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Colofon 
 

Bestuur 
   Tel.   E-mail 
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Hans Blokland  010-4505309  hblokland@planet.nl 
   06-53534985    
 
Secretaris   
Jan van Dijk  010-4423339  jvdijk47@gmail.com 
   06-40394330 
 
Penningmeester  
Mark van Liempt 010-4518447 markvliempt@hotmail.com  
 
 
Intern wedstrijdleider  
Cornelis Bouter  06-38456051  cornelisbouter@gmail.com 
 
 
Jeugdleider   
Eduard Hartog  010-4500335  eduard.hartog@gmail.com 
   06-23237330  jeugdleidercsv@gmail.com 

 
Overige Functionarissen 
 
Extern wedstrijdleider 
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Materiaalcommissaris  
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Webmaster   
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   06-40394330 
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Website http://www.capelseschaakvereniging.nl  
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Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 
 

Vrijdag 6 september 2013 

 

 

 

Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de 79ste Algemene Ledenvergadering, te houden op 

vrijdag 6 september 2013 in ons clublokaal in buurthuis ‘de Wel’ aan de Bongerd 2a in Capelle aan 

den IJssel. De vergadering begint om 20.00 uur. 

 

Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Ingekomen mededelingen 

3. Notulen 78e Algemene Ledenvergadering d.d. 7 september 2012 

4. Jaarverslag Secretaris 

5. Jaarverslag Penningmeester 

6. Verslag Kascontrolecommissie 

7. Jaarverslag Intern Wedstrijdleider inclusief prijsuitreiking 

8. Jaarverslag Extern Wedstrijdleider 

9. Jaarverslag Jeugdleider 

10. Jaarverslag Materiaalcommissaris, bespreking beslispunten 

11. Bestuursverkiezing 

° Aftredend en niet herkiesbaar:Hans Blokland, voorzitter 

° Aftredend en niet herkiesbaar: Cornelis Bouter 

° Kandidaat voorzitter: Eduard Hartog 

° Kandidaat intern wedstrijdleider: Roel Trimp  

 

PAUZE 

 

12. Presentatie nieuwe website 

13. Begroting komend seizoen  

14. Nieuwe kascommissie 

15. Mededelingen interne competitie 

16. Mededelingen externe competitie inclusief teamindeling 

17. Rondvraag en sluiting 
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Van de voorzitter 
 
 

Hans Blokland 

 
 
 
 
Het seizoen 2012/13 is turbulent geweest. We begonnen in september met 5 nieuwe spelers in CSV 1 

en daardoor ook met een mede daardoor versterkt CSV 2. We konden zelfs met CSV 3 deelnemen 

aan de RSB-competitie mede dankzij enkele nieuwe leden. Daarmee starten CSV 1 en CSV 2 in hun 

groep als favoriet en die favorietenrol konden beide teams helemaal waarmaken met beide 7 

overwinningen en heel veel bordpunten. CSV 3 kwam wat langzaam op stoom maar bewees in de 

slotwedstrijd haar kracht. Daarmee zijn de doelen voor 2013/14 gegeven: promotie van de drie teams 

naar een hogere klasse. CSV 1 zal het komende jaar worden versterkt door het duo Stefan Tabak/ 

Hans Hoornstra. Beide waren vroeger lid en zijn inmiddels opnieuw lid van CSV.  

Eén of twee viertallen zullen meedoen aan de viertallencompetitie. Het ziet er naar uit dat er een 

ervaren team meedoet en een team dat externe ervaring wil opdoen. Dat is belangrijk voor de 

doorstroming naar de achttallen. We zullen ook weer meedoen met de RSB- bekercompetitie. Helaas 

werden we afgelopen seizoen uitgeschakeld in de halve finale mede door ziekte van twee topspelers. 

Dat moet dus dit jaar beter! We gaan dus opnieuw volop voor de beker.  

Het clubkampioenschap is op 8 juli op neutraal terrein na harde strijd tussen Roel Trimp en Jaap 

Rusch gewonnen door Roel. In de partij met normale bedenktijd benutten beide spelers hun tijd vrijwel 

volledig. Met de vlag van Roel op vallen berustte Jaap in remise bij gebrek aan echte winstkansen. 

Het snelschaakpotje was rond middernacht een prooi voor Roel.  

Het ziet er naar uit dat de nieuwe website spoedig in de lucht gaat. Ik heb vast wat mee mogen kijken 

en het ziet er professioneel en gebruiksvriendelijk uit. Al diegenen die zich daar de afgelopen jaren 

mee hebben bezig gehouden komt onze dank toe. Tijdens de ALV krijgen we een presentatie en 

kunnen we toelichting krijgen.  

Twee bestuursleden zijn dit jaar aftredend en hebben te kennen gegeven hun bestuurslidmaatschap 

te willen beëindigen. Allereerst onze interne wedstrijdleider Cornelis Bouter. Hij had de zwaarste en 

moeilijkste taak: iedere week een indeling, uitslagen doorgeven, overal rekening mee moeten houden 

enz. De laatste tijd hebben we Cornelis niet veel meer op de club gezien door zijn verhuizing naar 

Utrecht. Dat is ook de reden dat hij heeft moeten bedanken voor zijn lidmaatschap. Het bestuur heeft 

Roel Trimp bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Ook uw voorzitter is aftredend en stelt zich 

niet opnieuw beschikbaar. Het bestuur heeft Eduard Hartog bereid gevonden het voorzitterschap op 

zich te nemen naast het jeugdleiderschap. Als de ALV daarmee instemt, zal het bestuur dus nog 4 

leden tellen.  
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Bas Koote is bereid komend seizoen weer op te treden als extern wedstrijdleider, maar niet meer als 

teamleider van CSV 2. Daar zoeken we dus nog iemand voor.  

De zoektocht naar een denksportcentrum in Capelle aan den IJssel heeft nog geen concrete 

resultaten opgeleverd.  
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CAPELSE SCHAAKVERENIGING 

Notulen van de 78STE Algemene Ledenvergadering d.d. 7 september 2012 

 

Jan van Dijk 

 

 

Aanwezig volgens presentielijst: 

Jasper Valstar, Björn Hartog, Rob Docter, Jaap Rusch, Roel Trimp, Harry Stroosma, Bas Koote, 

André Grootenboer, Martijn den Hoedt, Jan van Dijk, Mark Vermeer en de bestuursleden Hans 

Blokland (voorzitter), Cornelis Bouter (intern wedstrijdleider), Mark van Liempt (penningmeester), 

Eduard Hartog (jeugdleider). 

Afwezig met bericht: 

 Thomas Herrewijn (secretaris), Ton Dulk, Richard van de Velde. 

 

1. Opening 

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

I.v.m. afwezigheid van Thomas vraagt Hans aan kandidaat secretaris Jan of hij vast wil starten 

met notuleren.  

Hans meldt dat het ledenaantal is gestegen van 55 naar 70. Dit is ook opgevallen op de RSB-

vergadering van 5 september 2012. CSV heeft daardoor een 3e team voor de RSB-competitie 

kunnen inschrijven. 

Hans stelt dat het bestuur het 1e en 2e team de doelstelling meegeeft om 2 keer achter elkaar te 

promoveren. Het 3e team mag eerst even wennen, maar zal op termijn ook moeten promoveren. 

Op p.4 staat dat Jan van Dijk kandidaat wedstrijdleider is. Dit moet zijn kandidaat secretaris.  

Hiermee wordt de agenda vastgesteld. 

 

2. Ingekomen mededelingen 

a. Er is een RSB-nieuwsbrief uitgekomen. Belangrijk punt is de VOG (verklaring omtrent 

gedrag), die in de toekomst voor ieder die met jeugd werkt verplicht zal worden. De RSB 

komt hierover met nader bericht. 

b. 8 september organiseert Krimpen een toernooi. Mark Vermeer doet mee. 

 

3. Notulen 77ste ALV d.d. 2 september 2011 

a. Jan constateert dat een aan- en afwezigheidslijst ontbreekt.  

b. Jaap Rusch vindt de notulen erg summier. Hij mist bijvoorbeeld bij punt 6 wie in de 

kascommissie heeft gezeten en de formulering over decharge van penningmeester en 

bestuur. 
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Hans stelt dat aan e.e.a. nu niets is te doen i.v.m. ziekte Thomas. Het verslag zal in de komende 

bestuursvergadering worden ingebracht ter aanvulling en fiattering. 

De notulen worden met dit voorbehoud vastgesteld met dank aan de secretaris. 

 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Volgens het verslag is de eerder gemelde stijging niet 15 maar 11. Dit verschil in telling tussen 

RSB en CSV kan worden verklaard door dubbelleden. 

Het jaarverslag van de secretaris wordt met dank vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

De oude ASN-rekening is opgeheven en er is een nieuwe rekening geopend. Jan suggereert om 

hierop het grote reservebedrag te zetten en een kleiner deel op de ING-girorekening. 

Op een vraag van Eduard licht Mark van Liempt toe hoe het zit met de trainingskosten. 

