Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen 2017-2018

Samenstelling:
Dit seizoen was de samenstelling van de TC als volgt: Eddy van de Velden (bonds zaken), Edwin Baart
(lid), Mark Pieterse (lid), Timon Brouwer (lid) en Bert Arp (voorzitter / wedstrijdleider intern)
De TC heeft dit seizoen 4x vergaderd.
De indelers van de Interne Competitie hebben bij toerbeurt hun bijdrage geleverd: Henk vd Poel, Eddy vd
Velden, Cees Jan den Haan, Melchior Brandenburg en Mark Pieterse, deze laatste verzorgde de volledige
zomercompetitie 2018.
Het Wedstrijd Reglement en de Begrippenlijst zijn wat aangepast, zodat dit ter goedkeuring behandeld kan
worden op de ALV van 17 september 2018.
Wij vonden het niet nodig om nogmaals een evaluatie (een derde keer dan) te doen over het vorig
seizoen ingevoerde speelsysteem, men is over het algemeen tevreden met de huidige opzet.
INTERNE competitie:
Om te bepalen wie de clubkampioen is en de kampioen van de respectievelijke categoriën worden alle (3)
periode-eindrangschikkingen bij elkaar opgeteld en degene die het hoogste eindigt (dus hier het laagste
aantal punten heeft) is de clubkampioen.
Kampioen / Categorie
In een nieuwe toegevoegde categorie van boven de 2000 BELO komt dit jaar wederom Henk van der
Poel als clubkampioen naar voren met een score van 3.0 punten ofwel elke periode werd door hem
gewonnen, een bijzondere prestatie. Als tweede is Theo Slisser geëindigd met 10.5 punten en derde is
Ruben Hilhorst geworden met 16.8 punten
In de categorie van 1800-2000 BELO. Hier is Timon Brouwer als hoogste geëindigd met 18 punten, Ruben
Piël en Tom de Ruiter met beide 21.0 punten zaten hem dicht op de hielen.
In de categorie 1600-1800 BELO is Bert Kieboom als hoogste geëindigd met 22.0 punten. Cees Jan den
Haan werd tweede met 42.5 punten terwijl Rob van Swinderen derde werd met 48.5 punten.
In de laatste categorie, onder 1600 BELO, is André Sueters als 1ste geëindigd, gevolgd door Mark Pieterse
als 2e en als 3e is geëindigd Richard Lindeman, gelijke score voor Richard als vorig seizoen.
Er werd in goede harmonie hard geknokt om de wedstrijdpunten... Verscheidene “ach en wee” verhalen
werden er verteld, als ik dit of dat, dan ... Echter het eindresultaat werd elke week op de web-site
vermeld.
Hieronder een overzicht van de winnaars/verliezers:
Promovendi van groep2 naar groep 1 zijn:
Periode 1: I.Schrijvers, E.vd Velden, K.Beijen
Periode 2: R.Weidema, B.Balke, R.Koch
Periode 3: S.Reeskamp, R.Lindeman, K.Beijen

Degradanten van groep 1 naar groep 2 zijn:
Periode 1: D.Kuijper, W.Vijvers, R.Weidema
Periode 2: K.Beijen, A.Sueters, P.Heijboer
Periode 3: B.Balke, F.Wagener, R.Koch

Snel-/rapidschaak:
Het 5 min snelschaak kampioenschap:
Het 5 minuten snelschaak toernooi werd gehouden op 2 oktober 2017. Een opkomst van 32 spelers ging
om de prijzen strijden. Met behulp van het Digi bord verliep de avond vlotjes en werd al snel de finale en
sub-finale bereikt.
De finale waaruit de kampioen kwam was na 9 ronden beslist in het voordeel van Eddy Sibbing met een
score van 8.5 uit 9 gedeeld tweede en derde werden Tom Berkelmans en Theo Slisser met een score van
6 uit 9 .
De subfinale werd gewonnen door Sicco Reeskamp met 6 uit 7 en gedeeld tweede werden Burg de Man en
Rob v Swinderen met 5 uit 7.
Het 10 min snelschaak kampioenschap:
Dit werd gehouden op 4 en 11 juni, de opkomst was met 26 personen redelijk
Nadat er de voorronden gespeeld waren op de 4e juni, werden er op 11e juni 3 groepen geformeerd:
Groep A waaruit de kampioen naar voren kwam , dit was Eddy Sibbing met 7 uit 9. Zie schema hieronder

Groep B speelde de subfinale, hier werd Eddy vd Velden de winnaar met 6 uit 7.

