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Schaakvereniging

Van de voorzitter

De Uil

Het was bijna zo ver, nog een kampioensteam bij de Uil.
Eigenlijk een beetje verrassend eindigde de Uil 3 op een
gedeelde eerste plaats, met een gelijk aantal bordpunten en
ook het onderling resultaat kon geen beslissing brengen, 4-4.
In principe zou er dan geloot worden om het kampioenschap.
Beide verenigingen vonden dat niet leuk en in onderling
overleg is toen besloten om een beslissingswedstrijd te
spelen. Vrijdagavond 7 april werd in IJmuiden deze wedstrijd
gespeeld. Met veel inzet is er gestreden, maar helaas ging de
wedstrijd met 4 1/2 – 3 ½ verloren. Jammer maar helaas,
volgend seizoen dan maar.
Enige tijd geleden is onze club benaderd door de culturele
raad van Hillegom, met het verzoek om na te gaan of het
mogelijk is om een schaakcursus voor beginners te geven. Na
beraad in het bestuur is besloten om deze uitdaging aan te
gaan. Voor het komende seizoen zal op woensdagmiddag een
cursus voor de jeugd worden gegeven. Als leraar heeft Sander
van Delden zich aangemeld, Sander heeft al gezegd dat hij er
veel zin in heeft.
Voor de senioren heeft André Beijk (hij doet al zo veel voor
de club) zich opgegeven als cursusleider. Deze cursus zal
worden gegeven op woensdagavond. Mocht u nog iemand
weten waarvan u weet dat hij of zij nog sluimerende
schaakkwaliteiten heeft, en deze kwaliteiten weer wil gaan
gebruiken, maak hem of haar dan attent op de cursus die dit
najaar zal starten.
André en Sander in ieder geval veel succes en alvast bedankt
voor jullie inzet.
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Als deze Open Lijn verschijnt, zal een aantal weken later
onze jaarlijkse vierkamp weer worden gehouden en wel op
vrijdag 9 en zaterdag 10 juni. Het zou erg leuk zijn als er weer
eens een flink aantal Uilleden zouden meedoen. Bij deze roep
ik jullie op om deel te nemen aan ons gezellige toernooi, in
ieder geval vinden de andere deelnemers dat.

Editor
Jacob van Aalst

Redactie leden
Jan Plomp, Piet Muller, Gerard van
Pruissen, Johan Boon, André Beyk,
Jan Havenaar, Cok Ippel, Theo
Bakker.

En laten we hopen dat het nu echt een keer lente gaat worden.
Veel succes nog in het laatste deel van het seizoen 20052006.
Jan Plomp
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Mededelingen
Dit is al weer het vierde clubblad van dit seizoen en we naderen met rasse schreden het einde van
de competitie. De splitsing in groep 1 is nu voltooid, de splitsing in de groepen 2 en 3 is op een
enkele wedstrijd na ten einde. We gaan ons opmaken voor de definitieve beslissingen ten aanzien
van kampioenschap, promotie en degradatie. Als we beginnen te tellen bij maandag 24 april
hebben we (2e pinksterdag niet meegerekend) 7 speelavonden want maandag 19 juni is de
sluitingsavond. Een ieder kan dus nagaan hoeveel hij eventueel extra moet spelen om de
competitie te voltooien. Ik hoop dat U dat zelf gaat regelen en U weet dat we eventueel op een
donderdagavond ,na overleg, bij De Zwarte Pion in Lisse kunnen spelen.
Zeg dus zo min mogelijk af, dan hoeft er ook niets extra's geregeld te worden.
Bij voorbaat dank.
Wedstr.leider Cok Ippel
Uit de Nieuwsbrief voor de jeugd.
CLAUDIA GRANNETIA PLAATS ZICH VOOR HET NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP SCHAKEN.
Wederom is Claudia Grannetia er in geslaagd
om zich te plaatsen voor het Nederlands
Kampioenschap jeugdschaken welk plaats zal
vinden van 28 april tot en met 6 mei in
Schagen. Omdat de 16 jarige Claudia dit jaar
zal uitkomen in de hoogste categorie (Ameisjes t/m 20 jaar) was het kampioenschap
van Noord Holland niet, zoals dat in
voorgaande jaren wel het geval was,
automatisch genoeg voor een plaats op het NK
omdat er in deze groep slechts 10 meisjes
mogen meedoen!
Afgelopen weekend moest zij zich via een halve finale, in het mooie gemeentehuis van
Hilversum, zien te plaatsen. De eerste wedstrijd op zaterdag (die meer dan 4 uur duurde) verloor
ze. Zondag werd het dus extra spannend omdat deze wedstrijd alles of niets was. Deze wedstrijd
wist ze wel winnend af te sluiten (binnen 3 uur) zodat het nu dus gelijk stond en er een tiebreak
nodig was om de uiteindelijke winnares aan te kunnen wijzen. Deze tiebreak bestond uit 2
wedstrijden van 20 minuten per partij. Onder belangstelling van diverse bekende Nederlandse
schakers, ook aanwezig vanwege de halve finale voor het NK, werden beide partijen door
Claudia gewonnen zodat zij zich dus bij de beste 10 meisjes (t/m 20 jaar) van Nederland plaatst.
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Aankondiging Toernooi
Vierkamptoernooi
9 en 10 juni 2006 is in De Hoeksteen ons jaarlijkse Vierkamptoernooi, noteer deze data alvast in
Uw agenda ook al weet ik dat er tegen die tijd het WK-voetbal begint. Zie ook pag. 18.
En dan is er op zaterdag 17 juni 2006 in Café ,Bar,Restaurant "Zomerzorg" aan de Meerlaan te
Hillegom het jaarlijkse Open Jeugdkampioenschap van Hillegom ( 23e keer)
Zie ook pag. 19.
Wedstrijdleider Cok Ippel
Wilt U meer gegevens over het toernooi en haar partijen, dan kunt U dit bekijken op onze
onvolprezen Website Website schaakvereniging "de Uil" http://home.planet.nl/~deuil
Toernooi-website: http://home.planet.nl~deuil/toernooien/hill open/index 2005.html
Sander den Haan is de redacteur van de Web-site.