Jan vraagt naar de bestemming van de “Algemene verenigingskosten” op de begroting 2012-

2013. Mark geeft aan dat die een wisselende bestemming hebben, voor allerlei details. De hoogte 

is gebaseerd op een gemiddelde uit voorgaande jaren. 

Harry vraagt hoe het zit met de huur van onze locatie. Mark stelt dat deze dit jaar niet is  

verhoogd. 

Hans zegt dat de RSB in het seizoen 2013-2014 wellicht de contributie van de verenigingen 

omhoog zal aanpassen, omdat NOC*NSF geen subsidie meer geeft aan de KNSB.  

De contributie voor leden van CSV zal dit jaar niet worden verhoogd. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie 

Het bestuur heeft het volgende bericht ontvangen: 

De kascommissie, Richard van de Velde en (reserve) Bas Koote, hebben de boeken van de 

penningmeester gezien en gecontroleerd.  

Zij is tot de conclusie gekomen dat de administratie financieel geheel op orde en juist is over 

het boekjaar 2011-2012. 

Zij verzoekt dan ook de ALV de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over 

het door hen gevoerde beleid. 

Capelle aan den IJssel, 06-09-2012. 

(Is getekend door Richard van de Velde en Bas Koote). 

De ALV gaat akkoord met het verlenen van décharge en bedankt de kascommissie voor hun 

controlewerk. 

 

7. Jaarverslag van de interne wedstrijdleider 

Cornelis stelt dat de interne competitie het afgelopen seizoen naar tevredenheid is verlopen en 

dat het beleid het komend jaar ongewijzigd zal worden voortgezet. 

Vervolgens gaat Cornelis over tot de prijsuitreiking.  
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In de wintercompetitie won Rick van Roon de C-categorie, Cornelis won de B-categorie en Roel 

won de A-categorie. Tweede in de A-groep werd Harry. Jaap Rusch had evenveel wedstrijd- maar 

iets minder ratingpunten dan Harry en werd dus derde. 

In de lentecompetitie won André de C-categorie, Rob Docter de B-categorie en Ton de A-

categorie. In deze A-groep werd Roel 2e en Harry 3e. 

Clubkampioen werd Ton door de winnaar van de wintercompetitie, Roel, te verslaan. 

De bekercompetitie werd gewonnen door Roel, die in de finale Jasper versloeg.  

Cornelis feliciteert alle winnaars en reikt hen de bekers uit. 

 

Op p. 21 staat als uitslag van de halve finale tussen Thomas en Jasper 1 – 0. Dit moet zijn 0 – 1. 

Ton heeft een vraag ingebracht over de indeling van de wedstrijden van de interne competitie. 

Kan deze in het vervolg donderdagavond op de site worden gezet? Wat Cornelis betreft is dit oké. 

Het vraagt wel discipline van de leden om zich op tijd af te melden. 

Jaap Rusch wil dat daar tegenover staat dat de uitslagen dan ook sneller op de site worden 

gezet. Jan stelt dat deze van de senioren bijna altijd zondagavond op de site staan. Jaap 

betwijfelt dit. Eduard stelt dat aan verbetering wordt gewerkt. 

Op p.21 moet in de 4e regel staan dat in de kwartfinale slechts één C-speler (Bas, na zijn winst op 

Jaap Rusch) tussen de A-spelers meedeed. 

Op een vraag naar de indeling in groepen stelt Cornelis dat hij geen vaste criteria hanteert. Hij 

deelt in naar sterkte en zorgt ervoor dat de groepen ongeveer even groot worden. 

Jasper vraagt wat gebeurt met de interne rating. Cornelis zegt dat hij daarmee niets doet. Jasper 

zegt dat de ratings van de winter- niet zijn meegenomen in de lentecompetitie. In Marks 

programma wordt de rating automatisch aangepast. Cornelis zal hier nog eens naar kijken. 

Het jaarverslag wordt onder dank aan de intern wedstrijdleider vastgesteld. 

 

8. Jaarverslag van de externe competitie 

Bas stelt dat hij het beknopt heeft gehouden omdat er weinig in en om het 2e team is gebeurd. 

Hans heeft geen verslag gedaan van het eerste team, omdat hij alles al op de site heeft 

gepubliceerd. In dit verband verzoekt Mark Vermeer om in het vervolg geen tips meer op de site 

te zetten over hoe men hem kan bedwingen, gezien het openbare karakter van het internet. 

Bas is bereid om komend seizoen op te treden als extern wedstrijdleider bij het eerste en tweede 

team. Hij wordt formeel benoemd als extern wedstrijdleider. Jasper vervangt hem bij het 3e team 

en het 4-tal.  

 

9. Jaarverslag van de jeugdleider 

Eduard geeft een toelichting op zijn verslag: 

a. Het ledenaantal kan iets variëren i.v.m. aan- en afmeldingen rond de zomervakantie. 

b. Liam Vrolijk scoort geweldig op alle fronten. 

c. Helaas moeten we afscheid nemen van Jaap Rusch als trainer van stap 4. Eduard geeft 

Jaap als dank voor bewezen diensten een kleine attentie. 
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d. Nieuwe trainers: Björn en Patrick Groenendijk (een vader van een jeugdlid). 

e. Er zal in het kader van de Brede Schoolnetwerken training worden gegeven op 2 scholen. 

Harry en Hans is gevraagd om trainers te leveren voor de dinsdagmiddag. E.e.a. is 

doorgegeven aan Thomas en Eduard. 

f. 7 van de 8 trainers hebben deelgenomen aan een workshop van Pauline Knipscheer over de 

didactiek van het schaken. 

g. Björn is jeugdkampioen geworden. 

h. Harry heeft een paard gemaakt voor de jeugd, analoog aan de toren van de senioren. Het 

eerst plaatje met Björns naam is eraan bevestigd. 

i. Het OCJK is ook vorig jaar gegroeid. Meer dan 100 deelnemers en maar liefst 13 CSV-ers! 

Het jaarverslag van de jeugdleider wordt met dank aan Eduard vastgesteld. 

 

10. Jaarverslag van de materiaalcommissaris 

a. Bij “Stappenboekjes”op p.34 moet bij 2+ als aantal 10 staan, i.p.v. 0. 

b. Tijdens het OCJK is een digitale klok ‘verdwenen’. Mark heeft naar de verzekering gekeken, 

maar i.v.m. eigen risico biedt dit geen soelaas.  

c. Hans meldt dat via de RSB de nieuwste klokken verkrijgbaar zijn voor € 40,- per stuk. 

Het Jaarverslag van de materiaalcommissaris wordt met dank aan Harry vastgesteld. 

 

11. Bestuursverkiezing 

Thomas Herrewijn treedt na twee zittingsperioden af als secretaris. Kandidaat secretaris Jan van 

Dijk wordt met algemene stemmen benoemd als secretaris. 

Penningmeester Mark van Liempt treedt reglementair af na een periode van 2 jaar, is 

gekandideerd voor een volgende periode en wordt als zodanig herbenoemd. 

De ALV geeft de 2 bestuursleden een applaus.   

 

Pauze 

 

12. Begroting 2012-2013 

De ALV gaat akkoord met de begroting. Er is geen sprake van contributieverhoging. Op voorstel 

van Roel zal Mark binnenkort een briefje/mail aan alle leden sturen met het verzoek om z.s.m. 

contributie te betalen. 

 

13. Nieuwe kascommissie 

Als commissie worden benoemd Bas en Jasper. Roel zal als reserve optreden. 

 

14. Mededelingen interne competitie 

Discussie over de wenselijkheid en mogelijkheid om in 2 groepen te spelen. Nu is de grens 35. Bij 

een groei van het aantal leden tot 30 à 32 zal in januari bekeken worden of kan worden 

overgegaan tot het spelen in 2 groepen. 
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Verzoek (van Ton) om vroeger in het seizoen een officieel snelschaakkampioenschap te houden. 

Het bestuur zal zich hierover beraden. 

 

15. Mededelingen externe competitie 

Hans is teamleider van het 1e team; Bas is t.l. van het 2e team en Rob D. is t.l. van het 3e team. 

In de RSB-bekercompetitie is CSV in de 1e ronde vrij. In de 2e ronde wordt uit gespeeld tegen 

Krimpen. 

Ton vraagt of de procedure voor de keuze van kleur bij de interne finale kan worden veranderd. 

Liever bijvoorbeeld loting. De gevolgde procedure is conform het reglement. De ALV is tegen een 

aanpassing van het reglement. Hans zal bij Ton checken welke motieven aan zijn verzoek ten 

grondslag liggen. 

