De Schaakbond Overijssel is voornemens op de ALV van september 2015 de volgende personen tot
Lid van Verdienste te benoemen. Het gaat vier personen die zich jarenlang hebben ingezet voor het
jeugdschaak:
Fetze Elgersma – elf jaar jeugdcommissie - Jeugd PK
Fetze nam het Persoonlijk Kampioenschap stokje over van Marc van Essen. Fetze organiseerde de
kampioenschappen (het zijn er meerdere) rond oud en nieuw. Maar daarmee was zijn taak nog niet
klaar, dan volgde de inschrijving van de winnaars voor de Nationale Kampioenschappen. Fetze heeft
in al die jaren aan een zeer grote reeks jeugdschakers uit onze regio de kampioenstitel mogen
uitreiken. Daarnaast is Fetze ook vaak betrokken bij andere jeugdevenementen van de SBO. Ook is
Fetze al jaren betrokken bij het ONJK in Twente.
Jan Hummel – elf jaar jeugdcommissie - Jeugd Grand Prix
In 1998 was men gestart met een Jeugd Grand Prix. Om de deelname aan jeugdtoernooien te
stimuleren kwam er de mogelijkheid een berekening te maken over een reeks van toernooien en
daar ook bekers aan toe te kennen. En dan betekende dat er na elk jeugdtoernooi Jan aan de slag
ging. Rekenen en zo snel mogelijk de nieuwe standen publiceren op de website. Naast deze
berekening werd ook de jeugdrating berekend. Jan ontpopte zich in de loop der jaren niet alleen tot
hulp bij toernooien, na het behalen van de benodigde scheidsrechtersdiploma’s werd Jan ook
scheidsrechter op toernooien. Jan is ook al jaren betrokken bij het ONJK in Twente.
Jolanda Hummel – tien jaar jeugdcommissie – Schoolschaaktoernooi en secretariaat
Jolanda Hummel nam de fakkel van het schoolschaaktoernooi over van H. Plasman en Mark van
Essen. De lokale kampioenen werden uitgenodigd voor deelname aan het regionale kampioenschap.
Het toernooi werd tot in de perfectie voorbereid. Jolanda kende na al die jaren de scholen en
betrokken docenten erg goed. Vrijwilligers voor dat toernooi waren er voldoende, want iedereen
wilde graag meehelpen. De laatste jaren was Raindropchess met een grote verkoopkraam van de
partij. Maar het schoolschaaktoernooi was niet het enige wat Jolanda deed. Want de jeugdcommissie
vergaderde ook vaak bij de familie Hummel. Hoewel Jolanda niet het formele secretariaat deed,
maakte Jolanda altijd wel de uitgebreide notulen. En aan het begin van het schaakseizoen stelde zij
de jeugdgids samen. En aan het eind van het seizoen stelde zij het jaarverslag van de jeugdcommissie
samen. Een ware duizendpoot.
Marc Schippers – twaalf jaar jeugdcommissie – Diplomaconsulaat
Marc heeft twaalf jaar deel uitgemaakt van de commissie Jeugdschaak. Hij heeft de portefeuille
diplomaschaak destijds overgenomen van R. Poffers. Het diplomaschaak behelst het verstrekken van
de schaakexamens en – diploma’s van de Stappenmethode van Brunia en Van Wijgerden. In het
begin was er ook nog wel vraag naar de oude methode Jeugdschaak (de bekende pionnen-, toren- en
koningsdiploma’s), maar dat is nu echt historie. Marc blijft dit werk ook de komende seizoenen doen,
maar niet meer als lid van de jeugdcommissie. Marc was vaak betrokken bij andere activiteiten van
de jeugdcommissie zoals het schoolschaaktoernooi.
Fetze, Jan, Jolanda en Marc, hartelijk dank voor jullie jarenlange inspanning en tomeloze inzet voor
het jeugdschaak.

