcus (3)

Periode 3
1
Iris
(9)
2
Sem R (6)
3
Sem B. (7)
4
Tommy (9)
5
Hielke (8)
6
Kai-Yat (9)
7
Wieger (3)
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In dit overzicht is goed te zien dat het aantal deelnemers per periode sterk
wisselde.
De winnaar van dit jaar hebben we bepaald door het totaal van de uitslagen per
periode bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal gespeelde wedstrijden
en perioden dat iemand heeft meegedaan.
De einduitslag is
1.
Iris
2.
Hielke
3.
Sem R.

4.
5.
6.

Kai-Yat
Tommy
Sem B.

7.
8.
9.

Marcus
Ryan
Wieger

Daarmee is Iris dit jaar de jeugdkampioen geworden van de club. De strijd om
plek 2 en 3 was heel spannend maar Hielke deed het net iets beter dan Sem R.
Kai-Yat heeft als enige alle 27 wedstrijden meegedaan!
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.

Basisschool schaken
In de werkgroep “Hoe krijgen we meer leden” is besloten om de scholen in
Zwolle Zuid die meedoen aan het jaarlijkse schoolschaakkampioenschap
ondersteuning aan te bieden. Van de vier scholen hebben er drie positief
gereageerd op ons aanbod: De Wingerd, de Klokbeker en de Montessori.
Roel Broeksma en Ruben Jaspers hebben samen de scholen 2x bezocht en
schaaklessen gegeven aan de kinderen die meededen aan het kampioenschap.
Ook is er 1 bijeenkomst op speelavond van de club geweest en hebben de
spelers kunnen zien hoe het er bij ons op de club aan toe gaat.
De scholen hebben het goed gedaan: twee van deze teams werden winnaar van
hun poule in de voorronde en mochten daardoor meedoen in de finale en
kwamen zo bij de beste 8 van Zwolle.
Het resultaat voor de club is dat we er 2 deelnemers, nl. Tommy en Wieger, lid
zijn geworden.
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Interne competitie senioren 2016 - 2017
Yurian Harjono; wedstrijdleider intern
Dit jaar hebben we in elke periode een nieuw gezicht gezien. In de 1e
periode was dat Gouke Mulder die waarschijnlijk teveel tegenstand
ondervond van Emile en Hans en na 1 avond niet meer terug is gekomen.
In de 2e periode was dat Robert Beydals die gelukkig wel terugkwam na
zijn verlies op de 1e avond van ‘de andere’ Robert; hierna heeft hij nog
diverse partijen gewonnen. En in de 3e periode was dat Anthon Kluijfhout
die gelukkig ook terugkwam na zijn 1e verlies tegen Emile. Van Anthon
weten we dat hij het 1e team zeer verdienstelijk heeft geholpen in hun
laatste OSBO wedstrijd van het seizoen. Anthon is dan ook een geducht
tegenstander waar we de komende jaren veel plezier aan kunnen
beleven.
Het is frappant om te zien hoe de stand in de 1e periode telkens
veranderd: Na 2 ronden: 1 Jan Bongaerts, 2 Han, 3 Ruben, 4 Hans, 5
Yurian; na 8 ronden: 1 Emile, 2 Yurian, 3 Bert, 4 Han, 5 Hans; na 14
ronden: 1 Yurian 2 Emile, 3 Bert, 4 Hans, 5 Oscar. Dit is trouwens de enige
periode dat Emile niet als 1e is geëindigd. Maar omdat hij dat wel deed in
de 2e en 3e periode is hij de terechte clubkampioen van 2016/2017. Van
harte gefeliciteerd! Met de speciale vermelding dat hij in de 2e periode
100% heeft gescoord met 10x winst uit 10 wedstrijden!
Een ander opmerkelijk feit is dat Bert er met het zilver vandoor is gegaan.
Bert en Yurian hadden evenveel kampioenschapspunten maar omdat Bert
meer Keizer-punten had behaald eindigde hij een plek hoger. Zoals jullie
kunnen zien bepaalde de Keizer-punten ook bij 6 andere personen de
eindstand.
Nog een opmerkelijk feit is dat onze verslaggever in onderstaande lijst
ontbreekt. In de eerste 2 perioden heeft Ron in beide perioden 2 keer
gespeeld; net te weinig om in de eindstand te komen en in de laatste
periode heeft hij zelfs 100% gescoord (uit 1 wedstrijd). Kom vaker schaken
zou ik zeggen!
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Hier dan de eindstand van de interne competitie 2016/2017:

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

naam
Totaal
Periode 1 Periode 2 Periode 3
Emile Hoogterp
61
20
20
21
Bert v Drongelen
57 (999)
19
19
19
Yurian Harjono
57 (980)
21
18
18
Karel Schoenmaker
49
13
16
20
Hans Hoogerduijn
45 (535)
18
15
12
Oscar Bouter
45 (515)
17
12
16
Robert Scholma
38
8
17
13
Jan Bongaerts
31
14
7
10
Roel Broeksma
29
12
13
4
Ido Bijl
28
14
14
Albert Marsman
27
10
11
6
Ruben Jaspers
25
15
10
Peter Kraan
23
6
9
8
Ton v Vilsteren
19
11
3
5
Bertus Kappe
18
3
4
11
Anthon Kluijfhout
17 (218,5)
17
Robert Beydals
17 (191,5)
8
9
Han Hubers
16
16
Djengis van Nek
15
15
Sjoerd de Jong
14
7
7
Jan Weide
13
9
1
3
Henk Schottert
12
4
6
2
Gradus Hagreis
6
1
5
Ingrid Reinders
5 (104)
2
2
1
Piet de Jong
5 (83)
5
-
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Jan Weide bokaal: Han Hubers wint
Door Han Hubers
Afgelopen seizoen liep de competitie om de Jan Weide bokaal prima.
Hoge aanwezigheid, veel spannende partijen en weinig
indelingsproblemen. In totaal werden over 14 speelrondes 149 partijen
gespeeld, waarvan 43 via de externe teamcompetitie. Dat is meer dan 10
partijen per avond! Speciale vermelding voor Bert en Hans die alle 14
rondes speelden! En voor Pegasussers Bernhard en Gerard die de
competitie extra kleur gaven. Niemand bleef ongeslagen, maar ook
niemand bleef zonder winst.
Tot ronde 10 had Rick de koppositie stevig in handen, maar Yurian haalde
hem bij, terwijl Karel, Bernhard en ik op minimale afstand kwamen. De
ontknoping in de slotronde was legendarisch. Ik stond met minimaal
verschil op kop voor Bernhard, Yurian en Rick. Bernhard verloor echter
van Karel, Yurian verloor van aftredend kampioen Jan B en Rick moest op
het laatste moment afzeggen. Daarmee werd ik dus de kampioen en rukte
Karel op naar de tweede plek. Bernhard (3), Yurian (4), Rick (5), Jan B (6)
en Emile (7) volgden met minimale verschillen. Ruben wist beslag te
leggen op een knappe 8e plek, voor Bert (9e) en Hans (10e).
Hans zorgde waarschijnlijk voor de grootste verassing door in de derde
ronde Bernhard Holtrop te verslaan. Hans overtrof dit seizoen ruim zijn
verwachte score (+2,1), maar werd op dit punt weer overtroffen door
Bertus (+2,8). Daarmee is Bertus de grootste verassing van deze
competitie.
Helaas ook treurig nieuws; Jan Weide, naamgever van deze competitie,
heeft besloten dat dit zijn laatste seizoen was. Erg jammer, want ik kon
erg genieten van zijn aanvallende stijl en passie voor het spelletje: Slechts
één ronde was hij afwezig. Het goede nieuws is dat er weer een mooi
seizoen aan zit te komen. Met een nieuwe competitieleider: Bertus. Veel
plezier allemaal gewenst komend seizoen, en Bertus alvast veel dank!
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Verslag externe competitie van het onvolprezen tweede!!
Peter Kraan; teamleider ZZS! 2