 

16. Rondvraag 

a. Roel gaat de analyserubriek op de website nieuw leven inblazen en vraagt de leden om 

partijen bij hem in te leveren.. 

b. Mark Vermeer verontschuldigt zich voor het aanleveren van zo veel goede spelers, een 

beetje lullig voor ex-spelers van het 1e team. Hans stelt dat men dit geen probleem vindt. 

c. Rob Docter vraagt of het RSB-kampioenschap voor clubteams nog bestaat. Hans zegt dat 

dit niet het geval is, omdat geen enkele vereniging dit nog wil organiseren. 

d. Rob D. vond de prijsjes van het snelschaakkampioenschap kinderachtig. Rob biedt aan zelf 

te willen inkopen. Mark v.L. zal een budget aangeven. 

e. Bas vraagt naar de mogelijkheid dat nieuwe leden training geven aan belangstellende leden, 

bijvoorbeeld 1 of 2 keer per seizoen. Mark V. wil wel een paar keer training geven in 

eindspelen. 

f. Mark v. L.  zegt dat tafels en stoelen elke avond in beginstand moeten worden gezet. Anders 

boete van € 10,- 

 

17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 
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Jaarverslag van de secretaris 
 

Jan van Dijk         

 
 
 
Secretaris-zijn is waarschijnlijk het meest saaie bestuursbaantje dat je kunt bedenken. Het werk van 

een secretaris bestaat naast het meebesturen van de vereniging uit 3 compartimenten: 1. Het 

notuleren van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. 2. Het voeren van correspondentie met de 

gemeente over subsidies en 3. Het beheer van het ledenbestand. Dit laatste heeft mij het afgelopen 

jaar de meeste hoofdbrekens gekost. Het goed op orde houden van het ledenbestand vergt namelijk: 

• Een grote mate van alertheid (een mail met aanmelding of opzegging van lidmaatschap niet 

laten liggen, maar ogenblikkelijk verwerken, dat wil zeggen het elektronisch wijzigingsformulier 

van de RSB invullen en verzenden); 

• een zekere strengheid (niet ingaan op een mondelinge mededeling van de jeugdleider van 

een aanmelding van een nieuw lid, maar altijd een schriftelijke opgave met gegevens eisen);  

• een enorme accuratesse (elk referentienummer van de KNSB, elke postcode, elke punt in een 

emailadres, kortom elk cijfertje en elk lettertje 2 x controleren). 

 

Sinds ik ben gepensioneerd, wil ik zo weinig mogelijk te maken hebben met dit soort eigenschappen. 

Maar helaas dwingt de realiteit van het secretariaat mij ertoe. 

Ik heb mijn best gedaan, ik heb fouten gemaakt, maar ik denk dat ik de zaak op het eind van het 

afgelopen seizoen op een rijtje heb gekregen. 

 

Het ledenbestand 

Wat is er te zeggen over het ledenbestand en het ledenverloop? Wat direct opvalt is een sterke daling 

van het aantal leden: van 70 in 2012 naar 60 in 2013. Dit verlies aan leden heeft volledig 

plaatsgevonden bij de jeugd, een daling van maar liefst 13 leden. Daar staat een bescheiden groei 

tegenover bij de leden boven de 21 jaar: een stijging van 3. Zie onderstaande tabel. 

 
 
 

 Leden jonger dan 21 leden vanaf 21 jaar Totaal aantal leden 

Juni 2007 32 20 52 

Juni 2008 42 19 61 

Juni 2009 41 16 57 

Juni 2010 37 16 53 

Juni 2011 39 20 59 

Juni 2012 45 25 70 

Juni 2013 32 28 60 

Verloop in 2012-2013 Daling van 13 Stijging van 3 Daling van 10 
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De langzame groei van het aantal senioren is verheugend. De daling bij de jeugd zou zorgelijk 

genoemd kunnen worden, maar het zal niemand verbazen als er zich in september plotseling weer 5 

of 8 nieuwe jeugdleden aanmelden. 

 

Voor onze visueel ingestelde leden toont onderstaand histogram het verloop van het aantal 

juniorleden (< 21 jaar) en seniorleden (> 21 jaar) in de afgelopen 7 jaar. Duidelijk is de gestage groei 

te zien van het aantal seniorleden, alsmede de fluctuatie van het aantal jeugdleden. 
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We zouden kunnen stellen dat het bij een schaakvereniging eerder gaat om de kwaliteit van de leden 

dan om de kwantiteit. Er is ook een andere redenatie denkbaar: hoe groter het aantal leden, hoe 

groter de kans op nieuw talent en ook de penningmeester geeft de voorkeur aan groei (van 

contributie).
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Jaarverslag van de penningmeester  
 

Mark van Liempt 

 
 
 

Verslag jaarstukken 

Tijdens de vorige ALV werd er een opmerking gemaakt over de grote tabellen in het verslag. Daarom 

heb ik dit jaar de tabellen rondom kostenposten niet geheel opgenomen in het verslag, maar een 

samenvatting hiervan. Ik hoop hiermee aan het verzoek uit de vorige ALV tegemoet te zijn gekomen.  

Allereerst valt het op dat de balans dit jaar niet in juli, maar in augustus valt. Na goedkeuring door het 

bestuur, zal vanaf het boekjaar 2012/2013 het boekjaar beginnen op 1 augustus in plaats van 1 juli. 

Dit betekent ook dat de balans dit boekjaar 13 maanden bevat, van 1 juli 2012 tot en met 31 juli 2013.  

Om het boekjaar netjes te kunnen afsluiten, is het belangrijk dat alle rekeningen over de betreffende 

maanden ontvangen en verwerkt zijn. Een voorbeeld hiervan is de rekening van de RSB voor het 

tweede kwartaal, die binnen het boekjaar valt, maar die pas in juli wordt ontvangen. Het verschuiven 

van de peildatum voor het boekjaar maakt dat een aantal posten, die tot op heden moeilijk in te 

schatten waren, niet meer verwerkt hoeft te worden onder de post crediteuren. Deze aanpassing zorgt 

nu wel voor een redelijk negatief boekjaar, omdat in de voorgaande jaren deze rekeningen nooit 

verwerkt zijn in de balans, ook niet onder de post crediteuren. Omdat in voorgaande jaren de 

rekeningen die over het boekjaar nog niet waren ontvangen niet zijn opgenomen onder crediteuren, 

zijn deze kosten nu in de balans van dit jaar opgenomen. Deze extra kosten, eigenlijk nog van het 

vorig boekjaar, zorgen voor een negatief financieel plaatje. Telt men hier de extra kosten van de 

dertiende maand van dit boekjaar bij op, dan komt dit samen neer op 1216,51 euro. Indien de balans 

op 31 juni zou zijn afgesloten en de kosten voor nog niet ontvangen rekeningen in het vorig boekjaar 

onder crediteuren zou zijn opgenomen, dan zou het resultaat van het huidige boekjaar positief met 

690,03 euro afsluiten in plaats van het huidige negatieve saldo van 526,48.  

Wel zit hier een eenmalige meevaller bij. Omdat de gemeente Capelle a/d IJssel dit jaar eerder de 

subsidie voor het komend OCJK wilde verwerken, is deze al aangevraagd en over gemaakt op onze 

rekening. In dit boekjaar is dus de subsidie voor het OCJK 2012 en het OCJK 2013 ontvangen. Ook in 

de toekomst zal de subsidie voor het OCJK in het voorjaar worden ontvangen. Van het positief saldo 

van dit boekjaar is echter 450 euro geoormerkt voor het OCJK dat in het volgend boekjaar valt. Als de 

Gemeente volgend jaar zou besluiten geen subsidie meer te geven, zal in dat boekjaar dus een 

kostenpost ontstaan, gelijk aan het geoormerkte bedrag. De kosten voor het OCJK zullen dan niet 

meer gecompenseerd worden door in dat boekjaar ontvangen subsidie. De kostenpost zal pas 

zichtbaar worden in de balans op het moment dat de gemeente daadwerkelijk besluit te stoppen met 

het geven van subsidie of de vereniging besluit te stoppen met de organisatie van het OCJK. Tot dat 

moment ontvangt de vereniging wel rente over het geoormerkte bedrag, iets wat niet onaardig is. Als 

deze 450 euro afgetrokken zou worden van het huidige resultaat boekjaar, zou dit terugvallen op 

240,03. Dit verandert echter niet dat 2012/2013 een “gezond” boekjaar is. 
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BALANS per 1 augustus Werkelijk 
 

Werkelijk 

2012 (1 juli)  2013 (1 aug.) 

