
 

 

JAARVERSLAG SGA

1-7-2015 t/m 30-6-2016

1. Algemeen
Vanwege de degradatie van 3 KNSB teams telde de SGA-competitie in 2015/2016 78 teams.    
Veel wedstrijden dus, ook al omdat sommige poules uit 9 teams en de promotieklasse zelfs uit 10 
teams bestond. De SGA-toernooien werden over het algemeen druk bezocht, vooral het 
veteranen-toernooi, dat een paar weken voor aanvang al “uitverkocht” was. 
De KNSB-cursus Indelingsdeskundige A in Amsterdam is gesponsord door de SGA; 5 van de 10 
SGA-cursisten hebben hun diploma behaald. Ook waren er cursussen voor Schaaktrainer 1 en 2 
in Amsterdam met vele geslaagden. Veel jeugdleden behaalden hun stappendiploma’s.
Het Max Euwe Centrum had het moeilijk vanwege het wegvallen van de gemeentelijke subsidie: 
de betrokkenheid van de SGA werd getoond door een bijzondere donatie van de SGA aan het 
MEC van € 1.000 als “hart onder de riem”. 

2. Ledenbestand

31-03-15 30-09-15 31-03-16

Senioren 956 924 971

Junioren 401 327 410

Totaal 1357 1251 1381

Een toename van het aantal leden dus, zowel bij de senioren als bij de junioren, hetgeen gerust 
een trendbreuk genoemd mag worden. Dit lijkt een verheugende ontwikkeling maar dient wel gelijk
gerelativeerd te worden: de meest recente cijfers liggen onder het niveau van 30 september 2015 
zowel wat betreft de senioren- als de juniorleden.

3. Competitie

SGA competitie
Aan de SGA competitie deden 78 teams mee, 3 meer dan een jaar eerder, verdeeld over 
promotieklasse, 2 eerste klassen, 2 tweede klassen, 2 derde klassen, 1 vierde klasse. Daarnaast 
was er een viertallencompetitie. 



De kampioenen
Promotietieklasse: VAS 2
1e klasse: De Raadsheer en Fisher Z 2
2e klasse: Isolani en De Volewijckers 
3e klasse: VAS 7 en Amsterdam West 5
4e klasse: Amsterdam West 8
Viertallencompetitie: De Wachter 2

SGA-cup
De finale werd gespeeld tussen Oosten-Toren en ENPS. ENPS won met 4-0 en nam voor het 2e 
jaar op rij de beker mee naar huis.

KNSB-competitie
Ook dit jaar geen team van een bij de SGA aangesloten vereniging in de Meesterklasse.
In de eerste klasse handhaafden Zukertort Amstelveen 1 en Caïssa 1 zich.
In de tweede klasse werd Zukertort Amstelveen 2 kampioen en degradeerde Boven IJ; VAS 1, 
Caissa 2 en Laurierboom-Gambiet 1 handhaafden zich.
In de derde klasse geen kampioenen of degradanten; Almere 1, Zukertort Amstelveen 3, , 
Amsterdam West 1, Fischer Z 1, Caissa 3, Caissa 4 en Caïssa 5 handhaafden zich. 

4. SGA-toernooien en rapidcompetitie 2015-2016
Het Wil Haggenburg toernooi om het persoonlijk kampioenschap werd in groep A gewonnen door 
Albert Blees.
De groepen B t/m D werden gewonnen door respectievelijk Partipan Groen in 't Woud, David Laan
en Duncan Klaren.
Veteranenkampioenschap: Rob Bodicker werd eerste in groep A. De groepen B,C en D werden 
gewonnen door respectievelijk Gerard Driessen, Jan van Willigen en Aat van Egmond
Rapidcompetitie: in de hoofdklasse won Caissa 1, de eerste klasse werd gewonnen door 
Amsterdam West 2. De tweede klasse werd gewonnen door Amsterdam West 3 en de derde 
klasse door VAS 7.
Het snelschaakkampioenschap werd gewonnen door Hing Ting Lai. 