Seizoen 2016-2017 gaat de boeken in als het seizoen van de revanche.
Nadat we in seizoen 2015-2016 waren gedegradeerd uit de 3e klasse van
de OSBO na een bloedstollende extra beslissingswedstrijd waren we, dwz:
Roel, Ruben, Oscar, Robert, Hans en ondergetekende niet sterk genoeg
gebleken voor deze 3e klasse. (Zie
http://www.zwollezuidschaakt.nl/senioren/externe/20152016/externe2.html)
Maar tussen de 3e en 4e klasse zit een wereld van verschil. Hierin zaten we
dus als favorieten samen met Caïssa 2 en De Combinatie 2, die ook uit de
3e klasse kwamen nadat ze zich hadden teruggetrokken uit dezelfde 3 e
klasse als dat wij zaten. Na de 1e ronde toe te hebben moeten kijken
openden we thuis tegen Caïssa 2 in de 2e ronde en deze topper eindigden
in een mooie 2,5-1,5 overwinning. Pas in de 5e ronde troffen we De
Combinatie 2 in Harderwijk en toen deze revanche met 1-3 in ons
voordeel werd beslist werd de afstand tot de rest al bijna
onoverbrugbaar. In de ronde daarna speelden de twee concurrenten
onderling gelijk en zo waren wij voor het ingaan van de slotronde reeds
kampioen geworden. Voor de resultaten in detail verwijs ik naar de
website: http://www.zwollezuidschaakt.nl/senioren/externe/20162017/externe2.html
Rest nog een eervolle vermelding voor Oscar die met een 100% score de
topscorer werd!
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Eindstand OSBO 4e klasse A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZZS! 2
Caïssa 2
De Combinatie 2
De Schaakmaat 5 j
Meppel 5
Denk en Zet O&O 4
Het Zwarte Water 2

Mp
12
9
9
4
4
2
2

Bp
20
16½
16
12½
6½
6½
6

1
2
3 4
5
6
7
XX 2½ 3 4 3½ 3
4
1½ XX 2 2½ 4
3 3½
1
2 XX 2½ 4 3½ 3
0 1½ 1½ XX 1½ 4
4
½ 0
0 2½ XX 2½ 1
1
1 ½ 0 1½ XX 2½
0 ½ 1 0
3 1½ XX

Individuele scores ZZS! 2
1. Roel Broeksma
2. Ruben Jaspers
3. Peter Kraan
4. Oscar Bouter
5. Hans Hoogerduijn
6. Robert Scholma
7. Albert Marsman
8. Piet de Jong

Ro N W Brd kl
Rc
1602 3 2½ 1
1z 1575
1581 3 2 1.3 3w 1358
1551 3 2 1.7 3z 1150
1558 5 5 2.6 1w 1432
1309 1 1 3
1z 1573
1351 6 4½ 3.3
1342
1328 1 1 4 1w 560
1328 1 1 4 1w 1372

Topscorers OSBO 4e klasse A
Team
W
1. Oscar Bouter
ZZS! 2
5
2. Robert Scholma ZZS! 2
4½
3. Tammo Kamminga Caïssa 2
4½
4. Jan Zwartjes
Caïssa 2
4
5. Evert Lubbersen De Combinatie 2 4
6. Wouter Beerthuis De Combinatie 2 3½

N
5
6
6
4
6
6

Ro
1558
1351
1538
1688
1520
1120

TPR W-We
1851 .426
1481 -.189
1273 .217
2232 1.043
2373 .822
1535 .467
1360
2172 .561

RaTg W-We TPR
1432 1043 2232
1342 467 1535
1286 -476 1478
1395 778 2195
1201 -1239 1324
1322
1382
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Verslag externe competitie van het eerste
Rick Wouda; teamleider ZZS! 1
Afgelopen seizoen hebben we leuke wedstrijden gehad. Na een behoorlijke
winterdip kwamen we goed terug en konden ons consolideren in de 1e klasse.
Erg belangrijk waren de invallers, die een paar belangrijke overwinningen en
remises hebben binnengesleept.
Nadat we eerst 2 overwinningen behaalden op Ede en Wageningen 3, verloren
we nipt met 3,5-4,5 van Schaakstad 3. Helaas was de winterperiode nog niet
voorbij….We verloren met ongekend dikke cijfers van VSG 1 en ook nog eens van
Meppel 2. We moesten, met nog 2 wedstrijden te gaan er minimaal 1 winnen en
de ander gelijk. Na een zwaar bevochten derby konden we voorzichtig juichen,
maar het kon nog alle kanten op.
Om degradatie te voorkomen hadden we minimaal 4 punten nodig en een beetje
hulp van andere teams. In de laatste wedstrijd speelde Anthon, nieuw lid en
getalenteerd, een uitstekende partij en won al snel. Het werd erg spannend,
maar we konden de vlag hijsen, nadat we de vier punten binnen hadden
gehaald.
We kunnen terugkijken op een leuk en spannend seizoen, met veel
schaakplezier. Aankomend jaar hopen we dit te kunnen herhalen. Allen bedankt!

