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a4tje 

September 2013 

Van de voorzitter 
 
Nieuwe kansen, nieuwe prijzen! 
Traditioneel is de aftrap van het nieuwe schaakseizoen 
de Algemene Ledenvergadering: dit jaar 3 september. In 
deze bijzondere uitgave van ons clubblad het A4-tje 
vinden jullie o.m. het verslag van de vergadering van 
vorig jaar alsmede jaarrekening 2012-13 begroting en 
de 2013-14. Het afgelopen jaar sluiten we af met een 
bescheiden batig saldo; de begroting is dit jaar in 
evenwicht.  
Mede als gevolg van stevig verhoogde afdracht aan de 
SGS is het noodzakelijk de contributie met €10 te 
verhogen terwijl ook de consumpties met een dubbeltje 
verhoogd moeten worden.  
Ook dit seizoen willen we uitkomen met vier achttallen 
en één viertal in de externe (SGS) competitie. De 
interne competitie blijft ongedeeld en wordt opnieuw 
gespeeld op basis van het Keizersysteem. 

Enquête 

In dit A4-tje treffen jullie ook aan een vragenlijst. In deze 
vragenlijst kunnen jullie je uitspreken over de gang van 
zaken bij onze vereniging. Zaken die anders of beter 
moeten, voorstellen voor vernieuwing etc. De lijst is 
tamelijk snel in te vullen en we zouden het fijn vinden 
als jullie de vragenlijst voor 1 oktober a.s. inleveren bij 
Jan Super. Dat kan in papieren vorm maar uiteraard via 
e-mail. 
Wordt er ook nog geschaakt op 3 september? Jazeker! 
Na de jaarvergadering is er de inmiddels ook de 
traditionele simultaan tegen de clubkampioen Marcel 
Schröer.  
De competitie gaat op dinsdag 10 september van start. 
Graag tot 3 september of tot een week later. 
 
Namens het bestuur 
Dick van der Windt 
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Uitnodiging voor alle leden van de Schaakclub Woerden 
 

Oproep voor de Algemene Ledenvergadering op  
dinsdag 3 september 2013 om 19:45 uur 

bij Welzijn Woerden, aan de Rembrandtlaan 2 
 

Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter Dick van der Windt 
 

2. Ingekomen stukken/voorstellen/mededelingen 
-  Bericht van verhindering 
- Verzoek deelnemers aan de jaarlijkse sportquiz op vrijdag 4 oktober 2013  
   (4-tal, een tweede 4-tal mag ook) 
- Mededelingen van het bestuur: - Geen jeugdafdeling meer. 
 

3. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering van dinsdag, 4 september 2012 
 

4. Jaarverslag secretaris met toelichting van de  wedstrijdleider (mondeling) 
 

5. Financieel verslag 2012-2013 (penningmeester)  
  

6. Verslag van de kascommissie, bestaande uit :Theo de Boer en Bas Verberne met reserve-lid Jan Bulk 
 

7. Benoeming van de nieuwe kascommissie 2013- 2014 : Theo de Boer treedt af. Voor komend seizoen 
wordt voorgesteld de kascommissiete laten bestaan uit Bas Verberne met Jan Bulk. Nodig is het 
benoemen van één nieuw kascommissielid zijnde de reserve. 
 

8. Begroting 2013 – 2014 (penningmeester). 
 

9. Vaststellen van de contributie.  
- Voor komend seizoen te stellen op € 100,- ( € 10,- verhoging t.o.v. het vorig seizoen) Bij betaling voor 1 
januari 2014 krijgt u € 5,- korting. U betaalt dan € 95,-  
-Voor fulltime studerenden te stellen op: € 30 per half jaar (Bij vooruitbetaling € 55,- voor het hele 
seizoen) 
- Leden, geregistreerd bij een schaakclub elders, betalen 50% van de contributie voor deelname aan de 
interne competitie. 
 

10. Evaluatie van de interne en de Externe competitie. (wedstrijdleider) 
- opgave/samenstellen van de externe teams direct na het sluiten van de vergadering. 
 