 Liquide middelen    

Contant 0,2 0 

Girorekening ING 6059,09 1728,53 

Spaarrekening ASN 77,42 3577,42 

Spaarrekening ING 16,57 16,85 

Subtotaal: 6153,28 5322,80 

Debiteuren 811,25 828,75 

Crediteuren -906,25 -619,75 

 Totaal generaal: 6058,28 5531,80 

Eigen vermogen 

Eigen vermogen vorig boekjaar 6.074,02 6058,28 

Resultaat boekjaar -15,74 -526,48 

                                    Totaal 6058,28 5531,80 

 
 
 
 

Inkomsten: Uitgaven: 

Contributie 4430 0 

ING 0,28 124,8 

Huur gebouw 0 2000 

Website 0 98,67 

KNSB / RSB 0 2333,31 

Materiaal 0 21,36 

OCJK 0 170,53 

Bekers 0 599,5 

Overige posten 1082,9 995,49 

Totaal: 5513,18 6343,66 

 



  Capelse Schaakvereniging. Jaarverslag 2012 - 2013 16 

 

Begroting 2013/2014 
 

Inkomsten Begroting 

  2013-2014 

Contributies   

Contributies senioren 2050 

Contributies junioren 160 

Contributies jeugdleden 2000 

Subtotaal: 4210 

    

Overige Inkomsten   

OCJK 900 

Jeugdsportsubsidie 180 

 
  

Subsidie vrijwilligers 200 

Rente 30 

Uitstaande contributie 800 

Totaal inkomsten 6320 

  

Uitgaven Begroting 

  2013-2014 

    

Huur "De Wel" 2310 

Contributie RSB 2300 

Kosten jeugd 300 

RSB competitie 90 

Interne competitie 150 

OCJK-toernooi 900 

Kerstsnelschaak 20 

  

    

Algemene verenigingskosten 200 

Website 100 

Totaal uitgaven 6370 

    

SALDO: -50 

 
 
 
 
Toelichting begroting: 

De begroting 2013/2014 ziet er iets minder positief uit dan die van 2012/2013. Gezien de lichte daling 

van het ledenaantal dit jaar denk ik dat de ontvangen contributie iets omlaag zal gaan. Ook zal de 
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huur van “de Wel” per avond van 50 euro naar 55 euro gaan. Verder is de contributie aan de RSB in 

het afgelopen jaar al iets sterker gestegen dan verwacht, samen met een verdere verhoging van 1 

euro per jeugdlid en 2 euro per volwassenelid in het komend jaar. Dit zorgt voor een redelijke stijging 

van de “Contributie RSB” post. 

Om te voorkomen dat de balans negatief wordt, zijn verschillende besparingen denkbaar. Ten eerste 

is het waarschijnlijk mogelijk om de (nieuwe) website op een goedkopere manier online te houden. 

Een andere mogelijkheid om te besparen is om goedkopere bekers en prijzen aan te schaffen voor de 

kleine evenementen en de eigen competities. Het bestuur en de leden moeten besluiten of deze 

besparingen nodig zijn gezien het geringe tekort op de begroting en het voldoende eigen vermogen 

om dit te kunnen opvangen.  
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Jaarverslag van de interne wedstrijdleider 
 

Cornelis Bouter 
 
 
 

Wintercompetitie 
 
 
Eindstand Wintercompetitie 2012-2013 na ronde 19 gespeeld 1 februari 2013 

  

Nr Voornaam Naam Score Perc. Rating GEsp W-Z TPR Gew Rem Verl Subgrp 

01 Jaap Rusch 76 88 1921 13 1 2024 11 1 1 A 

02 Roel Trimp 68 73 1909 13 -1 1920 7 5 1 A 

03 Jasper Valstar 67 77 1806 11 -1 1981 8 1 2 A 

04 Ton Dulk 67 77 1931 13 1 1943 9 2 2 A 

05 Jan ten Brinke 62 56 1634 16 2 1701 8 2 6 B 

06 Derk Brus 60 63 1618 12 2 1767 7 1 4 B 

07 Arjan Terlouw 60 54 1759 14 0 1730 6 3 5 A 

08 Mark van Liempt 59 65 1606 10 2 1662 4 5 1 B 

09 Harry Stroosma 59 57 1765 15 1 1757 7 3 5 A 

10 Rick van Roon 58 50 1491 13 1 1539 6 1 6 C 

11 Rob van de Bosse 57 50 1710 15 1 1662 6 3 6 A 

12 Rob Docter 57 50 1645 12 -2 1653 6 0 6 B 

13 Hans Blokland 56 50 1702 11 1 1698 4 3 4 A 

14 Andre Grootenboer 56 50 1611 13 -3 1670 6 1 6 B 

15 Thomas Herrewijn 54 50 1689 12 0 1674 5 2 5 A 

16 Eduard Hartog 54 42 1473 13 -1 1476 5 1 7 B 

17 Arjan Doorgeest 51 46 1560 13 -1 1456 6 0 7 C 

18 Richard van de Velde 50 42 1473 12 0 1479 5 0 7 C 

19 Cornelis Bouter 50 40 1491 10 0 1495 4 0 6 B 

20 Menno Schoone 50 38 1538 13 -1 1411 4 2 7 B 

21 Bas Koote 49 35 1425 13 -1 1462 3 3 7 C 

22 Björn Hartog 49 35 1374 13 -1 1386 4 1 8 C 

23 Martijn den Hoedt 47 33 1383 9 1 1374 3 0 6 C 

24 Jan van Dijk 43 23 1474 11 1 1333 2 1 8 B 

25 Cees Groenendijk 36 17 1332 12 0 1221 2 0 10 C 

26 Jaap van Delft 36 8 1429 6 -2 1122 0 1 5 C 
              

  
 

 

De eerste helft van de wintercompetitie was enorm spannend. Na acht speelrondes stonden maar 

liefst vier spelers op een gedeelde eerste plek. Ton, Hans, Jaap en Harry hadden op dat moment 30 

punten. Zij werden op de voet gevolgd door Roel, met een score van 29. Op dit punt vond Jaap het 

echter welletjes. In ronde 9 had hij de kans om de koppositie voor zichzelf op te eisen, want Ton was 

afwezig en Hans en Harry moesten de eer van CSV verdedigen in Spijkenisse. Jaap greep deze kans 

met beide armen aan, zodat hij vanaf ronde 10 de koppositie in bezit had. Hij heeft deze gedurende 

de tweede helft van de competitie niet weggegeven. Het enige moment dat zijn koppositie serieus 

werd bedreigd, was na ronde 11. Op dat moment stond Roel op slechts één punt achterstand. Deze 
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tegenstand wist Jaap behendig teniet te doen door de twee daarop volgende rondes te winnen, terwijl 

Roel twee keer met remise genoegen moest nemen. 

Van de vier schakers die na ronde 8 aan kop stonden heeft er, naast Jaap, slechts één stand 

gehouden: Ton. Hij is samen met Jasper, die na ronde 8 slechts elfde stond,  gedeeld derde 

geworden met 67 punten. Het winstpercentage moest daarom uitsluitsel geven. Al staat in de 

eindstand dat beide spelers een percentage van 77% hebben, in decimalen had Jasper een 

percentage van 77,2%, terwijl het percentage van Ton 76,9% bedroeg.  Roel, de speler die na ronde 8 

op slechts één punt achterstand van de top stond, eindigde uiteindelijk op de twee plek. Harry en 

Hans waren weggezakt uit de top van de ranglijst. 

In de B-groep vond een vergelijkbaar scenario plaats als in de A-groep. Na ronde 8 stonden Mark, 

André en Derk op 25 punten. Jan ten Brinke volgde op de voet met 24 punten. Deze strijd bleef de 

hele competitie spannend. Na ronde 15 was er zelfs nog een speler bij gekomen in de strijd om de 

eerste prijs van de B-groep. Rob had aansluiting gevonden bij de schakers die al aan de kop stonden. 

Voor het begin van de laatste ronde was de stand als volgt: 

Jan ten Brinke  57 punten 

Rob Docter   56 punten 

Derk Brus  55 punten 

André Grootenboer 55 punten 

Jan ten Brinke verdedigde zijn positie succesvol door te winnen van Rob. Derk won de partij tegen 

André, maar dat maakte door de uitslag van de andere partij al niet meer uit. 

De C-groep was voornamelijk een strijd tussen Bas, Rick en Martijn. Alle drie hadden ze enige tijd de 

koppositie in bezit, maar uiteindelijk ging Rick er met de beker vandoor. Met een voorsprong van 

zeven punten op de tweede speler uit de C-groep is dit zeer verdiend. 