Groep C speelde een dubbele meerkamp, dit werd veroorzaakt doordat er een aantal personen, die wel de
eerste avond aanwezig waren nu niet kwamen opdagen...
Winnaar van dit groepje is Sicco Reeskamp geworden met 4 uit 5

Al met al twee gezellige avonden waar hard gestreden is om de punten.

Het Rapid kampioenschap:
Op 12 en 19 maart werd er het Rapid kampioenschap gespeeld, de opkomst was met 35 spelers goed te
noemen.
Na de eerste avond toen er 4 ronden gespeeld waren zag het er erg spannend uit Coen vd Heijden stond
met 4 punten ongeslagen aan kop direct gevolgd door Timon Brouwer met 3.5 punten en op de hielen
gezeten van een groep van 7 personen die 3 punten behaald hadden.
Op de tweede avond was het nog spannender en eindigden er 4 spelers gelijk boven aan met 7 uit 9
ronden totaal. Dit hield in het spelen van finale partijen tussen: Coen vd Heijden, Eddy Sibbing , Timon
Brouwer en Rein Brouwer zie de specificatie hieronder:

Deze finale partijen werden gespeeld op de eerst mogelijke gelegenheid t.w. 18 juni j.l.
De uiteindelijke kampioen werd wederom Eddy Sibbing . Arbiter Cees Jan den Haan heeft hiervan een
uitgebreid verslag op de website geplaats.

EXTERNE competitie:
Seizoen 2017-2018 is voor de BSG-teams in de externe competities een enerverend jaar geweest. BSG 1
had zich na het kampioenschap van vorig jaar terug geknokt naar de Meesterklasse en moest dit seizoen
laten zien of het weer bij de beste schaakclubs van Nederland kon aansluiten. BSG 2 en BSG 3 hebben al
enkele jaren kampioensaspiraties en moesten het dit jaar maar eens gaan bewijzen. BSG 4 en BSG 5
zouden het vooraf bezien niet makkelijk krijgen en dienden zich te handhaven.
BSG 1
Ons vlaggenschip moest het dit seizoen grotendeels zonder de inbreng van sterspeler Robin van Kampen
stellen. Vooraf werd gedacht dat het daarom een moeilijk jaar zou kunnen worden ondanks het feit dat
Ivan Sokolov de gelederen was komen versterken. Na een wisselvallig eerste deel van de competitie werd
in het tweede veel goed gemaakt. In de laatste ronde werd “in het voorbij gaan” gewonnen van de directe
concurrent En Passant 1 en BSG 1 eindigde daardoor op een prachtige derde plaats in de
eindrangschikking. Hierdoor dwong men in het eerste jaar onder playing teamcaptain Thomas Willemze
zelfs deelname aan het Europees Kampioenschap voor clubteams In Griekenland af. De topscorers waren
Robert Ris, Li Riemersma en onze interne clubkampioen Henk van de Poel. We wensen onze mannen
alvast heel veel succes op het EK in oktober 2018.
BSG 2
Het tweede team van BSG dat uitkomt in de 3e klasse KNSB is in de afgelopen 5 jaren enkele malen dicht
bij het kampioenschap geweest. Telkens lukte het net niet. Dit jaar met teamcaptain Ruben Hilhorst en
uitkomend in de iets minder sterk bezette klasse 3C zou het zo maar eens kunnen lukken. En jawel, na het
jaar 2017 met 5 overwinningen al als “winterkampioen” te hebben afgerond, werd de zegereeks in 2018
onverminderd doorgetrokken. Na 9 ronden -soms met klein verschil- allemaal winnend te hebben
afgesloten is BSG 2 zonder enig puntverlies kampioen geworden en moet men volgend jaar proberen zich
in de 2e klasse KNSB te handhaven. Ieder teamlid heeft 50% of ruim meer gescoord maar nieuwkomer
Yme Brantjes heeft het wel uitzonderlijk goed gedaan met maar liefst een score van 7 uit 8 en een TPR
van 2298. Hij heeft tevens 1 keer ingevallen bij BSG 1 en ook daar zijn partij gewonnen. De nestor van de
ploeg, Tom de Ruiter, heeft in dit glorieuze jaar bovendien zelfs het record van meer dan 500 KNSBwedstrijden op zijn naam gebracht en dat is een extra felicitatie waard!