11. Bestuursaangelegenheden. 

Dick van der Windt,(2011) voorzitter In 2014 aftredend  

Jan Pool, (2009) penningmeester (2010) 2
de

 periode in 2015 aftredend 

Marcel van Oort, (2009) wedstrijdleider 2
de

 periode in 2015 aftredend 

Wick Vinkenburg (2010) secretaris Aftredend en herkiesbaar 

Bart de Leeuw 2012), 2
de

 wedstrijdleider intern 1
ste

 periode in 2015 aftredend 

Jan Super (2006), 2
de

 secretaris  3
de

 periode in 2015 aftredend 

Kandidaten kunnen tot vóór aanvang van deze ledenvergadering nog aanmelden 
 
12. Rondvraag 

 
13. Prijsuitreiking seizoen 2012 - 2013 

 
14. Sluiting 

 
Bijlagen: Deze komen per email. Zij die geen email hebben krijgen deze thuis bezorgd. 

1. Notulen  ALV 4 september 2012  
2. Jaarrekening 2012-2013 en begroting 2013 -2014. 
3. Jaarverslag 2012 -2013 
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Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 4 september 2012 
 
Bestuursleden 
Dick van der Windt Voorzitter (voorzitter vergadering) 
Marcel van Oort Wedstrijdleider 
Jan Pool   Penningmeester 
Jan Super  2

de
 secretaris ( Notulist) 

Wick Vinkenburg  Secretaris  

 
Presentielijst 
Een kopie van de presentielijst kan worden opgevraagd bij de 2

de
 secretaris. Geconstateerd wordt dat er 

voldoende leden (33) aanwezig zijn om eventuele stemmingen rechtsgeldig te doen zijn. 

 
1. Opening  
Dick van der Windt opent de vergadering om 19:55 uur. 
Speciaal welkom wordt geheten Nely Dankers, en wel om, zoals later tijdens de vergadering blijkt, getuige te 
zijn bij het verlenen van het erelidmaatschap aan Henk. Er wordt stilgestaan bij het  overlijden van Cor 
Kwakkenbos op 9 oktober 2011. 
 

2. Ingekomen stukken / voorstellen / mededelingen   
Ingekomen /beschikbare stukken: 

• Notulen ALV 6 september 2011 ( zie agenda) 

• Jaarverslag 2011-2012 van de 2
de

 secretaris    

• Financieel Jaarverslag 2011-2012 en begroting 2012-2013 (zie agenda) 

• Uitnodiging voor de jaarlijkse “Sportquiz Woerden”’. (Tijdens de vergadering melden zich een aantal 
leden) 

Mededelingen: 

• ERU is gestopt met de sponsoring van het ERU Goudkuipje schaaktoernooi. De Rabobank is bereid 
gebleken de sponsoring over te nemen. Deze sponsoring wordt per jaar, zulks ter beoordeling van 
de Rabobank, al of niet verstrekt. 

 

3. Verslag van de vorige Algemene Leden Vergadering 2011 
Met dank aan de notulist (Wick Vinkenburg) wordt het verslag van 6 september 2011 overgenomen en 
geaccordeerd. 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 2011-2012 
      Het jaarverslag, opgemaakt door de 2

e
 secretaris (Jan Supèr), is ter kennisneming beschikbaar  

      voor belangstellenden.  
 

5. Jaarverslag van de wedstrijdleider 2011-2012 
      Marcel van Oort geeft een mondeling verslag over de prestaties in het afgelopen seizoen: 

• Woerden 1 is kampioen en speelt komend seizoen in de KNSB. Dit is in de geschiedenis van de club 
nog nooit eerder gebeurd. Hulde; 

• Woerden 2 degradeert naar de 2
e
 klasse SGS; 

• Woerden 3 handhaafde zich in de 2
e
 klasse SGS; 

• Woerden 4 haalde maar liefst 20 bordpunten in de 3
e
 klasse SGS; 

• Woerden 5 (viertal) eindigde als laatste in haar groep. 
 

• De interne competitie verliep “rommelig”: 

• De competitie-opzet is niet altijd duidelijk voor de deelnemers; 

• Het (niet tijdig) doorgeven van de uitslagen aan de KNSB voor ratingverwerking geeft verwarring; 

• Niet alle geplande / voorziene partijen zijn gespeeld. (de partijen die van belang zijn  voor het 
kampioenschap zijn wel ten einde gebracht) 

Dank is verschuldigd aan Jeroen Verhoeven (1
e
 helft van de competitie) en Bart de Leeuw 

(2
e
 helft van de competitie) om de zaken in zo goed mogelijke banen te leiden. 

