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Op de Jaarvergadering van de Woerdense 
Schaakclub (SCW), 4 september 2012, werd Henk 
Dankers voorgedragen als erelid van de club die 
vorig jaar zijn 70e verjaardag vierde. Henk Dankers 
werd lid in december 1976, en in 1990 onder 
voorzitterschap van Jan Pronk benoemd tot intern 
wedstrijdleider, een functie die hij 19 jaar lang heeft 
vervuld. Dankers heeft tevens de organisatie van 
het Open Snelschaakkampioenschap van Woerden 
in maart 1995 op zijn naam staan. Dankers werd 
als intern wedstrijdleider in september 2009 
opgevolgd door Marcel van Oort.

Dick van der Windt, 0348-410938
dvanderwindt@planet.nl

Jan Pool, 0348-416199
pool.jan@online.nl

Marcel van Oort, 06-55697342
movanoort@gmail.com

Wick Vinkenburg, 0348-412160  
schaken@vinkenburg.nl

Jan Super, 0348-419827
jancorriesuper@kpnmail.nl

Jeroen Verhoeven, 0348-434656
wedstrijdleiderscwoerden@gmail.com

Pia Sprong, 0348-402203
jeugdschaakclubwoerden@gmail.com

Marcel Schröer, 06-81794071
www.schaakclubwoerden.com
mschroer@euronet.nl

Arjen van den Berg, 0348-688274
arjenvandenberg100@msn.com

Leo de Vos / leodevos@yahoo.com

Aldo Oxener / aldo.oxener@gmail.com
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1.
In tegenstelling met voorgaande jaren 
heeft het bestuur geen onderzoek 
gedaan naar huisvesting elders. Het 
huidige huurcontract voor 
Remdrandtlaan 2 loopt nog door tot 
eind dit jaar en zal voor zover ons 
bekend in 2013 verlengd worden.

Het ledenaantal blijft redelijk constant. 
We begonnen het seizoen met 58 
senioren en 9 jeugdleden. Per 1 juli 
waren dat 59 senioren en 5 
jeugdleden (jonger dan 16 jaar). 

3.
Groep 1: Marcel Schröer;  Groep 2: 
Ad Goes;  Groep 3: Jan Van Os;  
Groep 4: Ton Oomen. Ladder: Gerard 
Zwijnenburg, gevolgd door Frans 
Janssen. Snelschaakkampioen: 
Marcel Schröer

4.
1e team: kampioen promotie klasse; 
gaat nu landelijk spelen;  2e team: 
degradeert naar de 2e klasse;  3e

team: 7e plaats;  4e team: 10e plaats;  
het 4-tal deed voor het eerst mee en 
eindigde op de laatste plaats;  de best 
presterende externe speler is Sten 
Goes met 8,5 punt uit 9 wedstrijden; 
zijn naam komt op het l’Ami bord te 
staan

5.
Ed Oosterlaken werd uitgeroepen tot 
winnaar van het Goudkuipje toernooi 
2011 (het 39e). De club Doorn-
Driebergen kwam met de meeste 
deelnemers en konden daarom naar 
huis gaan met een demonstratiebord, 
beschikbaar gesteld door Hans 
Buikema.

6.
Met een record van 72 deelnemers 
werd op 27 december het traditionele 
eindejaarstreffen pas aan het eind van 
de avond beslist in het voordeel van 
de Bodegravers: 20 – 16.

7.

Woerden was op 3 en 10 mei de 
gastheer voor het onderlinge toernooi 
tussen de Utrechte clubs uit de Zuid 
West hoek: IJsselstein, De Meern, 
Nieuwegein, Houten en Woerden.

8.
Met 48 spelers waaronder 9 van 
elders werd op de laatste 7 
speelavonden van het seizoen het 
OKW gespeeld. Ed Oosterlaken won
de eerste prijs en werd op de voet 
gevolgd door Marcel Schröer en Sten 
Goes. Tot de laatste speelavond was 
het onzeker wie de winnaar zou 
worden. Aan Ton Strik en Evert 
Mallon werden de ratingprijzen 
toegekend.

9.
Onze club kreeg dankzij sponsoring 
van Florigo en Sita de gelegenheid 
Anne Marie Benschop als metal 
coach in te schakelen.

Marcel Schröer, Pia Sprong, Aldo 
Oxener en Wilma Koene gaven de 
opleiding met daarna een onderling 
toernooi met Wim Veelenturf als 
spelleider. Bij de Constantijnschool is 
tijdens de schooltijden een 6-tal 
lessen verzorgd aan 3 groepen met 
als sluitstuk een simultaanseance.

11.
Het bestuur is tweemaal extra bijeen 
gekomen om de wedstrijdleider bij te 
staan. Door werkzaamheden in het 
noorden van het land, kon Jeroen 
Verhoeven als assistent 
wedstrijdleider niet de benodigde tijd 
vrij maken. Het bestuur benoemde
Bart de Leeuw als 2e wedstrijdleider.