BSG 3
Ook BSG 3 droomt al jaren van het kampioenschap in de 1e Klasse van de SGS. Teamcaptain en jarenlang
BSG 2-icoon Theo Slisser heeft zelfs een stapje terug gedaan om persoonlijk het derde team een extra
kwaliteitsimpuls te geven. En met succes. Na een ijzersterk begin waarin het derde samen met ZZ
Combinatie 1 de koppositie had ingenomen werd het seizoen nog voor de laatste speelronde beslist.
Zodoende is BSG 3 ongeslagen kampioen geworden van SGS klasse 1B met slechts 1 gelijkspel in de
laatste gezamenlijke speelronde tegen hun concurrent ZZ Combinatie 1, maar dat deed er dus al niet meer
toe. Volgend jaar gaat ons derde spelen in de nieuw opgerichte 4 e klasse KNSB. Iskander Schrijvers, Theo
Slisser, Keesjan van Dolder en jeugdig talent Daniël Kuijper scoorden de meeste punten in een toch al
zeer goed scorend team.
BSG 4
Het vierde, uitkomend in klasse 1A van de SGS, zou het dit seizoen wel eens moeilijk kunnen krijgen. In
2016 gepromoveerd uit de 2e klasse, was het vorig seizoen al spannend of de 1e klasse niet te hoog
gegrepen was. Gelukkig werd er toen in de laatste 3 ronden 2 keer gewonnen en werd degradatie nipt
voorkomen. Ondanks de versterking dit jaar met Bert Kieboom op het eerste bord begon het seizoen
ongelukkig. Ingedeeld bij sterke teams als Magnus 1 en Doorn-Driebergen 1 was er na 6 ronden pas één
mager puntje gescoord. Pech en een paar nipte verliespartijen maakten dat in ronde 7 tegen
degradatieconcurrent Denk en Zet 1 gewonnen moest worden. Toen ook dat slechts in een gelijkspel
eindigde pakte de donkere wolken zich samen boven BSG 4. Verlies tegen de uiteindelijke overmachtige
kampioen Magnus 1 in ronde 8 bracht ze op het randje van de afgrond. Winnen in de laatste ronde tegen
En Passant 3 kon heel misschien het tij nog keren maar het lot lag niet meer in eigen hand. Wonderwel
lukte het toch, BSG 4 won waar de medekandidaten voor degradatie verloren en lijfsbehoud was in
extremis veiliggesteld. Topscorer was Eddy van de Velden met 6 uit 9.
BSG 5
BSG 5 is zich net als vorig jaar zonder al te veel moeite in de middenmoot van klasse 2A van de SGS
gefinisht. Een paar nipte overwinningen werden afgewisseld met evenzovele nipte verliespartijen.
Uitschieter was de met 8-0 (!) gewonnen thuiswedstrijd tegen Wijdemeren 1. Helaas stond daar ook een
verlieswedstrijd tegen Oud Zuylen/Utrecht 4 met 1-7 in de laatste speelronde tegenover, maar toen had
het vijfde zich al veilig gespeeld naar een zesde plaats in de eindrangschikking. De topscorers van het
team waren Gijsbert Bulk en Mark Pieterse waarbij de laatstgenoemde waarschijnlijk alles heeft
gevluggerd en met wit alleen maar 1. b4 heeft geopend. Ook nieuw lid Dolf Houtman heeft een
verdienstelijke score van boven de 50 % behaald en dat nog wel op het eerste bord. Timon Brouwer
BSG6
Het viertal speelde ook dit seizoen slechts 6 wedstrijden en eindigde in de middenmoot van de 1ste klasse
B. De teams varieerden nogal qua speelsterkte zodat er gewonnen werd met 3-1 en ook verloren werd
met 1-3. Fred Meyer was de topscoorder met 3 uit 6.