 

6.  Jaarverslag van de penningmeester 2011-2012  
Op de vraag van de penningmeester of er vragen zijn over de toegestuurde / beschikbare stukken 
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is er een vraag m.b.t. de post “Afschrijvingen materieel”, zijnde € 200,=.  De penningmeester licht toe dat 
materieel (lees klokken; borden en stukken) direct in de kosten worden opgenomen. Deze afschrijving is dus 
een inhaalslag. 
 
Op een aantal punten licht de penningmeester de begroting toe: 

• Er is een nieuwe opzet gemaakt van de exploitatierekening. 

• Investeringen worden direct in de kosten geboekt en niet meer zoals voorheen afgeschreven. 

• De post “zaalhuur” viel hoger uit dan verwacht. 

• De baromzet viel tegen. Het minder aanwezig zijn van leden (extern) is hier mogelijk een oorzaak 
van. Henk Dankers vraagt hiervoor speciale aandacht van het bestuur. 

    Aansluitend worden de exploitatierekening 2011/2012 en de balans per 31 juli 2012 ongewijzigd  
    goedgekeurd. 
 

7.  Verslag van de kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Henk Dankers en Theo de Boer, heeft schriftelijk gerapporteerd en 
voorgesteld décharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 
over het boekjaar 2011/2012. Dit wordt door de vergadering overgenomen. De kascommissie wordt bedankt 
voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taak. 
 

8.  Benoeming van de nieuwe kascommissie voor het boekjaar 2012/2013 
      Henk Dankers treedt af. Theo de Boer en Bas Verberne vormen de nieuwe kascommissie  
     met Jan Bulk als reserve. 
 

9. Vaststellen contributie 2012/2013 
De contributie voor de senioren blijft gelijk: € 90,=.  
 Bij betaling vóór 1 januari 2013 geldt een bedrag van € 85,=. 
De jeugdcontributie blijft gelijk: € 45,= voor het gehele seizoen. 
Fulltime-studerenden betalen € 45,= voor het gehele seizoen. 
Leden, geregistreerd bij een schaakclub elders, betalen voor deelname aan de interne competitie 50% van 
het contributiebedrag. 
 

10. Begroting 2012 – 2013  
De vergadering gaat akkoord. Er ligt een verzoek van de vergadering om de KNSB afdrachten meer 
inzichtelijk te presenteren. 
 

11. Voorstel tot een andere opzet van de interne competitie  
Diverse clubs hanteren het Keizersysteem. Het voorstel van het bestuur is om deze methodiek over te 
nemen en de resultaten na een jaar te evalueren. De vergadering gaat akkoord. 
 

12. Prijsuitreiking 2011 – 2012 
Clubkampioen   Marcel Schröer 
Snelschaakkampioen  Marcel Schröer 
Erwin l’Ami-bord  Sten Goes 
 

13. Bestuursaangelegenheden 
Penningmeester Jan Pool, wedstrijdleider Marcel van Oort en Jan Super zijn aftredend en herkiesbaar. Bart 
de Leeuw stelt zich beschikbaar als 2

de
 wedstrijdleider en is bereid in het bestuur plaats te nemen. Daar er 

geen tegenkandidaten zijn ingediend vraagt de voorzitter aan de ledenvergadering om hun instemming. 
De vergadering gaat met de voorstellen  unaniem akkoord. 
 

14. Henk Dankers benoemd tot ere lid 
Door het bestuur wordt voorgesteld om Henk Dankers, als waardering voor de grote  
inzet voor Schaakclub Woerden over vele jaren, te benoemen tot erelid. De vergadering 
stemt unaniem en met applaus in. 
 

15. Rondvraag   
Geen gesprekspunten meer in de rondvraag. 
 

16. Sluiting 
De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten, zodat op verzoek van het bestuur, er nog tijd is om de 
clubkampioen de gelegenheid te bieden een simultaan te geven. 
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Jaarverslag 2012- 2013 
 

1. Algemene Ledenvergadering 4 september2012. 
Onder leiding van de voorzitter Dick van der Windt start de club het seizoen met een tweede ere-lid. 
Henk Dankers wordt staande de vergadering uitgeroepen tot erewedstrijdleider. 
 

