Bier
Via-via ben ik in het bezit gekomen van de notulen van de laatste jaarvergadering van het tweede
(HSB-)team van onze vereniging, het “Bierteam”. In 1998 begonnen als het “Vijfde”, een team om de
wat oudere jeugdspelers samen te laten spelen en ze mede daardoor te behouden voor de
vereniging, is dit team uitgegroeid tot een begrip, en opgeklommen tot het “Tweede”. Spelers van
het team zijn inmiddels zelfs geïnfiltreerd in het “echte” bestuur. De jaarvergaderingsnotulen waren
nooit inzichtelijk, maar op die van 2022 heb ik beslag kunnen leggen. Het werpt een ander licht op
allerlei beslissingen van het bestuur de laatste tijd; zeker nu we een uitnodiging van het bestuur
hebben ontvangen voor een ingrijpende verandering van de speeldag van dinsdag naar woensdag….
Vervelend is wel dat alle namen zijn zwartgelakt. Maar dat gaat nog uitgezocht worden.
Notulen van de jaarvergadering van het Bierteam 2022.
Wanneer? Vrijdag. Waarzo? Daarzo. Aanwezig: AA, AA, AA, AA, AA, AA, AA, AA. AA komt later.
Punt 1. Opening met bier.
De glazen worden gevuld. AA is nog niet aanwezig, maar die had ook gezegd later te komen (een man een man,
een woord een woord). Ook AA is er nog niet maar “die komt toch nooit”, dus daar wordt niet op gewacht. AA
heeft afgezegd “omdat hij op vakantie is”. Er wordt geproost op het afgelopen seizoen waarin het team
wederom niet is gedegradeerd. AA memoreert dat het niet erg was geweest om te degraderen, “dan hebben
we volgend jaar een makkelijk jaar”. AA en AA gaan daartegenin. Er wordt consensus bereikt over de
formulering “iedereen moet dan maar gewoon zijn best doen”. AA wordt aangewezen om de notulen te maken
want “hij woont het verst” en “blijft het frist want hij moet het daarom met alcoholvrij bier doen".
Punt 2. Vacature met bier.
De glazen worden gevuld. Door het plotselinge maar dubieuze vertrek van AA is er een vacature ontstaan. Een
zekere X heeft zich aangemeld om deze vacature te vervullen maar AA merkt op dat hij daartegen is omdat dan
zijn positie aan het eerste bord ter discussie komt te staan. Daarop merkt AA op dat hij hem toch altijd de beste
speler zal blijven vinden, ook al speelt hij dan misschien volgend jaar op bord 2. AA sputtert nog wat tegen
maar als er bijval van AA, AA en AA komt bindt hij in. Het wordt bezegeld met bier, al is niet helemaal duidelijk
wie X nu gaat benaderen.
Punt 3. Remise aanbieden met bier.
De glazen worden gevuld. AA (die dit punt heeft aangebracht) is gepikeerd omdat AA dit seizoen remise had
aangeboden terwijl het hele bord nog vol stond. “Dat is toch geen doen”. AA pakt er een bord bij om aan te
tonen dat remise onvermijdelijk was. “Maar toch”, zegt AA die niet overtuigd is. Er wordt over gestemd over
het voorstel om geen remise te mogen aanbieden als er nog meer dan 10 punten op het bord staan. Maar niet
iedereen stemt mee, ondanks het voorstel van AA om het centraal te houden. De status van de stemming blijft
onduidelijk. Aan de andere tafel is inmiddels ook een schaakbord verschenen.
Punt 3a. Extra ingelast punt met bier.
De glazen worden gevuld als AA opmerkt dat op het parkeerterrein naast de vergaderlocatie linten worden
gespannen. Wat is er aan de hand? Het blijkt om voorbereidingen te gaan voor de feestelijke huldiging van
(KNSB-)Promotie-1 morgen. Met twee matchpunten en 7 bordpunten meer kan het niet meer misgaan, en aan
de linten is te zien dat wordt verwacht dat heel Zoetermeer uit komt lopen voor de huldiging. AA merkt op dat
het nog wel mis kan gaan. Hoe dan ook, AA en AA zien zich nu wel genoodzaakt om hun auto’s te verzetten
naar een parkeerplek buiten de linten.
