Jaarverslag Interne Competitie 2017-2018
Dit seizoen telde onze interne competitie 52 deelnemers, en dat waren er 3 meer dan het
jaar daarvoor. Onder die 52 zagen wie 7 “nieuwelingen”. Tussen aanhalingstekens, want de
meesten (zo niet allen) kenden we al:
Jan Vreeburg en Richard Copier zagen dit seizoen weer kans deel te nemen, en ook Cas
Grannetia is weer terug van weggeweest. Lawrence Maas waagde de overstap van Jeugd
naar Senioren, zonder daarbij zijn jeugdige onbevangen speelstijl te verliezen.
De echte nieuwe namen waren die van ware schaak-addicts Willem Hensbergen, Jan Vos
en Rob Veenhuijsen, waarbij gezegd moet worden dat het bij laatstgenoemde helaas bleef
bij goede voornemens en 1 dito partij. Willem (in 2016 nog kampioen van het ‘Hillegom
Open’) zette er echter goed zijn tanden in en sloot de voorronden af op de 1e plaats.
Gaf ik vorig seizoen nog hoog op over onze trouwe opkomst, dit seizoen was het iets minder.
Toen werden er in totaal 638 partijen gespeeld, tegenover dit seizoen ‘slechts’ 559.
Daarbij dient als kanttekening te worden gemaakt dat dit seizoen 1 speelavond minder telde,
maar toch; gemiddeld werd er per avond 1.78 partij minder gespeeld.
Oorzaak hiervan kan deels gevonden worden in het feit dat enkele trouwe leden zich
genoodzaakt zagen de schaakstukken in de wilgen te hangen, en bij leden waarbij
gezondheidsperikelen het schaken even op het tweede plan deed komen te staan.
Gevolgen van de vergrijzing waarmee we in de schaaksport helaas te maken hebben.
Zoals hierboven al vermeld bezette Willem Hensbergen na de voorronden de eerste plaats.
Echter stond er op Jan Havenaar, die met een 6e plek in de voorronden de tegenstanders
een berg zand in de ogen had gestrooid, in de Kampioensgroep geen maat. Hij werd
onbedreigd met een score van 8 uit 9 kampioen, 2 volle punten voor op de nummer 2:
Willem Hensbergen. Met een half punt daarachter werd Dick Roosa 3e.
Net als vorig seizoen werden de spelers die na de voorronden buiten de top-10 vielen op
basis van TPR verdeeld in een A-, B-, en C-categorie, en zij speelden vervolgens in één
groep een nieuwe keizercompetitie over 12 ronden.
Zeer verrassend werd deze groep gewonnen door een speler uit de B-categorie: Henk
Kramer bleef alle A-spelers voor.
De kampioen van de A-categorie was dus ‘pas’ terug te vinden op de tweede plaats: Martin
Zegstroo, voor Mark van der Ploeg en Jan van den Bergh.
Tussen deze laatste twee A-spelers vinden we Peter van Bakel terug, die het met een overall vierde plaats dus ook uitstekend deed, maar toch genoegen moest nemen met de 2e
plaats in de B-categorie. 3e in deze categorie werd Ron van der Linden.
Kampioen van de C-categorie werd Jan Scheepmaker, die aan zijn tweede jeugd begon. De
2e plaats was voor Jitse Stunnenberg, die nog aan zijn eerste bezig is, en 3e werd Gerard
van Pruissen.
Ik wens allen ook komend seizoen weer veel schaakplezier met mooie partijen en vele
gezellige clubavonden.
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