2. Sportquiz , 2012. 
Het team Jan Pool, Wim Veelenturf, Marcel van Oort en Jan Bulk eindigde op de 1

ste 
plaats. Voor de 

penningmeester was dit een welkome aanvulling op onze clubkas.(€ 250,-)  
 

3. Externe Competitie. 
- KNSB – Bekertoernooi. Na in de 1

ste
  ronde , een spannende match (2-2) tegen De Giessen en 

Linge, via een barrage, te hebben gewonnen, werd in de 2
de

 ronde verloren van DD. 
- SGS – Bekertoernooi, ons viertal werd al in ronde 1 verslagen door de club Paul Keres. 
- SGS – Snelschaak In de hoofdgroep eindigde Woerden op de laatste plaats. (van de 8) . 
- 1

ste
 team : Met Marcel Schröer als leider kon het zich niet handhaven in de 3de klasse van de 

KNSB-competitie. 
- 2

de
 team: Met Marcel van Oort als leider eindigde op de 2

de
 plaats in de 2

de
 klasse groep C 

- 3
de

 team: Onder leiding van Jan Bulk geëindigd op de 8
de

 plaats in de 2
de

 klasse groep D. 
- 4

de
 team : Met Andreas de Rooij op 6

de
 plaats in de 3

de
 klasse groep B. 

- Het 4-tal : Met Jan Super op de 5
de

  plaats geëindigd in de 2
de

 klasse groep C. 
- De beste extern presterende speler is Sten Goes met 6,5 punt uit 9 wedstrijden. Zijn naam komt op 
het l’Ami bord te staan. Carl Schoor leverde eenzelfde prestatie, maar dan in team 2, waardoor Sten 
in dit systeem net boven hem eindigde. 
 

4. Interne Competitie. 
Tijdens de ALV is besloten om een nieuw systeem te gaan gebruiken. Er wordt gespeeld in één 
grote groep. De indeling gebeurt volgens het systeem Keizer, dat bij vele andere clubs ook wordt 
gebruikt. 
Marcel Schröer mag ook dit jaar zich Clubkampioen van 2013 noemen op de voet gevolgd door Jim 
Reed. Voor een verrassing zorgde Ad Goes. Hij eindigde op de derde plek. 

 
5. Woerdens Snelschaak kampioen. 

In rondes met 10 minuten speeltijd is Sten Goes de winnaar geworden met Jim Reed op plaats 2 en 
op plaats 3 Marcel Schröer. 

 
6. Leden aantal zakt na jaren onder de 60 leden.  

We begonnen het seizoen met 60 senioren en  3 jeugdleden.  
Met vertrek van de jeugd en 4 senioren telt de club nu 56 leden. 
 

7. Rabo Rapid toernooi, de 1ste  

op zaterdag 1 december 2012 met125 deelnemers. 
Sten Goes bleek op dit toernooi de sterkste te zijn. (Het uitgebreide verslag staat op onze website). 
Vertegenwoordigers van de Rabo Bank werden voor de sponsoring door Jan Bulk bedankt met een 
aardigheidje en sprak de verwachting uit naar een vervolgsponsoring.  

 
8. Het eindejaarstreffen:  

Woerden - Bodegraven op donderdag 27 december 2012. Met een record van 72 deelnemers werd 

de match beslist in het voordeel van de Bodegravers: 20 – 16. 
 

9. Winterkosttoernooi voor de 14de maal. 
Op zondag, 10 februari 2013 in de Blauwe zaal van ’t Oude Landt aan de Oudelandseweg. Met inzet 

van Carl Schoor en Jan Bulk wederom een goed, maar vooral een gezellig toernooi. 
 

 
 

10.  Onderling Toernooi Het Paasschaken  
met 36 deelnemers op 26 maart 2013. De dinsdagavond vóór Pasen: Dat betekent met 20 min. 
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speeltijd en 5 rondes op deze avond. Niet iedereen houdt ervan, maar voor velen is het een leuke 
afwisseling in het seizoen. Voor iedereen was er de traditionele doos met eieren, voor Marcel 
Schröer (winst!) en Daniël Elsenberg (aanmoedigingsprijs) waren er ook nog flesjes wijn. De uitslag: 
Marcel Schröer, Marcel van Oort, Jan Pronk op resp. plek 1, 2 en 3 
 

11. ZWUF Toernooi  
op 23 en 30 mei. Het Kasteel, de schaakclub uit IJsselstein was dit jaar de gastheer voor het 
onderling toernooi tussen de Utrechtse clubs uit de Zuid West hoek. ( IJsselstein, De Meern, 
Nieuwegein, Oudewater en Woerden) Winnaar was, evenals de laatste jaren, Nieuwegein. 
  