Punt 4. Bestellen en bier.
De glazen worden gevuld, iedereen doet zijn bestelling. AA komt binnen maar “eet toch echt niet mee”.

Punt 5. Voorgerecht met bier.
De glazen worden gevuld, onder het genot van een voorgerecht worden ze weer geleegd. AA doet het zonder
voorgerecht. “Nee, ik eet echt niet mee”, zegt AA.
Punt 6. Voorbereiding volgend seizoen met bier.
De glazen worden gevuld. “Alles gaat goed, we hoeven ons niet voor te bereiden” merkt AA op. AA vindt dat
dat wel moet en wil er zelfs een soort thema in hebben. Via allerlei associaties komt het gesprek op dierenopeningen. De Gier, de Orang Oetan, de Egel, het Nijlpaardengambiet en het Olifantengambiet komen ter
sprake. Op drie borden wordt dit nader onderzocht en het voorstel om het Olifantengambiet zo vaak mogelijk
met wit te gaan spelen wordt met algemene stemmen aangenomen.
Punt 7. Hoofdgerecht met bier.
De glazen worden gevuld. De schaakborden worden terzijde gelegd en de hoofdgerechten worden snel
opgegeten om de schaakborden weer terug te kunnen leggen. “Nee, ik eet echt niet mee”, zegt AA.
Punt 8. Dinsdagen met bier.
De glazen worden gevuld. Een aantal leden (AA, AA en AA) merken op dat de dinsdag als speelavond de laatste
tijd steeds slechter wordt, voornamelijk omdat de bar van de speelzaal die dag dan niet beschikbaar is. Zij
zouden liever een andere dag zien. “Welke dag dan ook”, merkt AA op, “Als de bar maar beschikbaar is”. AA
zegt toe dit in het “echte” bestuur aanhangig te gaan maken.
Punt 9. Nagerecht met bier.
De glazen worden gevuld. Zoals gebruikelijk wordt bij het nagerecht nog even nagepraat over de vergadering.
AA, AA en AA vinden het een eer om een uitnodiging te hebben ontvangen , ook al waren zij maar invaller.
Volgens AA zijn gezellige mensen altijd welkom. Waarvan akte. “Nee, ik eet niet mee”, zegt AA.
Punt 10. Jubileum met bier.
De glazen worden gevuld. Volgens AA bestaat het team volgend jaar 25 jaar. Er ontstaat discussie omdat niet
iedereen meer goed kan rekenen of niet goed meer weet wanneer het precies was. AA oppert september,
maar volgens AA was het juni. Het punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
Punt 11. Wat verder ter tafel komt.
Bier.
Punt 12. Sluiting met bier.
De glazen worden gevuld. AA memoreert dat het een goede vergadering was, dat het volgend jaar weer zo
gaat. “Of we moeten een halfjaar-barbecue doen bij AA”. AA zegt toe ernaar te gaan kijken. AA zegt ook dan
niet mee te eten. AA zegt de notulen snel rond te zullen sturen. Daarop vertrekken alle spelers naar huis. De
meesten worden opgehaald of zijn met de fiets, een enkeling gaat lopen.
Nagekomen berichten:
Het schijnt dat iedereen ook dit keer weer veilig thuis is gekomen. AA was er niet omdat hij een 50-jarige
bruiloft had. Het eerste is inderdaad kampioen geworden. En er is nog meer goed nieuws: de verandering van
speelavond (punt 9) gaat waarschijnlijk wel lukken, zie de uitnodiging van een extra jaarvergadering die deze
week in de bus valt. Voor de volgende vergadering zijn we ook volgend jaar Daarzo weer welkom!

