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Het seizoen begon hoopvol met een goedbezochte algemene ledenvergadering in Leeuwarden op 22 

september 2021. Een ieder was positief gestemd. Qua pandemie leek het ergste achter  de rug, de 

clubs konden hun activiteiten hervatten en het zou wel een domper zijn als Covid opnieuw roet in 

het eten zou gooien. Helaas, die domper diende zich aan. In oktober kwam vanuit Den Haag de 

troosteloze tijding: dicht die boel, anders komt straks de ziekenhuiszorg in de knel. En daar gingen we 

weer! Stukken, borden en klokken in de kast, competities stilgelegd en het clubleven ‘on hold’. Voor 

wie daar aardigheid aan had bleef het schaken beperkt tot gestaar op een monitor waarop weliswaar 

stukken op een bord verplaatst werden maar waar de tegenstander onzichtbaar bleef. Eerst eind 

februari 2022 was volgens Van Dissel van het RIVM de kust weer veilig en konden we de draad weer 

oppikken. Zo goed en zo kwaad als dat ging werden interne competities afgerond en onder de 

bezielende leiding van Henk van Dijk werden zelfs de meeste FSB-wedstrijden nog gespeeld!   

Geen inspirerende omstandigheden voor het FSB-bestuur om de moed er in te houden. Niettemin: af 

en toe werd vergaderd en zo goed en zo kwaad als dat ging – verschillende bestuursleden kampten 

met hun gezondheid – werd het schip drijvende gehouden. In de persoon van Eelke Heidinga werd er  

een vervanger gevonden voor penningmeester Visser en op het aanstaande vertrek van 

wedstrijdleider Henk van Dijk werd geanticipeerd door contact te zoeken met Erwin Denissen. 

Gelukkig toonde hij zich bereid de komende jaren de competitie te leiden. Beide mannen zullen 

formeel nog door de ALV moeten worden benoemd.  

Voor het overige zij vermeld dat in het verslagjaar het besluit viel om het analoge bondsblad weer 

nieuw leven in te blazen. In 2022 verschijnen twee ‘gratis’nummers en met ingang van 2023 kan men 

zich tegen betaling van vermoedelijk een tientje abonneren.  

De structuur van de KNSB is ‘under construction’. Onder de bezielende leiding van Bianca Muhren 

wordt het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 uitgevoerd. De invloed van de verschillende 

groeperingen binnen de schaakwereld op de besluitvorming zal worden gemoderniseerd en de 

structuur van de bond zal langs de lijnen der geleidelijkheid worden aangepast aan de eisen des tijds. 

Binnen de Friese Schaakbond zal de discussie op gang moeten komen welke ‘positie’ wij daarin willen 

innemen.  

In het verslagjaar ontvielen ons door de dood de volgende personen: Tjitze Miedema (Lege Geaën), 

Cor Kamstra (oud-Fries kampioen), Jurrie Dedden (Emmeloord) , Rob Anthonijsz (Mid Fryslân). Dat zij 

mogen rusten in vrede.  
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