12. Open Kampioenschap Woerden. (OKW)  
van 14 mei t/m 25 juni. Met 58 spelers met daarbij 20 sterke spelers van elders werd op de laatste 7 
avonden van het seizoen gespeeld. Voor het eerst was er telkens één partij op het internet live te 
volgen. Jelle Wiering werd de eerste prijs toegekend. Op de voet gevolgd door Marcel Schröer. Op 
onze website zie je een uitgebreid verslag. 
 

13. Jeugd  

vanaf 18:15 tot 19:30 uur. Marcel Schröer en Pia Sprong met Aldo Oxener en Wim Veelenturf gaven 

leiding aan een 5 tal jeugdleden. In samenspraak is deze jeugdgroep opgeheven. Voortaan zal de 
jeugd worden doorverwezen naar De Zwarte Olifant. Zij gaan vervolgens hun leden van 16 en ouder 
verwijzen naar de Schaakclub Woerden. 
Bij de Constantijn school is wederom een 6-tal kennismakingslessen verzorgd aan 2 groepen met 
als sluitstuk een simultaan. 
 

14. Bestuursaangelegenheden. 

Het bestuur kon uitgebreid worden met Bart de Leeuw als 2
de

 wedstrijdleider. In principe heeft Bart 

de interne competitie afgehandeld met Marcel van Oort als achtervang. Met 4 
bestuursvergaderingen en de nodige inzet van de werkgroepen kon er naar hartenlust geschaakt 
worden.  

 
15. Publiciteit. 

 - het A4tje: Leo de Vos wist met zijn maandelijkse uitgave de clubleden goed op de hoogte te 
houden van de diverse activiteiten van onze club. 
- de site www.schaakclubwoerden.com Marcel Schröer en Marcel van Oort verzorgden het actuele 
nieuws. 
 

16. Huisvesting. 
In tegenstelling met voorgaande jaren heeft het bestuur geen onderzoek gedaan naar huisvesting 
elders. Het huidige huurcontract voor Remdrandtlaan 2 wordt verlengd t/m seizoen 2013/2014 

 

17. Bestuur. 
Voorzitter: Dick van der Windt (2011) Secretaris: Wick Vinkenburg (2010),Penningmeester: Jan Pool 
(2009) Wedstrijdleider:Marcel van Oort (2009)  2

de
 wedstrijdleider : Bart de Leeuw(2012), Bestuurlid: 

Jan Super (2006)  

 
Opgemaakt door J. Super 
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Exploitatie  boekjaar 2012 – 2013 
 
Periode 1 augustus 2012 t/m 31 juli 2013. 
 
Totaal inkomsten:   € 11.568,69   
Totaal uitgaven:      € 11.348,02  
Resultaat:              €       220,67                                         Begroting:  €  0,= 
 
 
                                                           Exploitatie:              Begroting:                 Exploitatie                                         
                                                           2011/2012               2012/2013                 2012/2013 
INKOMSTEN 
Contributies senioren:                        €  5.086,25             €  5.150,=                  €  4.957,50 
Contributies jeugd:                             €     217,50             €     200,=                 €     210,= 
Barinkomsten minus barinkopen:       €  4.518,70             €  4.700,=        €  4.610,95 
Opbrengsten evenementen:               €     465,90             €     400,=                 €     813,79 
Diversen:                                            €     292,88             €       50,=                 €     976,45 
Totaal:                                                € 10.581,23            € 10.500,=                €11.568,69 
 
UITGAVEN 
Contributie SGS:                                €  2.334,27     €  2.400,= €  2.260,= 
Zaalhuur:                                            €  3.130,50     €  3.250,= €  3.207,15 
Verrekening koffie/thee:                     €  2.089,30     €  2.200,= €  2.112,30 
Barbediening:                                     €  1.780,=     €  2.000,= €  1.895,= 
Aanschaf schaakmaterialen:              €       45,=     €     200,= €     605,= 
Diversen:                                            €     537,78      €     450,= €     868,57   
Afschrijving voorraad                          €     200,=     €         0,= €        0,= 
Reservering aanschaf klokken:          €         0,=     €         0,= €    400,= 
Totaal:                                                € 10.116,85     €10.500,= €11.348,02 
 
     
 Banksaldo op 1 augustus 2012: €  2.513,32   
 Kas bar op 1 augustus 2012: €     201,80 
                  Banksaldo op 31 juli 2013: €  3.128,04 
                  Kas bar op 31 juli 2013: €     207,75  
 