5. Jeugd
De jeugdkalender was dit bondsjaar weer goed gevuld, dus kon er veel geschaakt worden. Naast 
de (weer zeven) Grand Prix, Chess Leagues en Clubcompetitie werden er door diverse 
jeugdspelers ook meegedaan aan toernooien buiten de SGA-regio en met hier en daar 
uitstekende resultaten.Eline Roebers, Maarten Hoeneveld en Leon Reina werden bijvoorbeeld 
eerste in hun tienkampgroep van het Tata Steel Chess. Ook werden er goede resultaten behaald 
op het SPA, in Dieren en op het ONJK Rapid in Eindhoven. Jessie Mang en Matteo van Cleef 
vielen niet in de prijzen op het EK Jeugd in Porec, Kroatie, maar scoorden wel een mooie ervaring.
Hing Ting Lai werd Nederlands Jeugdkampioen en Eline Roebers werd datzelfde maar dan in 
zowel de E- als de D- categorie.
Dit jaar werd het Huttontoernooi door de SGA georganiseerd. Dit toernooi, dat in het Ignatius werd
gespeeld, werd gewonnen door de RSB; de SGA legde beslag op de derde plaats.
De vele vrijwilligers, onder leiding van Tigran Spaan en Ton Sprong, hadden dit jaar ook weer tijd 
om het Scholierenkampioenschap (169 kinderen) en het Scholentoernooi (201 teams) mogelijk te 
maken. De Pinksterbloem won het Scholentoernooi en werd later ook Nederlands Kampioen!
Op het NK voor clubteams werd VAS D1 tweede in de Meesterklasse D. Het lukte Almere E1 wel 
om Nederlands kampioen te worden.
In de SGA-competitie werden VAS C1 en VAS D1 kampioen.
De winnaars van de diverse PK's waren: Tjark Vos (A), Eline Roebers (B), Khoi Pham (C en D), 
Dalya Mang (meisjes D) en Ingo Bello (E).
Aan het eind van het verslagjaar werd begonnen met het formeren van een jeugdcommissie (JGA)



met als doel de vele taken, die de afgelopen jaren door de jeugdleider (lees Tigran Spaan) werden
gedaan, meer te spreiden over circa zes personen.

6. Bestuur
Per 1 januari 2016 is jeugdleider Tigran Spaan formeel afgetreden als bestuurslid. Omdat er nog 
geen opvolger voor hem gevonden is, neemt hij zo lang waar. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 19 mei 2016 is Cilia van der Kamp op eigen verzoek afgetreden; Klaas 
Knoester is haar opvolger.
Het bestuur ziet er als volgt uit:

Henk Boot voorzitter 

Klaas Knoester secretaris

Fred Bergen penningmeester 

Jasper Boonstra competitieleider

Adrienne Cramer toernooileider

Vacature jeugdleider

7. Algemene Ledenvergaderingen
Er werden twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden, op 23 november 2015 en op 19 mei 
2016, beide in Sporthal IJburg. De tweede ALV werd veel beter bezocht dan de eerste, hetgeen 
waarschijnlijk verband hield met het agendapunt over de invoering van de 4e (e.v.) klasse KNSB. 
Ook de voortreffelijke maaltijd die Adrienne voorafgaand aan de tweede ALV serveerde zal daarbij 
geholpen hebben.

8. KNSB
Bij de ALV van 23 november was Jan Stomphorst namens de KNSB aanwezig. Hij vertelde dat de 
KNSB in een proces van reorganisatie verkeerde i.v.m. wegvallen van subsidies en sprak de hoop 
uit dat dit niet ten koste van de dienstverlening zou gaan. Verder introduceerde dhr. Stomphorst 
ideeën over de opzet van een landelijke 4e klasse (en later ook 5e en 6e klasse) KNSB. Hij 
benadrukte wel dat het initiatief niet van de KNSB komt, maar van een groep regionale bonden.
Bij de ALV van 19 mei was Michiel Bosman namens de KNSB aanwezig. Hij vertelde dat 
de reorganisatie nog niet voltooid is maar dat het einde van het proces wel in zicht was. 
Dhr. Bosman leidde ook het agendapunt 'invoering landelijke 4e klasse' in waarna een 
uitgebreide discussie over dit onderwerp werd gevolgd door een voorlopige standpunt 
bepaling van de SGA. Ook in het volgende verenigingsjaar zal er volop aandacht zijn voor 
de wijze waarop de plannen worden voortgezet en wat dat betekent voor de rol van de 
SGA in de schaakwereld.

9. Necrologie 
In deze periode overleden de volgende SGA-leden: Gijs Stalenhoef (oud-penningmeester en 
erelid van MSK), Jan Brugman (De Pion, oud-penningmeester van de JGA en de kalligraveerder 
van talloze schaakdiploma’s) en Marijcke van der Wal-Lecomte (De Amstel, oud-bestuurslid van 
de SGA en internationaal arbiter). 

Klaas Knoester, Fred Bergen
Amsterdam, oktober 2016


