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Beste mede-clubleden
Het afgelopen schaakseizoen van onze club was voor mij een bijzonder jaar omdat ik sinds ik lid ben
in een jaar niet zo weinig heb gespeeld en dus weinig heb meegekregen van de resultaten op de club.
Dertig jaar geleden liep er nog een muur door Berlijn en was Kasparov net kampioen geworden.
Schaken is in die tijd flink veranderd, maar de regels blijven hetzelfde. Toch wil ik proberen om het
afgelopen seizoen in een vogelvlucht te beschrijven, gebruikmakend van de goede internet site en die
hadden we vroeger niet.
Het ledenaantal
Het ledenaantal is ondanks de opleving vorig jaar weer gedaald en er komt geen vers en zeker geen
jong bloed binnen. Zoals ook vorige jaren is verteld is de verwachting dat over niet zo lange tijd de
vereniging of gefuseerd is of wordt opgeheven Zelfs het idee om terug te gaan naar Oegstgeest lijkt
geen oplossing te zijn.
Externe competitie en bekerwedstrijden
Het 1e team is gedegradeerd naar de derde klasse van de KNSB. Een aantal keren werd er net niet
gewonnen en in de laatste wedstrijd lieten de spelers van de Waagtoren onder het toeziend oog van
hun oudste speler, mijn vader, zich verrassen door Caissa 2 uit Amsterdam zodat onze Aalsmeerse
vrienden naar de eerste klasse gaan. Het lag niet aan beide meesters, maar het niveau in de tweede
klasse was te zwaar voor de groeiende lange staart van het team. Volgend jaar moet het wel lukken in
de derde klasse... Topscoorder was Fred met 8 uit 9.
Het 2e team begon met een 4-4 tegen het derde. Ik was daar niet bij, maar kon daardoor wel als
hoofdschuldige aangewezen worden. Tegen middenmoters gebeurden gekke dingen waardoor het of
nipt remise werd of het team verloor met kleine cijfers. Alleen tegen Voorschoten waren we kansloos.
Het team dat uiteindelijk promoveerde, LSG 4, won ook maar net van het tweede. Uiteindelijk is het
team gedegradeerd naar de eerste klasse LSB. We zijn daar te sterk en zullen zeker terugkeren.
Het 3e team eindigde ondanks het punt tegen het tweede troosteloos onderaan en gaat terug naar de
eerste klasse onderbond.
Het KNSB bekerteam verloor uiteindelijk van Caissa door een zeeslangwedstrijd van GM Ree tegen
Fred Slingerland.
Beste scores externe competitie
De beste scores in de externe competitie zijn behaald door :
Team 1: Fred Slingerland,
Team 2: Ed Noordijk
Team 3: Harro Weiland

8 uit 9
4.5 uit 7
2.5 uit 5

Overige externe wedstrijden met Oegstgeestse deelname

Zonder te pretenderen volledig te zijn memoreer ik de deelname (en successen) van Oegstgeest-teams
en individuele clubleden in het Oliebollentoernooi met twee teams, het Bollenstreek kampioenschap,
het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee, het Noteboomtoernooi in Leiden, het gewone en het
seniorenkampioenschap van de LSB (zie verder), het Kennemer open, Haasje Repje, het Leiden Chess
Tournament in het DSC.
Interne competitie en rapidcompetitie
De interne competitie werd gespeeld over 32 ronden en eindigde met play-offs. Fred won een keer en
speelde twee maal remise en werd daardoor kampioen. Het was dus voor de verandering een
spannende eindstrijd.
1. Fred Slingerland
2. Joop Piket
3. Peter Koymans

780.5
766
740

clubkampioen na play-offs !

De interne rapidcompetitie werd gespeeld op 3 avonden, waarin 12 ronden zijn afgewerkt. Fred werd
winnaar met 10.5/12 ruim voor Joop en Evert met 7/12.
Het open rapid aan het einde van het seizoen werd ook door Fred gewonnen met 10.5/12 voor Joop
Piket en Gert-Michiel de Niet.
Snelschaak
Ik memoreer nog de beide snelschaakevenementen:
De "snelschaakavond voor de kerst" werd deels verrassend gewonnen door Peter Koymans en Fred
Slingerland (13.5/16), maar omdat Peter de onderlinge partij won werd hij daardoor de winnaar.
Bij het clubkampioenschap snelschaken op de laatste clubavond van het seizoen werd alweer Fred de
winnaar ruim voor Evert en Joop.
Senioren en Veteranenkampioenschap LSB
Op 8 mei heeft onze club voor alweer de zesde keer het LSB-kampioenschap voor veteranen en
senioren georganiseerd, met nu 32 deelnemers. Ad v.d. Berg werd dit jaar weer winnaar met 6/7 voor
Peter Poncin en Frits Fritschy (5.5/7). Het toernooi is evenals voorgaande jaren plezierig verlopen
ondanks een curieuze beslissing van de wedstrijdleider waarin een koninklijk paard voldoende bleek
om mat te zetten.
Internet-site
Onze internet-site gaf steeds veel en actuele informatie over de interne competitie en de diverse andere
wedstrijden, met dank aan alle up-daters en stukjesschrijvers. Bijna alles wat in dit jaarverslag is
vermeld is ook te vinden op de site.
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