 
Jan Pool, 3 augustus 2013 
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Balans per 31 juli 2013 
 
    ACTIVA                                              PASSIVA 

 
                             31 juli 2013     31 juli 2012                               31 juli 2013    31 juli 2012 
 
Voorraden  €         0,= €        0,=                 Vermogen €   2.935,79  € 2.715,12 
Vorderingen €         0,= €        0,=                 Crediteuren   €          0,=    €        0,=   
Liquide middelen €  3.335,79 € 2.715,12               Reservering   €       400,=  €        0,=    
 
Totaal:  €  3.335,79 € 2.715,12               Totaal:    €    3.335,79  € 2.715,12  
 
Jan Pool, 3 augustus 2013 

 
 
 
 

Begroting  boekjaar 2013 – 2014 
                                                                                                                           
                                                                   Begroting            Begroting            Exploitatie 
                                                                   2013 -  2014        2012 -  2013        2012 - 2013                                            
INKOMSTEN 
Contributies senioren:                                €  5.500,=             € 5.150,=            €  4.957,50 
Contributies jeugd:                                     €        0,=              €    200,=            €    210,=    
Barinkomsten minus barinkopen:               €  5.150,=             €  4.700,=           €  4.610,95  
Opbrengsten evenementen:                       €     300,=     €     400,=           €     813,79 
Diversen:                                                    €     100,=            €      50,=            €    976,45 
Reservering aanschaf klokken:                  €     400,=             €        0,=            €         0,=   
 
Totaal:                                                        € 11.450,=          € 10.500,=          € 11.568,69 
 
UITGAVEN 
Contributie SGS:                                       € 2.700,=           €  2.400,=           € 2.260,= 
Zaalhuur:                                                   €  3.350,=           €  3.250,=           € 3.207,15 
Verrekening koffie/thee:                            €  2.300,=           €  2.200,=           € 2.112,30  
Barbediening:                                             €  2.050,=           €  2.000,=           € 1.895,=   
Aanschaf schaakmaterialen:                      €     600,=           €     200,=           €    605,=    
Diversen:                                                    €     450,=           €     450,=           €    868,57 
Afschrijving voorraad:                                €         0,=           €         0,=           €         0,=  
Reservering aanschaf klokken:                  €         0,=           €         0,=           €     400,=  
  
Totaal:                                                       € 11.450,=           € 10.500,=          € 11.348,02 
 
Resultaat:                                                 €          0,=             €           0,=          €     220,67 
 
Uitgangspunten voor de begroting 2013 – 2014: 

• Contributie met € 10,= verhoogd. 

• Consumpties met € 0,10 verhoogd. 

• Diverse posten aangepast aan de realiteit. 
 
 
Jan Pool, 3 augustus 2013 
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Het Fischer-tempo 
 

Het begin van een nieuw schaakseizoen is een mooi moment om iedereen opnieuw te wijzen op 
enkele zaken rond de interne competitie. Het Keizersysteem is goed bevallen afgelopen jaar; dit 
jaar zullen we dit indelingssysteem weer gebruiken, eventueel met kleine aanpassingen. De stand, 
uitslagen en voorlopige indeling worden op de website geplaatst.  
 
Als u zich voor een speelavond af wilt melden, dan kan dat door de afmelding op het 
uitslagenformulier te schrijven, of te mailen naar: wedstrijdleiderscwoerden@gmail.com. Iedereen 
wordt verzocht zich uiterlijk de voorafgaande maandag om 17:00 uur af te melden. Op deze manier 
is er genoeg tijd om afmeldingen te verwerken en een indeling te maken. Als het echt niet anders 
kan, kunt u zich dinsdag nog telefonisch afmelden, maar dit hebben we liever niet. Als u in een 
week extern speelt, wordt u standaard afgemeld. Wilt u toch spelen, dan graag expliciet 
aanmelden. 
 