Eindstand OSBO 1e klasse A
1
2
3
4
5
6
1 Schaakstad 3
X
4
4
4
5 4½
2 Zutphen
4
X
4 4½ 4
4
3 VSG 1
4
4
X 3½ 3½ 7½
4 Meppel 2
4 3½ 4½ X 3½ 7
5 ZSG 2
3
4 4½ 4½ X 3½
6 Zwolle-Zuid
3½ 4 ½
1 4½ X
Schaakt!
7 Edese SV
4
4 3½ 2
4 2½
8 Wageningen 4 3
1
1
4 1½ 3

7
4
4
4½
6
4
5½
X
3
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8 wp bp
5 10 30½
7
9 31½
7
8
34
4
8 32½
6½ 8
30
5
7
24
5
X

5
1

25
16½
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Kalender Zwolle-Zuid Schaakt!; seizoen 2017-2018
24 aug ‘17
31
7 sept
14
21
28
5 okt
12

inloopavond
Inloopavond
intern (1) ronde 1 en 2
klassiek ronde 1
intern (1) ronde 3 en 4
ALV + simultaan
intern (1) ronde 5 en 6
klassiek ronde 2

19
26
2 nov

Intern (1) ronde 7
Training 1
klassiek ronde 3
intern (1) ronde 8 en 9

9

klassiek ronde 4

16

intern (1) ronde 10
Training 2
klassiek ronde 5
intern (1) ronde 11 en 12
klassiek ronde 6

23
30
7 december

14
21
28
4 jan 2018
11
18

25

intern (1) ronde 13
training 3
intern toernooi: kerstschaken
geen schaken
Intern (1) ronde 14
Intern (2) ronde 1
intern (2) ronde 2 en 3
klassiek ronde 7

intern (2) ronde 4
training 4

start periode 1
uitdelen jaarboekje

Extern ronde 1
vr 13 Lelystad – ZZS! 2
do 12 ZZS! – ASV 6

Herfstvakantie

Extern ronde 2:
ZZS! 2 vrij
vr 10 ZSG 2 – ZZS!
20-21.30 schaakcursus 1

20-21.30 schaakcursus 2
extern ronde 3:
do 7 ZZS! 2 – Meppel 3
ma 4 De Toren 3 – ZZS!
20-21.30 schaakcursus 3

Kerst
start periode 2
20-21.30 schaakcursus 4
extern ronde 4:
di 16 Pegasus 2 – ZZS! 2
do 18 ZZS! – Meppel 2
20-21.30 schaakcursus 5
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1 feb
8 februari
15

klassiek ronde 8
intern (2) ronde 5 en 6
klassiek ronde 9

22

intern (2) ronde 7
training 5
intern (2) ronde 8 en 9
klassiek ronde 10

1 maart
8 maart

15
22
29
5 april
12

19
26
3 mei
10
17
24
31
7 juni
14
21
28
6 juli
13 juli
20
21 juli t/m
20 aug
27 augustus

intern (2) ronde 10
training 6
intern (2) ronde 11 en 12
klassiek ronde 11
intern (2) ronde 13 en 14
klassiek ronde 12

20-21.30 schaakcursus 6
extern ronde 5:
do 15 ZZS! 2 – Caïssa 2
do 15 Pallas 2 – ZZS!

20-21.30 schaakcursus 7
Extern ronde 6:
di 6 De Combinatie – ZZS! 2
do 8 ZZS! – VSG Ermelo

Schaakcursus 8

Di 10 slotronde in Ermelo
ZZS! 2 – VSG 4
Vr 13 slotronde 1A in Putten
PSV DoDo 2 – ZZS!
Start periode 3

intern (3) ronde 1 en 2
intern (3) ronde 3 en 4
klassiek ronde 13
geen schaken
Hemelvaart
intern (3) ronde 5 en 6
intern (3) ronde 7 en 8
klassiek ronde 14
intern (3) ronde 9 en 10
Open Snelschaakkampioenschap van Zwolle
klassiek ronde 15
intern (3) ronde 11 en 12
klassiek ronde 16
Slotronde klassiek
intern (3) ronde 13 en 14
Grand finale kampioenen en bbq-schaak
zomervakantie: geen schaken *
eerste schaakavond ‘18/’19
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