 

 

Lentecompetitie 
 
Eindstand Lentecompetitie 2012-2013 na ronde 19 op 21 juni 2013 
Nr Voornaam Naam Score Perc. Rating GEsp W-Z TPR Gew Rem Verl Subgrp 

01 Roel Trimp 76 91 1943 11 -1 2025 9 2 0 A 

02 Arjan Terlouw 65 63 1767 15 1 1780 8 3 4 A 

03 Rob van de Bosse 65 60 1747 15 1 1778 7 4 4 A 

04 Mark van Liempt 64 64 1661 14 0 1803 6 6 2 B 

05 Thomas Herrewijn 62 59 1711 16 2 1733 8 3 5 A 

06 Harry Stroosma 62 54 1751 12 2 1703 4 5 3 A 

07 Jasper Valstar 59 69 1771 8 0 1869 5 1 2 A 

08 Derk Brus 59 58 1623 13 -1 1699 6 3 4 B 

09 Hans Blokland 59 55 1711 11 -1 1666 4 4 3 A 

10 Jaap Rusch 57 83 1893 6 0 1928 5 0 1 A 

11 Jan ten Brinke 57 50 1642 18 0 1664 7 4 7 B 

12 Ton Dulk 55 67 1895 9 1 1763 5 2 2 A 

13 Rick Van Roon 55 50 1503 17 1 1549 7 3 7 C 

14 Cees Groenendijk 53 47 1404 15 -1 1515 6 2 7 C 

15 Andre Grootenboer 52 46 1576 14 0 1533 5 3 6 B 

16 Menno Schoone 52 44 1554 18 0 1517 6 4 8 B 
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17 Rob Docter 52 42 1630 13 1 1583 5 1 7 B 

18 Arjan Doorgeest 50 42 1540 18 -2 1477 7 1 10 C 

19 Cornelis Bouter 48 70 1509 5 -1 1659 3 1 1 B 

20 Willem Klein 46 75 1606 4 0 1656 3 0 1 C 

21 Jan van Dijk 46 41 1486 11 -1 1403 3 3 5 B 

22 Björn Hartog 45 37 1375 15 1 1421 5 1 9 C 

23 Martijn den Hoedt 43 50 1430 11 -1 1499 4 3 4 C 

24 Bas Koote 42 25 1394 16 0 1333 2 4 10 C 

25 Richard van de Velde 41 25 1414 14 0 1340 3 1 10 C 

26 Eduard Hartog 39 25 1423 14 0 1292 2 3 9 B 

27 Jaap van Delft 31 10 1431 5 -1 1215 0 1 4 C 
 
 
 
Gewoonlijk zie je de winnaar van de Wintercompetitie terug in de bovenste regionen van de 

Lentecompetitie. Het is daarom opvallend dat Jaap, de winnaar van de Wintercompetitie, op de tiende 

plek is geëindigd met slechts zes gespeelde partijen. Hij gaat namelijk in mei op vakantie en komt niet 

voor het einde van de competitie terug. Daarom was het vooraf al zo goed als zeker dat de 

Lentecompetitie een andere winnaar zou krijgen dan de Wintercompetitie. 

De Lentecompetitie kende vanaf ronde 3 slechts twee personen die enige tijd de koppositie in bezit 

hadden: Arjan en Roel. Met de koppositie die Arjan vanaf ronde 3 tot en met ronde 9 vast had, heeft 

hij zich kunnen revancheren voor zijn matige optreden in de Wintercompetitie, waar hij op slechts drie 

momenten bij de bovenste vijf stond. Met het behalen van de tweede plek in de Lentecompetitie, heeft 

Arjan er bovendien voor gezorgd dat de goede start tot een mooi resultaat heeft geleid.  

In de strijd om de derde plaats mengden zich de spelers die je op die plek verwacht: Rob van de 

Bosse, Jasper, Mark en Harry. Na ronde 17 stonden zijn op respectievelijk 57, 56, 56 en 56 punten. 

Arjan had op dat moment ook 57 punten en was daarmee nog lang niet zeker van zijn uiteindelijke 

tweede plek. Na ronde 18 waren Jasper en Harry uitgeschakeld, want zij verloren van respectievelijk 

Rob en Mark. Daarmee was de stand bij aanvang van de laatste ronde als volgt: 

2. Rob van de Bosse  62 punten 

3. Mark van Liempt  61 punten 

4. Arjan Terlouw  60 punten 

Het gezegde “waar twee vechten om een been gaat de derde ermee heen” gaat in deze situatie heel 

goed op. Terwijl Arjan de volle vijf punten binnenhaalde, eindigde de partij tussen Rob en Mark in 

remise. Zo behaalden Arjan en Rob allebei een score van 65 punten behaalden. Net als in de 

Wintercompetitie werd daarom ook in de Lentecompetitie de eindstand bepaald door het behaalde 

winstpercentage. Met drie procentpunt meer verwees Arjan (63%) Rob (60%) naar de derde plek.  

Ik lijk nu voorbij te gaan aan de winnaar, maar dat is enkel omdat de strijd om de overige plekken 

spannender was. Roel had vanaf ronde 10 de koppositie in handen en heeft deze ook niet meer 

weggegeven. Na geen enkele wedstrijd verloren te hebben beëindigde hij de Lentecompetitie met een 

voorsprong van elf punten op zijn “naaste” belager. Daarmee is het een klinkende overwinning.  

Het gebeurt niet vaak dat de winnaar van de B-groep tot de laatste ronde kans maakt op een plek bij 

de beste drie. Dat heeft Mark wel voor elkaar gespeeld. Bij aanvang van de laatste ronde stond hij 

zelfs nog derde. Deze plek heeft hij helaas niet vast kunnen houden. Uiteindelijk eindigde hij op de 
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vierde plek, wat alsnog een zeer goede prestatie is voor een speler uit de B-groep. Een andere speler 

uit die groep die opzien baarde was Derk. In de eerste helft van de competitie stond hij verschillende 

rondes lang bij de bovenste drie. Zijn prestaties waren alleen enigszins wisselend, zodat hij uiteindelijk 

slechts op de achtste plaats eindigde. 

 De koppositie van de C-groep was een kwestie van stuivertje wisselen tussen Rick en Cees. 

Gedurende de hele competitie bleven ze elkaar op de hielen zitten. De laatste drie rondes zat er nooit 

meer dan twee punten verschil tussen de beide schakers. Uiteindelijk is de beker naar Rick gegaan. In 

de laatste ronde behaalde hij een beslissende overwinning tegen Arjan Doorgeest, waardoor Rick 

Cees voorbij ging. Zo wint Rick in één seizoen twee keer de C-beker. Daarom mag hij ervanuit gaan 

dat hij volgend jaar een categorie hoger zal spelen. 

Clubkampioen 

Aangezien Jaap de Wintercompetitie had gewonnen en Roel had gezegevierd in de Lentecompetitie, 

moest er een beslissingspartij komen om de clubkampioen te bepalen. De eerste partij eindigde in 

remise, waardoor de heren gingen vluggeren om de winst. Roel Trimp heeft gewonnen en is daarmee 

Clubkampioen 2012-2013. 

 

 

Bekercompetitie 
 
De bekercompetitie van 2012-2013 kende één opvallende naam: Mark Vermeer. Hij speelt niet in de 

interne competitie, maar wel in het eerste externe team. Daarmee is hij een geduchte tegenstander. 

Dat hebben achtereenvolgens Cees,  Menno, Arjan, Harry en  Roel ondervonden. Mark heeft namelijk 

de bekercompetitie op zijn naam geschreven.  

Het verloop van de bekercompetitie staat in het schema op de volgende pagina. 
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Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Halve finale Finale 

Harry Stroosma          

Harry Stroosma – 
Hans Blokland 

      

Hans Blokland – 
Martijn den Hoedt 

      

  Rob van de 
Bosse – Harry 
Stroosma 

    

Rob van de Bosse – 
Richard van de Velde 

      

Rob van de Bosse – 
Derk Brus 

      

Derk Brus – Jan ten 
Brinke 

      

    Harry Stroosma – 
Mark Vermeer 

  

Eduard Hartog – 
Menno Schoone 

      

Menno Schoone – 
Mark Vermeer 

      

Mark Vermeer – Cees 
Groenendijk 

      

  Mark Vermeer – 
Arjan Terlouw  

    

Bas Koote – Jan van 
Dijk 

      

Bas Koote – Arjan 
Terlouw 

      

Arjan Terlouw – Arjan 
Doorgeest 

      

      Mark Vermeer – 
Roel Trimp 

Roel Trimp       

Roel Trimp – Rob 
Docter 

      

Rob Docter – Jaap van 
Delft 

      

  Roel Trimp – Ton 
Dulk 

    

Ton Dulk       

Ton Dulk – Cornelis 
Bouter 

      

Rick van Roon – 
Cornelis Bouter 

      

    Roel Trimp – 
Jasper Valstar 

  

Jaap Rusch       

Jaap Rusch – Thomas 
Herrewijn 

      

Thomas Herrewijn – 
Björn Hartog 

      

  Jasper Valstar – 
Jaap Rusch 

    

Jasper Valstar       

Jasper Valstar – Mark 
van Liempt 

      

André Grootenboer – 
Mark van Liempt 

      

        

 
 

 

Tot slot 

Ik ben inmiddels twee jaar Intern Wedstrijdleider. Ik heb mijn taken altijd met plezier uitgevoerd, maar 

het is tijd om het stokje over te dragen.  Roel Trimp zal komend seizoen de positie van Intern 

Wedstrijdleider innemen. Ik ga er vanuit dat hij de interne competitie in goede banen zal leiden.  
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Daarnaast heb ik besloten mijn lidmaatschap van CSV stop te zetten. Ik ben meer dan tien jaar lid 

geweest en heb altijd naar mijn zin gehad. Vanwege mijn studie ben ik een paar maanden geleden 

naar Utrecht verhuisd. Daarom komt het niet uit om iedere vrijdagavond naar Rotterdam te moeten. 