12.
Leo de Vos wist met zijn maandelijkse 
uitgave van het a4tje de clubleden 
goed te boeien. Webmaster Marcel 
Schröer krijgt assistentie van Arjan 
van de Berg die zal trachten onze 
website 
www.schaakclubwoerden.com voor 
een groot deel te gaan beheren.

Jaarvers lag  2011- 2012

Huis ves ting

2. Lidmaats chap

Winnaars  interne  Competitie  

Uits lag  externe  Competitie

Eru Goudkuipje toernooi

Derby Woerden – Bodegraven  

ZWUF Toernooi 

Open Kampioens chap Woerden

Mental Coach 

10. Jeugd

Bes tuur 

Publiciteit



3

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 
dinsdag 4 september is besloten de interne 
competitie dit jaar helemaal anders te doen 
dan de afgelopen jaren. Het gebruikte 
systeem kostte de afgelopen twee jaar veel 
moeite voor de wedstrijdleiding, en leverde 
weinig duidelijkheid en plezier op. Een nieuw 
systeem zou dus een win-win situatie moeten 
zijn. Het gaat hier om het Keizersysteem, wat 
door heel veel clubs wordt gebruikt. Op 
internet heb ik een stuk gevonden dat een 
basale uitleg geeft van het systeem, hetgeen 
ook in ditzelfde a4-tje zal worden 
opgenomen. 

Specifiek zullen bij dit systeem nog de 
volgende regels worden toegepast: 
Voor de eerste vijf keer afmelden ontvang je 
50% van je eigen waarde; voor iedere keer 
daarna ontvang je 1/3 van je eigen waarde. 
Om de indeling te bepalen wordt een 
schaduwwaarde bijgehouden. Deze wijkt af 
van de echte waarde doordat voor alle 
afmeldingen 50% van de eigen waarde wordt 
toegekend. Een bye, of spelen voor de 
externe competitie levert 2/3 van je eigen 
waarde op; de competitie wordt verdeeld in 
twee helften. In de tweede helft zou je 
opnieuw tegen een zelfde tegenstander 
kunnen spelen als in de eerste. Qua 
beginwaarden wordt uitgegaan van 200 
punten per speler, aflopend met 2 punten per 
verliespartij.
Nadere uitleg over het systeem kunt u 
navragen bij de wedstrijdleiding, Bart de 
Leeuw of Marcel van Oort.

Dit jaar speelt Woerden voor het eerst in de 
KNSB competitie. Dit houdt onder andere in 
dat er op een andere dag gespeeld wordt. 
We spelen in klasse 3D, de eerste ronde 
wordt op 15 september uit gespeeld tegen 

Zukertort uit Amstelveen. Vervolgens komt de 
Kennemer combinatie op 6 oktober bij ons op 
bezoek. Alles is in principe geregeld, er wordt 
nog gewerkt aan een mogelijkheid om het 
ook voor de toeschouwers aantrekkelijker te 
maken. In ieder geval is iedereen van harte 
welkom om op 6 oktober onze matadoren 
een hart onder de riem te komen steken in 
onze eigen speelzaal. Waar voor de 
samenstelling van de SGS - teams in de 
komende weken nog geschaafd kan worden 
is die van het eerste team al helemaal rond. 
De promotie heeft enkele sterke spelers 
aangetrokken, waardoor het team er als volgt 
komt uit te zien:
Alina l'Ami
Marcel Schröer
Sten Goes
Jelle Wiering
Erik van Esterik
Jim Reed
Henk de Heer
Rolf van Beek
De eerste reserves zijn Paul van der Hoeven 
en Anne Marie Benschop.

Voor de interne competitie willen we vragen 
of mensen willen letten op het afmelden. 
Idealiter gebeurd dat in ieder geval voor 
maandag 18:00, zodat de indeling op 
maandagavond voorbereid kan worden. Als 
dat niet lukt, is het natuurlijk altijd nog 
mogelijk af te melden. Niet afmelden levert 
voor die ronde geen punten op. Afmelden op 
de volgende manieren, in volgorde:

1. Via de lijst op het bord onder de 
uitslagen
2. Via e-mail: 
wedstrijdleiderscwoerden@gmail.nl
3. Via telefoon: 06-55697342 (Marcel)

Alvast bedankt!

Cor is voor zeker 2 maanden weer terug op Mariaoord-Vinkeveen, kamer 16 - 2e etage.
Voor wie hem bezoeken wil, bel hem even op nummer 06-54355739

Het nieuwe s e izoen

Keizers ys teem

Externe  competitie

Afmelden

Cor de  Leeuw

Marce l v an Oort, Bart de  Leeuw

Jan Bulk
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In hartje Rotterdam kwam ik een schaakstukkenmuseum tegen. Je vindt het onder de 
kubuswoningen tegenover metrostation Blaak op Overblaak 94, tegenover Stay Okay en naast een 
hairstyler. 

Schaaks tukkenmus eum

Leo de  Vos


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