SUDOKU
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Winnaar: Piet Brandsma
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Uitslagen Interne Competitie
Stand t/m maandag 10 april 2006
Seizoen 2005 / 2006
Groep 1
Groep 2
In groep 1 vóór de splitsing zijn de beslissingen
Vanwege ziekte, zakelijke en privé
gevallen. Op maandag 10 april speelde Piet
omstandigheden is groep 2 wat achterop
v.d.Griendt met zwart tegen Wally Visser een
geraakt met het schema van 22 wedstrijden
scherpe partij terwijl Cok Ippel met zwart tegen
voor de splitsing. Met medewerking van
Henk Kramer ten strijde trok. Halverwege de
Andre Beijk en Peter van Bakel is er toch een
avond was er op het bord van Henk en Cok al zo splitsing tot stand gekomen hoewel er nog
veel afgeruild dat beide heren besloten tot remise diverse wedstrijden gespeeld moeten worden.
wat overigens voor Cok gunstig was vanwege
Het moet allemaal net kunnen (qua aantal te
zijn betere SB t.o.v Piet. Piet won wel zijn partij spelen wedstrijden) maar er mag dan ook niet
en staat nu bovenaan in de degradatiegroep. Theo veel meer mis gaan.
Bakker speelde met zwart deze zelfde avond
In de Promotie-groep 2 (waaruit de bovenste
tegen Edwin Heemskerk en won na een
drie promoveren) is een eerste begin gemaakt
enerverende strijd. Theo staat nu precies gelijk
met de wedstrijd Rob tegen Piet. Het werd
met Ad en de eerstvolgende wedstrijd is die
remise door herhaling van zetten.
tussen Ad en Theo. Overigens is dit nog een
In de Degradatie-groep 2 (waaruit de
wedstrijd van voor de splitsing dus Ad en Theo
onderste drie degraderen) is men al ruim twee
krijgen elkaar daarna nog een keer. Het kan dit
weken bezig. Helaas is het voor Aad Vledder
jaar nog leuk worden want bovenin de
ondanks zijn mooie "pat-stelling" tegen Kick
kampioensgroep en in de gehele degradatiegroep niet meer mogelijk om degradatie te
is men aan elkaar gewaagd.
ontwijken. De overigen komen allen nog in
In Kamp.groep 1 is nog geen wedstrijd gespeeld aanmerking voor de resterende twee plaatsen.
en daar beginnen we dus maandag de 24e april
mee. Echter in de Degr.groep 1 is de wedstrijd
Pim v.d.Aar tegen Nico v.d.Plas gespeeld die
Nico in zijn voordeel besliste. Maar als U naar de
stand kijkt en in gedachten weet dat er 27
wedstrijden gespeeld moeten worden dan weet de
geachte lezer ook wel dat er nog van alles
mogelijk is. Er degraderen drie (3) spelers.
K a m p .g r o e p 1