De afgelopen twee maanden is al gebleken dat dit niet te combineren valt. Ik was namelijk heel vaak 

afwezig en heb in de afgelopen competitie slechts vijf wedstrijden gespeeld.  
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Het teamleiderschap van CSV 1  
 

Hans Blokland 
 
 

Alle meelevende leden van CSV weten natuurlijk dat CSV 1 met overmacht kampioen is geworden en 

is gepromoveerd naar de 1e klasse. Als gedoodverfde favoriet gaat het er om de overmacht op papier 

in ratingpunten om te zetten in harde wedstrijdpunten. Daarvoor is een goede wedstrijdmentaliteit een 

eerste vereiste. Een teamleider kan daar wel iets aan bijdragen, maar uiteindelijk moet het van de 

spelers komen. De spelers van CSV 1 hadden weinig aansporing nodig. Ze bereidden zich gedegen 

voor, analyseerden partijen van mogelijke tegenstanders in gezamenlijke sessies, waren steeds ruim 

voor het aanvangstijdstip binnen, zeiden slechts bij overmacht af en hielden zich strikt aan de 

aanwijzingen van de teamleider. Dat vertaalde zich in 7 klinkende overwinningen! Dat betekent echter 

niet dat alles van een leien dakje ging. Zeker bij de eerste wedstrijden zag het er halverwege de 

avond niet naar uit dat onze overmacht in klinkende munt zou worden omgezet. Steeds werd echter 

rond een uur of elf de wedstrijd naar ons toegetrokken. De laatste twee wedstrijden tegen onze 

sterkste concurrenten lieten echter een ander beeld zien. Vrij eenvoudig werden die naar ons 

toegetrokken en dat nog wel bij absentie van verreweg onze sterkste speler Léon Koster vanwege een 

hardnekkige ziekte. Op deze manier is het natuurlijk een genoegen om teamleider te zijn.  

Ook in de 1e klasse zal CSV 1 weer favoriet zijn om kampioen te worden en te promoveren. Dat zal 

een zware dobber worden en we mogen geen steken laten vallen, maar met dezelfde mentaliteit als 

het afgelopen jaar komen we een heel eind, zeker nu Stefan Tabak en Hans Hoornstra bereid zijn 

gevonden daar aan bij te dragen.  

 
 
 

Verslag teamleider CSV 2 
 
 

Bas Koote 
 
 
 
Nu de euforie rond het kampioenschap van het 2e team een beetje is weggeëbd, is het aan de 

teamleider om kort terug te blikken op het afgelopen seizoen. 

Bekijken we de namen en de rating die daar bij hoort, dan was CSV de gedoodverfde kampioen. 

Immers, de meeste teamleden speelden jarenlang met wisselend succes in de tweede klasse. Door 

de uitstekende lobby-activiteiten van Hans werd CSV 1 versterkt met een zestal oud-leden waardoor 

het eerste team dan ook prompt kampioen werd. Een 100% score en 42½ bordpunt. CSV 2 scoorde 

een half bordpunt meer en bleef eveneens ongeslagen! 

Ik heb het teamleiderschap als zeer prettig en relaxt ervaren, echter met èèn uitzondering n.l. 

Papendrecht/Alblasserdam uit. Bij een gelijke stand en nog één bord bezig, Arjan, ben ik even buiten 

beeld gaan zitten. Rob van den Bosse en Derk hadden verloren, Harry, Hans en Rob Docter speelden 
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remise en Thomas en Mark hadden gewonnen. Arjan moest winnen en deed dat dan ook, waardoor 

we met het minste verschil aan het langste eind trokken. 

 

Individuele scores: 

 

Arjan Terlouw        5 uit 6 

Rob v.d. Bosse      3 uit 7 

Mark van Liempt    6 uit 6 

Harry Stroosma     6 uit 7 

Hans Blokland       5 uit 7 

Rob Docter            6½ uit 7 

Thomas Herrewijn 7 uit 7 

Derk Brus              5½ uit 7 

 

Mark en Thomas scoorden 100%! 

 

De beide invallers Jan ten Brinke en André Grootenboer speelden slechts één wedstrijd en verloren 

beiden. Een prima opkomst van het 2e team, in 7 wedstrijden slechts 2 invallers. 

 

Vanwege omstandigheden thuis moet ik helaas stoppen met de hoedanigheid van teamleider. Ik heb 

het al die jaren met veel plezier gedaan en wens mijn opvolger alle succes toe in de 3e klas. 
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Jaarverslag Jeugdleider 

Eduard Hartog 

 

Na jaren van opbouwen krijgen we de eerste succesjes. Daaronder natuurlijk de mooie resultaten van 

Liam, maar ook Daniel, Marek en Simon Graveland die meededen aan het NK E. Tevens heeft een 

jeugdteam meegedaan aan de kwalificatie in categorie E. Het is lang geleden dat er een team van 

CSV daarvoor uitkwam. 

Als club proberen we ook in de breedte uit te bouwen. Hoewel we een dipje in ledenaantal hebben in 

vergelijking met vorig jaar, gaan we er volgend seizoen weer hard tegenaan door het aanbieden van 5 

schaakcursussen op Capelse scholen. Dit in het kader van de stichting Buitenschoolse Netwerken. 

Deze schaaklessen worden verzorgd door Björn Hartog en Adri Helfrich. 

Met leuke trainingen, spelletjes en toernooien proberen we dat de kinderen plezier in het schaken 

krijgen en behouden. En dat betaalt zich terug in de resultaten. Liam Vrolijk is weer 1e geworden van 

de RSB D-categorie. Hij is ook de jeugdkampioen van dit seizoen geworden en wordt daarom bijgezet 

op de wisselbeker van de jeugd: het kampioenspaard. Volgend jaar zullen we een andere kampioen 

hebben, aangezien Liam naar Messemaker vertrekt. 

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

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

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

 

Vrijwilligers 

Het vrijwilligersteam bestond het afgelopen seizoen uit:  

 

Jeugdleider Eduard Hartog 

Trainer stap 2 / 5 Thomas Herrewijn 

Trainer stap 4 Olivier Vrolijk 

Trainer stap 3 Patrick Groenendijk 

Trainer stap 2 / 3 Mark van Liempt 

Trainer stap 1 / 3 André Grootenboer 

Trainer stap 1 /3 Cornelis Bouter 

Trainer stap 1 / 3 Björn Hartog 

Trainer stap 1 Eduard Hartog 
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Stappenexamens Eduard Hartog 

Website jeugd Jan van Dijk 

Uitslagen en standen interne competitie Mark van Liempt 

  

 

Trainingen 

Dit jaar hebben 8 trainers les gegeven in de verschillende stappen. Naast Jaap, Thomas, Mark, 

Cornelis, Olivier en Eduard kwamen Patrick en Björn ons versterken vanaf het begin van het jaar. 

Helaas nemen we afscheid van Cornelis, Patrick en Olivier als trainer dit jaar. Ik wil hen hartelijk 

bedanken voor de jaren dat ze training hebben gegeven. Natuurlijk roep ik andere schakers op om 

zich aan te melden als trainer. 

Ontwikkeling van het aantal jeugdleden 

Aan het einde van het seizoen 2012-2013 hebben we 40 jeugdleden. Dit is 7 minder dan het seizoen 

daarvoor. Aan het begin van het seizoen hebben veel oudere schakers (stap 3) ons verlaten. Ook het 

komend seizoen vertrekken enkele spelers de club. De uitdaging blijft dus om de kinderen langer aan 

ons te binden met leuke activiteiten en het vinden van nieuwe leden. 

We vangen het nieuwe jaar aan met 5 kinderen die in stap 1 les krijgen. Deze groep zal gedurende 

het jaar nog groeien. In stap 2 zullen 13 kinderen les krijgen, terwijl in stap 3 10 kinderen zitten. Stap 4 

wordt bemand door 4 kinderen. Voorlopig staat 1 kind het komend jaar ingedeeld in stap 5. 

 

Een overzicht van het jeugdledenaantal van de laatste jaren: 
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Stappenexamens 

In februari en juni 2011 zijn stappenexamens gehouden. In totaal zijn dit jaar 19 kinderen geslaagd 

(waarvan Simon Graveland 2 diploma’s heeft behaald in 1 jaar!). Voor het eerst mochten we ook een 

stap 5 diploma uitreiken en wel aan Liam. Iedereen die het afgelopen seizoen geslaagd is: nogmaals 

van harte gefeliciteerd! 

In februari 2012 zijn de volgende kinderen geslaagd: 

Paardexamen: Boaz en Luka 

Stap 1: Simon Graveland, Joost, Kirsten en Austin 

Stap 2: Daniel, Marek en Elnathan 

Stap 5: Liam 

 

In juni 2012 zijn de volgende kinderen geslaagd: 

Stap 1: Luka, Wouter, Nathan, Boaz 

Stap 2: Simon Graveland, Finn, Aron 

Stap 3: Hans, Jonathan 

Stap 4: Simon Groenendijk, Tim, Luuk 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal geslaagden wisselt nogal per seizoen. In de grafiek is het totaal aantal kinderen afgezet 

tegen het aantal diploma’s. 