Timon Brouwer

SGS Beker competitie:
Het BSG-bekerteam
Van Start tot finish
Na mindere SGS-bekerseizoenen is het seizoen 2017-2018 een knaller geworden.
De basis 4 versloeg in de eerste ronde Paul Keres, dat nog geen week eerder ook al problemen met BSG 4
had gehad.
BSG

Paul Keres

2,5 - 1,5

1. K. van Dolder (Kees Jan) J. van Oosten (Jaap)

0 - 1

2. R.J. Piel (Ruben)

K. Veldhuijsen (Klaas)

1 - 0

3. R. Tijssens (Rob)

R. Gouma (Ronald)

0,5 - 0,5

4. B. Kieboom (Bert)

G. - Alberts (Guus)

1 - 0

Op papier zou Kijk Uit een eenvoudigere tegenstander moeten zijn. Zij spelen immers in de 2e klasse SGS,
maar hadden wel een topman met een rating van 2000. Die werd in bedwang gehouden door invaller
Iskander.
BSG

Kijk Uit

3 - 1

1. I. - Schrijvers (Iskander) E. Oosterlaken (Ed)

0,5 - 0,5

2. R.J. Piel (Ruben)

M. Ehrhardt (Matthias)

1 - 0

3. R. Tijssens (Rob)

S. Oosterlaken (Sjaak) 0,5 - 0,5

4. B. Kieboom (Bert)

J. Knuijt (Johan)

1 - 0

De eerste uitwedstrijd kon gevolgd worden via internet. Toen ik inschakelde was Kees Jan al klaar.
Rechtstreeks uit zijn werk zag hij zijn tegenstander binnen een kwartier de dame weggeven.
De tijdnoodnederlaag van Ruben werd gecompenseerd door Rik.
De Rode Loper

BSG

1. H. Dissel (Henk)

1,5 - 2,5

K. van Dolder (Kees Jan)

0 - 1

2. E.L. Bonne Boizan (Ernesto Luis) R.J. Piel (Ruben)

1 - 0

3. T.D. Können (Timo)

R. Weidema (Rik)

0 - 1

4. H. Nijland (Hans)

B. Kieboom (Bert)

0,5 - 0,5

Het op papier flink sterker geachte Soest (gemiddelde tegenstand: 1946) was de laatste horde naar de
finale.
SSC 1922
1. H. Weenink (Henk)

BSG
T. Slisser (Theo)

1,5 - 2,5
0 - 1

2. W. van de Groep (William) R. Weidema (Rik)

1 - 0

3. E.J. Smedema (Erik Jan)

R.J. Piel (Ruben)

0 - 1

4. R. Molenaar (Rene)

B. Kieboom (Bert) 0,5 - 0,5

De apotheose ! In de laatste ronde van de SGS competitie hadden BSG 3 en ZZC gelijkgespeeld.
Kees Jan kon niet op tegen de 2200 van de topscorer van ZZC. Bert remiseerde.
De overwinning moest komen van Rob, die ik (weer live op internet) een paard zag insluiten en Ruben, die
een eindspel met een pion minder inging en er uit kwam met een pion meer, die niet meer te stuiten was.
Ruben werd hierdoor topscorer met 4 uit 5.

BSG

ZZC

2,5 - 1,5

1. K. van Dolder (Kees Jan) D. Schenkeveld (Dick)

0 - 1

2. R.J. Piel (Ruben)

E. Faber (Eddy)

1 - 0

3. R. Tijssens (Rob)

W. van Oostrum (Wim)

1 - 0

4. B. Kieboom (Bert)

N. van Brakel (Nico)

0,5 - 0,5

Eddy van de Velden

Prestatie prijs:
Deze prijs wordt toegekend aan degene die de hoogste BSG-ELO punten stijging van dit seizoen behaald
heeft. Nadat de externe wedstrijdresultaten van de niet op een maandag gespeelde wedstrijden
uitgerekend zijn komt er een nieuw startpunt voor de Interne Competie uitrollen, de zogenaamde BELO.
Voor dit jaar heeft Ruben Piël de meeste punten erbij gekregen en wel een stijging van 119 punten naar
1941. Mark Pieterse is een goede tweede met een stijging van 98 punten naar 1532. Daar nummer 3 en 4
dicht bijeen zitten qua stijging worden Daniel Kuijper met 69 naar 1672 en Sicco Reeskamp met 67 naar
1683 hier ook genoemd.