P r o m .g ro e p

2

P a r tije n

P u n te n

1

A d R e ijn e v e ld

2 1

4 9

1

R o b

2

T h e o B akke r

2 1

4 9

2

C la u d ia G r a n n e tia

3

Jan H a ve na a r

2 2

4 7

3

J a a p v .A a ls t

1 9

3 9

4

E d w in H e e m s k e r k

2 2

4 1

4

P ie t M u lle r

2 2

3 4

5

J a n v .d .B e rg h

2 2

3 8

5

P e te r v .B a k e l

1 8

2 6

6

C o k Ip p e l

2 2

2 4

6

E n g b e rt v .d .Z a a g

2 2

3 0

D e g r .g r o e p 1

W a rm e rd a m

D e g r .g r o e p

P a r ti je n

P u n te n

2 3

5 0

2 1

4 4

2

1

P ie t v . d . G r ie n d t

2 1

2 1

1

A n d r e B e ijk

2 4

3 0

2

H e n n ie v . E e u w ijk

2 2

2 1

3

N ic o v .d .P la s

2 3

2 0

4

W a lly V is s e r

2 2

1 7

2
3
4

A n to n W a rm e rd a m
G e r a r d D r a a is m a
J a n P lo m p

2 5
2 3
2 3

2 7
2 4
2 4

5

H e n k K ra m e r

2 2

1 7

5

K ic k v . R o o ije n

2 3

1 9

6

P im

2 2

1 6

6

A a d V le d d e r

2 5

1 2

v .d . A a r
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Stand t/m maandag 10 april 2006
Seizoen 2005 / 2006
Groep 3
Groep 4
Maandag 10 april dacht ik dat de splitsing wel
In deze groep, waaruit de bovenste drie
afgerond kon worden en gezien de stand op de
promoveren, is sinds de vorige editie een
borden leek dat ook geen probleem. De spelers
nieuwe speler toegevoegd. Pascal Lemoine.
dachten er echter anders over en met name Ron
Welkom bij De Uil Pascal en ik hoop dat je
v.d.Linden vocht zich enorm terug na compleet
het naar je zin hebt. Pascal speelt, om wat
verloren te hebben gestaan tegen Johan Boon. Bij wedstrijdritme op te doen, een enkele ronde
winst zou Johan zich plaatsen voor de
mee is 11 wedstrijden. De overigen spelen 3 x
promotiegroep vanwege een beter SB. Johan
tegen elkaar dus men weet dat het nog flink
verloor tenslotte nog op tijd en mag zich nu
aanpezen wordt. Bovenin is ineens alles weer
opmaken voor de degradatiegroep. Ron
veranderd. Jan Scheepmaker leek op rozen te
v.d.Linden moet nog een laatste wedstrijd spelen zitten maar Sander van Delden gooide roet in
tegen Martin v.Eeuwijk.Bij winst of een
het eten en laatstgenoemde heeft nu zelfs
gelijkspel van Ron plaatst hij zich anders is Peter betere papieren. De weg is echter nog lang
de gelukkige. Je kunt wel stellen dat Ron de
maar vlak ook Richard Nigten en Koos v.d.
laatste weken deze positie op de ranglijst bij de
Hulst niet uit want als zij de achterstallige
heldeuren vandaan heeft gesleept. We moeten
wedstrijden in winst weten om te zetten staan
dus nog even wachten tot na 24 april alvorens we zij weer op kop.
zeker weten wie er definitief boven of onder de
Richard zelfs erg stevig, maar …….. eerst nog
streep is beland. In de Promotie-groep 3
winnen.
(waaruit de eerste drie promoveren) is de eerste
wedstrijd al gespeeld. Martin v.Eeuwijk en Anton
v.Pijpen speelden een bekeken remise. Overigens
zijn in de groep Stefan en Ronald al aardig op
weg om zich te verzekeren van promotie gezien
het aantal punten voorsprong op nr. 4.
In de Degradatie-groep 3 (waaruit de onderste
drie degraderen) is nog niets gespeeld, maar dat
Pascal Lemoine is als nieuwe speler aan
het moeilijk gaat worden voor Gerard en Piet is
de groep 4toegevoegd. Hij speelt echter
wel duidelijk. Ik geloof dat de remise die Gerard
vanwege de tijd maar een ronde=11
en Piet afgelopen maandag 10 april tegen elkaar
partijen.
speelden niet in hun beider voordeel werkte.
P a r tije n P u n te n
P r o m .g r o e p