Interne competitie 

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

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

speelt een winter- en lentecompetitie. Promotie volgt na het einde van het seizoen op basis van de 

stap waar de kinderen op dat moment les in krijgen. 
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Wintercompetitie 2012/2013 

In de wintercompetitie werd Liam winnaar in groep A met 13,5 punten op een punt van Rick die 

daarmee 2e werd. Tim deed het ook erg goed met 10,5 punten. 

Van de stap 3 spelers scoorde Jonathan het beste met 8,5 punten op eerbiedwaardige afstand 

gevolgd door Daan en Steijn die resp. 6,5 en 6 punten haalden. 

In groep B behaalde Elnathan de eerste plaats met 14 punten. 1,5 punt daarachter volgde Daniel met 

12,5 punten en Johan met 11,5. 

Van de stap 1 kinderen werden Boaz met 9, Joost met 7,5 en Austin met 7 punten in het zonnetje 

gezet als beste stap 1 kinderen. 

 
 

Standen groep A, winter 2012/2013 
 

Pos Name Score Gms W D L Bhlz Stap   

1 Liam  13,5 12 11 1 0 129,0 5   

2 Rick  12,5 12 10 1 1 123,0 5   

3 Tim  10,5 14 10 1 3 112,0 4   

4 Valentijn  8,5 10 6 0 4 125,0 4   

5 Jonathan  8,5 15 8 1 6 113,0 3   

6 Simon  8,0 10 6 1 3 131,0 4   

7 Daan  6,5 12 5 1 6 110,0 3   

8 Steijn  6,0 14 5 1 8 114,0 3   

9 Luuk S 5,5 14 4 1 9 105,5 3   

10 David  5,0 13 3 1 9 107,0 3   

11 Sean  5,0 11 3 1 7 100,5 3   

12 Hans 4,0 7 3 0 4 106,5 3   

13 Jasper  3,5 9 2 0 7 94,5 3   

14 Jimmy 3,0 15 2 2 11 104,0 3   

Standen groep B, winter 2012/2013 
 

Pos Name Score Gms W D L Bhlz Stap   

1 Elnathan  14,0 14 13 0 1 155,0 2   

2 Daniel K 12,5 16 12 1 3 145,0 2   

3 Johan  11,5 13 10 1 2 155,5 2   

4 Marek  11,5 15 10 2 3 147,0 2   

5 Noa  9,5 14 9 0 5 145,0 2   

6 Thomas 9,0 13 8 0 5 141,5 2   

7 Boaz  9,0 15 8 1 6 137,5 1   

8 Bas 8,0 14 7 0 7 139,0 2   

9 Luc V 7,5 14 6 1 7 142,5 2   

10 Joost  7,5 12 5 0 7 140,0 1   

11 Austin  7,0 15 6 2 7 135,0 1   

12 Simon G 7,0 12 4 1 7 119,5 1   

13 Finn  6,0 11 3 3 5 126,5 2   

14 Kirsten F  6,0 13 5 0 8 126,0 1   

15 Luka 6,0 12 4 1 7 117,0 1   

16 Samuel  6,0 10 3 3 4 108,5 1   

17 Kirsten L  5,5 10 3 2 5 125,0 1   

18 Ethan  5,5 10 3 2 5 114,5 1   

19 Yara  4,5 7 2 2 3 116,0 1   

20 Soroush  4,5 14 3 1 10 107,5 1   

21 Jaja  4,0 9 1 1 7 90,0 1   

22 Nathan  3,5 5 2 0 3 120,5 1   

23 Michael  3,0 1 0 1 0 127,5 1   

24 Rafael  3,0 11 0 1 10 90,5 1   
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Lentecompetitie 2012/2013 

In de lentecompetitie was Liam weer een klasse apart. Hij werd eerste met 9 punten. Simon volgde op 

slechts 1 punt dat hij alleen aan Liam hoefde af te staan. Met 8 punten werd hij tweede. Tim had 6,5 

punten en viel ook in de lentecompetitie in de prijzen. 

Bij de kinderen die les krijgen in stap 3 zijn 3 kinderen op ex aequo geëindigd met 5 punten. Marek had 

het beste scoringspercentage met 5 uit 9. Hierna volgende Jimmy en Luuk die beiden 5 uit 10 hadden 

waarbij Jimmy een hoger TPR behaalde. Hiermee eindigde Jimmy 2e en Luuk ontving de 3e prijs. 

In groep B werd Luc met 11 punt 1e. Op 2,5 punt achterstand volgde Marit. Zij werd hiermee 2e. Aron 

behaalde ook 8,5 punten, maar had een lager TPR en werd 3e. 

Van de kinderen die les kregen in stap 1 deed Nathan het erg goed. Hij behaalde 6 punt en werd hiermee 

1e. Soroush behaalde ook 6 punten, maar met een lager TPR en werd 2e. Boaz had 5,5 punten na 12 

partijen en kreeg de 3e prijs voor de kinderen die les krijgen in stap 1. 

  

Standen groep A, lente 2012/2013 
 

Pos Name Score Gms W D L TPR Stap   

1 Liam 9,0 7 7 0 0 1374 5   

2 Simon 8,0 7 6 0 1 1341 4   

3 Tim  6,5 9 6 0 3 1112 4   

4 Valentijn 5,0 9 4 1 4 969 4   

5 Marek  5,0 9 4 1 4 991 3   

6 Jimmy 5,0 10 5 0 5 1025 3   

7 Luuk S 5,0 10 5 0 5 972 3   

8 Jonathan 4,5 7 3 1 3 1023 3   

9 Hans  4,5 6 4 1 1 1134 3   

10 David 4,5 10 4 1 5 983 3   

11 Daniel K 4,5 8 3 0 5 874 3   

12 Daan 4,5 7 4 1 2 997 3   

13 Steijn 4,0 8 3 0 5 881 3   

14 Elnathan 3,0 9 3 0 6 790 3   

15 Johan 2,5 6 1 0 5 714 3   

16 Sean 1,5 2 0 0 2 642 3   

17 Jasper 0,5 6 0 0 6 547 3   

 

Standen groep B, lente 2012/2013 
 

Pos Name Score Gms W D L TPR Stap   

1 Luc V 11,0 11 9 2 0 1139 2   

2 Marit 8,5 8 7 0 1 1106 2   

3 Aron 8,5 10 7 0 3 930 2   

4 Joost 7,0 13 7 0 6 814 2   

5 Bas 7,0 10 5 2 3 839 2   

6 Wouter 6,5 6 4 0 2 918 2   

7 Simon R 6,5 9 5 0 4 830 2   

8 Finn 6,5 9 4 0 5 726 2   

9 Thomas P 6,5 10 5 1 4 823 2   

10 Noa 6,0 10 6 0 4 842 2   

11 Nathan 6,0 11 3 3 5 716 1   

12 Soroush 6,0 10 3 2 5 688 1   

13 Kirsten F 5,5 12 4 1 7 695 2   

14 Boaz 5,5 12 4 3 5 742 1   

15 Luka 5,5 10 4 0 6 712 1   

16 Thomas S 5,0 5 2 1 2 732 1   

17 Ethan 4,5 9 4 0 5 723 1   

18 Rafael 4,5 10 3 1 6 658 1   

19 Johan 4,0 2 1 1 0 979 1   

20 Austin 4,0 9 3 2 4 734 2   

21 Samuel 3,0 6 1 1 4 560 1   

22 Yaoyao 3,0 9 2 1 6 578 1   

23 Jasmijn 2,5 1 1 0 0 1088 1   

24 Tristan 2,5 0 0 0 0 750 1   

25 Brandon 2,5 2 1 0 1 760 1   

26 Ernst 2,5 5 0 0 5 420 1   

27 Chris 1,5 1 0 0 1 494 1   

28 Esrom 1,5 1 0 0 1 400 1   
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Wang Yang winnaar van sfeervol OCJK 

Op vrijdag 28 december is het jaarlijkse Open Capels 

Jeugdkampioenschap schaken 2012 gehouden van de Capelse 

Schaakvereniging. 

Met 63 deelnemers was het kleiner van opzet dan vorig jaar. De sfeer 

was echter uitermate gemoedelijk en gezellig. Op de borden speelden 

zich veldslagen af, maar naast de borden ging iedereen 

vriendschappelijk met elkaar om. De kinderen kwamen voornamelijk uit 

de regio, waaronder 31 kinderen van de Capelse verenigingen CSV en 

de Klim-Op. Er waren echter ook deelnemers uit Haarlem en zelfs uit 

Hong-Kong. 

De bekers werden uitgereikt door Arjan Postma, voorzitter van de 

Rotterdamse Schaakbond, aan de winnaars van de 4 groepen. Verder 

konden alle deelnemers een speeltje of snoepgoed uitkiezen. 

Bij de groep t/m 18 jaar nam Wang Yang (de Klim-Op) de grootste beker 

en een mooi geldbedrag mee naar huis door alle 7 partijen te winnen. 

Op de tweede plaats eindigden 4 kinderen gelijk. Zij verdeelden gebroederlijk de geldprijzen. De 

bekers gingen naar de plaatsen met hoogste weerstandspunten. Zo werden Tom de Ruiter (Rijswijk) 

tweede en Robert Casteleijn (Krimpen) derde. 