Overige evenementen:
Pinkstertoernooi:
Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) vond ons traditionele Pinkstertoernooi weer plaats. Er hadden zich
55 deelnemers aangemeld en deze waren verdeeld in twee groepen en op Elo sterkte ingedeeld.
Winnaar in Groep 1 werd oud-BSG’er Yochanan Afek met de fraaie score van 6,5 uit 7. Gedeeld 2e en 3e
werden Henk van der Poel en Tim Lammens met ieder 5 uit 7. In Groep 2 won Arthur de Winter met 5,5
uit 7 voor Tom Bekius met ook 5,5 uit 7 en Carlos Preuter, Szaby Buzogany en Leo Keijzer met ieder 5 uit
7.
Zie voor de volledige eindstanden onze website.
Speciale prijzen waren er voor Tom Berkelmans (rating prijs), Roman Tomaszewski (rating prijs) Szaby
Buzogany (rating prijs), Laura Schoonhoven (beste dame), Teije de Jong (beste BSGer Groep 2), Nils
Neisingh (beste runner-up jeugd), Henk van der Poel (beste BSGer Groep 1) en Ardin Bosboom (beste
jeugdspeler t/m 21).
Interne schaaktraining:
De seniorentraining van afgelopen seizoen was erg succesvol. Ongeveer 20 BSG’ers woonden steeds de
verschillende sessies bij. Dank aan de schaakmeesters: Rein Brouwer, Timon Brouwer, Henk van der Poel,
Theo Slisser, Tom de Ruiter en Bert Kieboom.
Zomercompetitie:
Zomercompetitie geniet een ongekende populariteit!
Maar liefst 53 verschillende spelers deden er aan mee. Ook van andere schaakverenigingen in de buurt die
gratis aan deze steeds populairder wordende competitie bij BSG konden deelnemen.
37 bij het snelle. 24 bij het gewone Zomerschaak.
Rob van Swinderen heeft beslag gelegd op de 1e plaats in de langzame ZC.
Hij speelde alle 11 partijen. Florian speelde er 5 en won ze alle 5. Waaronder van Rob van Swinderen.
Toch waren die 5 partijen niet genoeg voor de eindoverwinning en Florian eindigde als 2e.
De voorheen vaak zomerkampioen Guido Vijn werd 3e.

Het snelle gedeelte is een prooi geworden voor Tom de Ruiter. Hij haalde 48 van de maximaal te behalen
50 punten. Hij werd daarmee de verdiende winnaar.
Tom Berkelmans 3 x 1e (30 punten verdien je daarmee) had hem nog kunnen inhalen maar deed aan het
einde toch te weinig mee.
Er waren op deze 11 speelavonden maar liefst 6 verschillende winnaars.
De Ruiter en Berkelmans 3x; Birju Daswani (ons kersverse lid uit Valencia)2x;vd Poel 1x;Slisser 1x;Piel 1x
Kuijper werd knap 2e. Vaak verbaasd hoe vaak hij toch ontsnapte in totaal verloren stellingen.
Ons andere kersverse lid Arensman werd verdienstelijk 3e.
Gezien de grote belangstelling wordt de ZC snel volgend jaar met het gebruikelijke indelingsprogramma
Sevilla gespeeld. In de laatste ronde waren er 19 deelnemers. Dat is teveel om allemaal tegen elkaar te
spelen. We gaan dus volgend jaar bij meer dan 14 deelnemers het digitale bord gebruiken.
Dan gaan we ook de klok van 0.00 uur niet meer voorbij.

Hulde aan Rob van Swinderen en Tom de Ruiter.

De wedstrijdleiding was steeds in handen van Mark Pieterse (een gevaarlijk baasje met snelschaken) met
hulp van Bert Arp, Rik Weidema en Rob Disselhoff.
1 minpunt. Het bier was niet koud.
Koelkasten zijn weggehaald en dat in deze recordwarmste zomer van de laatste 300 jaar !
Mark Pieterse

Dit verslag is opgemaakt door TC-leden Mark Pieterse, Timon Brouwer, Eddy van de Velden en Bert Arp.