Het Fischer-tempo 
Komend seizoen voert de SGS mogelijk een ander speeltempo in voor de externe competitie, 
namelijk het zogenaamde Fischer-tempo; het volgende is daarover uit de competitiemailing van de 
SGS overgenomen:  
 
 
“Daarnaast worden in elk geval de volgende twee voorstellen voorgelegd op de Algemene 
Vergadering in oktober: 
 
Invoer Fischer-tempo. Hiervoor zijn vier mogelijkheden: 
 

1. invoering per seizoen vanaf 2013-2014, tempo 1:55u + 5 sec. per zet 
 

2. invoering per seizoen vanaf 2013-2014, tempo 1:40u + 15 min. na 40 zetten + 5 sec. per 
zet vanaf begin 
 

3. invoering per seizoen vanaf 2014-2015, tempo 1:55u + 5 sec. per zet 
 

4. invoering per seizoen vanaf 2014-2015, tempo 1:40u + 15 min. na 40 zetten + 5 sec. per 
zet vanaf begin 
 

Er wordt nog nagedacht over een geschikte manier om het voorstel in stemming te brengen. Het 
resultaat van de stemming zal van toepassing worden op de gehele achttallencompetitie en de 
bekercompetitie. De viertallen- en jeugdcompetities blijven vooralsnog zonder Fischer-tempo 
spelen.” 
 
 
Bij het Fischer-tempo is noteren altijd verplicht, ook als je minder dan vijf minuten op de klok hebt. 
Omdat vrijwel alle partijen korter dan 60 zetten zijn, duren partijen met dit tempo ongeveer even 
lang als met het oude tempo. Omdat het om dit tempo te spelen noodzakelijk is digitale klokken te 
gebruiken, is het mogelijk dat sommige uitwedstrijden nog met het oude tempo gespeeld zullen 
worden.  
 
Let op: voor de interne competitie wordt het bestaande tempo dit seizoen gecontinueerd: 105 
minuten voor 40 zetten plus 15 minuten om de partij af te maken. 
 
Ik wens iedereen een mooi schaakseizoen toe! 
 
Bart de Leeuw 
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Enquête SCW-programma 
 
Middels deze kleine enquête wil het bestuur polsen wat de leden vinden van de huidige gang van 
zaken. Vooral hen die hun mening nog niet hebben kenbaar gemaakt roepen wij op om de  mening 
met ons te delen. Onderaan is ruimte voor nieuwe ideeën, verbeterpunten of de reden van 
waardering. Daarvoor mag ook de achterkant gebruikt worden. Kortom, print uit, vul in en aan.  
 

Vraag 
Waardering 

Negatief Neutraal Positief 

Bent u tevreden over de huidige interne competitie met 
het Keizer systeem? 

   

Bent u tevreden met het Rabo Rapid toernooi voor een 
ieder met een eigen bijdrage? 

   

Hoe waardeert u de klassieker Bodegraven – Woerden 
tussen Kerst en Nieuwjaar? 

   

Wat vindt u van het Paasschaken, een rapid avond (5 
ronden 20 min. p.p.p.p.)? 

   

Hoe bevalt het Winterkost toernooi?    

Wat vindt u van het Open Snelschaakkampioenschap 
van Woerden? ( een toernooi in 7 rondes, ook voor niet 
leden)  

   

Hoe bevalt uw deelname aan één van de 5 teams voor 
de externe wedstrijden? 

   

Wat is uw waardering voor de huidige huisvesting?    

Wat vindt u van de buitenschaakmogelijkheden op het 
Molenvlietplein en bij het Kasteel? 

   

Hoe bevalt de inhoud van ons clubblad, de A-4tjes?     

Wat vindt u van de huidige verspreiding van het A-4tje ? 
(Veelal per email, voor specifieke leden een hardcopy) 

   

Kijkt u regelmatig op de website 
www.schaakclubwoerden.com? 

   

Wat zou u vinden van een rapid competitie van 
bijvoorbeeld 3 avonden verdeeld over het seizoen? ( 20 
of 30 min p.p.p.p.) 

   

Zou u willen deelnemen aan een studie mogelijkheid om 
gespeelde partijen te analyseren op de eerst volgende 
speelavond om 18:30 uur? 

   

Hoe staat u tegenover de mogelijkheid voor studie aan 
het begin van de avond? ( denk aan het volgen van 
stappenplan, bespreking middenspel of eindspel) 

   

Wat zou u vinden van een nieuw te organiseren open 
toernooi: Pleinschaken ( 20 minuten) op een 
zaterdagmiddag in 4 tot 6 horecagelegenheden? 

   

Zou u willen meedoen aan initiatieven voor 
internetschaken? ( bijv. een inter-clubcompetitie via Play 
Chess) 

   

Suggesties en opmerkingen 
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