In de groepen B en C speelde de jeugd tussen 9 en 12 jaar. In groep B ging Sebastiaan Janse (Klim-

Op) met 8,5 uit 9 er hier met de hoogste eer vandoor. Sybe de Oude (3-torens) en Ting Ting Lu (Klim-

Op) werden hier resp. tweede en derde met 6 uit 9. In groep C was Sterre Mestrom (Haarlem) 

oppermachtig met 8 uit 9, vlak voor Daan de Jong (CSV) met 7,5 uit 9 en Jurrian Wildemans 

(Messemaker) met 6 uit 9. 

Groep D was de groep met de jongste kinderen tot 9 jaar. Met 10,5 uit 11 werd Miguel-Angel 

Garceran-Wang (Caissa, Hong-Kong) afgetekend winnaar. Li Qin Lu (Klim-Op) en Tobias Lipschart 

(de IJssel) volgenden op gepaste afstand met 8 uit 11. 

Deze editie stond onder leiding van Eduard Hartog, Mark van Liempt en Thomas Herrewijn. Mede 

dankzij de vele vrijwilligers is het toernooi weer perfect verlopen. 

Groene Hart Jeugdcup 

Voor de 8e keer deed CSV mee met deze competitie waarbij viertallen tegen elkaar strijden. Voor 

CSV heeft Björn Hartog de GHJC gecoördineerd. 

CSV 1 heeft het gehele jaar in poule 2 gespeeld. Ze eindigden in ronde 7 als 3e met 4,5 punt in poule 

2A. CSV 2 speelde in de laatste ronde in poule 3A. Uiteindelijk werden ze gedeeld 2e waardoor er een 
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barrage gespeeld moest worden tegen de Pionnetjes 2. Helaas verloor CSV dit, waardoor ze de 3e 

prijs ontvingen. De volledige standen en uitslagen kunnen teruggevonden worden op http://www.3-

torens.nl 

Haagse Grand Prix-cyclus 

De goede lijn van vorig jaar tijdens de Grand Prix-cyclus in de Haagse regio is dit jaar voortgezet. De 

cyclus bestond dit seizoen uit 6 rondes. Er wordt gespeeld in poules van 6 kinderen waar per poule 3 

prijzen te winnen zijn. Na elke ronde wordt een rating uitgerekend, zodat op basis hiervan de indeling 

bij de volgende ronde gemaakt kan worden. Gemiddeld doen aan het toernooi 130 kinderen mee. Van 

CSV doen gemiddeld 6 kinderen mee. 

Tijdens Haagse Grand Prix cyclus behaalde Rick een mooie 3e plaats in de AB-groep. Omdat Rick en 

Luuk aan alle toernooien hebben meegedaan van de Haagse Grand Prix kregen ze daarvoor een 

speciale prijs. 

Rotterdamse Grand-Prix 

Aan de Rotterdamse Grand-Prix heeft ook een groot aantal kinderen meegedaan. De Rotterdamse 

toernooien worden nu nog ingedeeld in leeftijd en duren de hele dag. Er zijn plannen om volgend 

seizoen een formule in te voeren die op de Haagse en Leidsche toernooien lijkt. Ondanks de grote 

groepen heeft Liam 2 eerste plaatsen behaald. Daniel werd eerste in zijn groep bij het toernooi van 

RSR Ivoren Toren. 

Nederlandse Kampioenschappen 

Voor het eerst in vele jaren deden er 4 kinderen mee aan het Nederlands Kampioenschap: Liam, 

Daniel, Marek en Simon Graveland. 

Liam speelde mee in het NK D op 9, 10 en mei te Rijswijk. Na drie dagen strijd waarbij het elke dag 2 

punten (van de 3) binnenhaalde, eindigde Liam met 6 

punten uit 9 partijen op een schitterende 7e plaats. 

Volgend jaar doet hij weer mee in deze 

leeftijdscategorie, waardoor hij veel kans heeft een nog 

betere prestatie te leveren. 

Liam en ook Simon deden ook mee met het NK 

Snelschaak. Liam eindigde op een mooie 3e plaats in 

geboortejaar 2002 geworden met 7 uit 9. Simon deed 

mee in geboortejaar 2000 en behaalde 5 uit 9. 

 

Op zaterdag 15 juni werd het Nederlands 

kampioenschap gespeeld in de leeftijdscategorieën F, G 

en H gespeeld. Drie kinderen van CSV speelden mee. 
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Daniel en Marek speelden mee in categorie F en Simon Graveland deed mee in categorie H.  

 

Dit jaar heeft ook weer een jeugdteam meegedaan aan de kwalificatierondes voor het NK-E. Ze 

behaalden 4 bordpunten en werden daarmee laatste, maar waren een enorme ervaring rijker! Daniel 

en Marek speelden in 2 Klim-Op teams mee die zich beide plaatsten voor het NK. Op het NK werd 

Daniel met Klim-Op 3 23e en Marek met Klim-Op 2 11e. 

Liam deed mee met Klim-Op in de D-categorie. Hij speelde op bord 1 en behaalde een 100% score (7 

uit 7). Samen met de resultaten van de andere spelers werd Klim-Op Nederlands jeugdteamkampioen 

D. 

 

Zaterdag12 januari was er het RSB Open Jeugdkampioenschap Doorgeefschaak. CSV was 

vertegenwoordigd met 3 teams met elk 2 spelers. Luuk en Daniel haalden uiteindelijk een 

gezamenlijke score van 7 uit 14 en werden daarmee 8e. Elnathan en Marek hadden daarmee een 

pittige start. Zij eindigden met een gezamenlijke score van 7 uit 14 als 7e. Luc en Nathan hadden het 

heel zwaar en eindigden met 0 uit veertien op de laatste plaats, maar ondanks dat hadden ze met 

plezier geschaakt. 
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Jaarverslag Materiaalcommissaris 

 

Harry Stroosma 

 

 

Ook dit jaar het materiaal op orde gebracht,plastic borden aan beide zijden schoon gemaakt. 

De houten borden worden uitsluitend gebruikt bij examens en bij massakampen. 

Diverse batterijen van de schaakklokken vernieuwd en wat schaakstukken gelijmd. 

De opbergdozen voor de palissander stukken gingen kapot en heb deze door nieuwe vervangen. 

Penningmeester heeft 1000 notatiebiljetten en 2 mapjes wedstrijdformulieren gekocht. 

Zoals al jaren gebruikelijk speelt de jeugd met de Stauntonstukken (in de lage metalen kasten) op de 

houten borden. 

 

De senioren spelen met de palissanderhouten stukken op de plastic borden. 

 
De 8 palissanderhouten borden worden alleen voor externe competitie gebruikt. 

 

 

Opsomming van het materiaal 

1 voorzittershamer 

1 hoge- en 2 metalen lage afsluitbare kasten 

1 reclame bord (beneden in gang) 

1 mededelingenbord 

6 demonstratieborden met stukken 

1 schaakcomputer(nalatenschap hr. Lower, materiaalcommissaris) 

1 prijzenkast met 62 bekers 

1 houten toren met de namen van de kampioenen 

1 houten paard met de namen van de jeugdkampioenen 

1 wisselbeker voor de bekerkampioen. 

1 wisselbeker voor de algemeen kampioen 

21 D.G.T. schaakklokken (waarvan er 1 ontvreemd) 

22 houten schaakklokken.+ 2 kunststof schaakklokken 

25 palissanderhouten stukken.+ doos reserve stukken 

35 staunton stukken (21 kartonnen- en 14 houten dozen) + mandje reserve stukken 

8 houten palissanderhouten borden (extern gebruik) 

8 grote houten borden 

18 kleine houten borden 

8 harde plastic borden 

20 nieuwe opvouwbare plastic borden 

3 oude opvouwbare plastic borden 
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8 houten borden  (geschenk dinsdag middagclub) 

40 notatieboekjes 

2 blokken notatiebiljetten 

 

 

Instructieboekjes 

 

Stap Druk Aantal 

1 8e  2 

1 9e 1 

2 6e  2 

2 7e  2 

3 7e  0 

4 5e  1 

5 4e  1 

6 1e  1 

 

 

Stappenboekjes 

 

Stap        Aantal 
1                  3 
1+              13 
1 opstap      0 
1 extra         4 
 
2                  4 
2+               10 
2 opstap      0 
2 extra         8 
 
3                 3 
3+               3 
3 opstap     0 
3 extra        5 
 
4                 6 
4+               0 
4 opstap     0 
4 extra        1 
 
5                 6 
5+               1 
5opstap      0 
5 extra        1 
 
6                 2 
 
Totaal:        70 
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Overig:  

- 1 ordner reglementen 

- 10 ordners oefenmateriaal. 

- 1 mandje potloden, pennen e.d. 

- map met spelletjes e.d. 

- 15 gebruikte stappenboekjes. 

- 2 plastic zakken speelgoed. 

- 2 herinneringsmedailles C.S.V. 75 jaar 

 

 

 

  

 
 

 

 
 