1

S te fa n

2

R o n a ld

3

M a r t in

4

W

5

A n to n

6

ille m

P .d

3

K o e k
v . d . L in d e n
v . E e u w ijk
B ra n d s m a
v . P ijp e n

H a a s /R o n

D e g r .g r o e p

v d

P a r tije n

P u n te n

2 2

4 5

P .d

2
3
4

J o h a n B o o n
R o b B ro u w e r
C a s G r a n n e tia

5

G e ra rd

6

P ie t B r a n d s m a

H a a s /R o n

v d

v . P r u is s e n

G ro ep 4
J .S c h e e p m a k e r

24

44

2

S . v . D e ld e n

23

42

21

41

2 2

4 4

2 2

4 0

3

R .N ig te n

2 2

3 5

4

K .v .d .H u ls t

21

36

2 3

3 4

5

C .d e K o o k e r

22

33

6

H .E lz e n g a

23

33

7

H .d e G ro o t

24

33

8

R .G r a n n e t ia

23

32

9

L

3

1

1

L
2 2
2 1
2 2

2 9
2 6
2 1

T .B ra n d s m a

23

27

10

J .H e id e m a

22

21

4

4

20

3

2 1

1 6

11

P . L e m o in e

2 2

1 5

12

J .K a m e rb e e k
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Wedstrijdleider Cok Ippel

Bekerwedstrijden Intern
Stand aan kop na 10 april 2006:
Naam
1/2
1/2
3
4
5
6
7
8
9/15
9/15

Cas Grannetia
André Beijk
Pim van der Aar
Anton Warmerdam
Ad Reijneveld
Henk Kramer
Ronald van der Linden
Stefan Koek
Wim Brandsma
Jan Plomp

Score
81
81
72
68
58
51
44
35
34
34

Naam
9/15
9/15
9/15
9/15
9/15
16/17
16/17
18/20
18/20
18/20

Wally Visser
Gerie Opgenhaffen
Nico van der Plas
Fred van Randen
Jan Vreeburg
Aad Vledder
Rob Warmerdam
Ron van der Linden
Jacob van Aalst
Cok Ippel

Score
34
34
34
34
34
27
27
17
17
17

Graag had ik gezien dat André Beijk op +115 had gestaan. Dat heeft niets met Cas te maken,
maar met de nipt verloren beslissingswedstrijd van De Uil 3. Toch heeft de verder uitstekende
score van André juist aan het tot stand komen van die beslissingswedstrijd bijgedragen. Hij won
zijn laatste 2 reguliere partijen, maar leverde door die beslissingswedstrijd dus weer wat punten
in. Daardoor kon Cas langszij komen. Cas won voor het vierde tegen HWP 7 en daags erna met
het derde tegen HWP 6. Hij sloot de bondscompetitie af met een remise tegen De Vennep 3. Een
bekerpartij tegen Hans de Groot leverde nog 13 punten op.
Pim van der Aar klom naar de derde plaats met een overwinning voor De Uil 2 en twee
gewonnen bekerpartijen tegen Piet Muller en Ronald van der Linden.
Anton Warmerdam verdiende weliswaar 17 punten middels 2 uit 3 voor het derde, maar zakte
daardoor een plaatsje.
Ad Reijneveld speelt de laatste maanden weer als vanouds en middels 1½ uit 2 voor het eerste en
bekerwinst tegen Rob Warmerdam bezet hij de ongedeelde 5e plaats. Met nog een
bondswedstrijd tegoed kan hij nog volop meedoen om de eerste plaats.
Henk Kramer zakte wat terug, hij speelde deze periode geen partijen voor de beker en hetzelfde
geldt voor Nico van der Plas.
Met stip op 6 staat Ronald van der Linden. Hij won zijn laatste 4 bondswedstrijden, waaronder
een invalbeurt in het tweede.
Stefan verloor weliswaar zijn partij tegen HWP 6, maar maakte dat weer goed in de
beslissingswedstrijd. Een bekerpartij verliezen van Edwin Heemskerk is geen schande en tegen
Claudia Grannetia strafte hij een onnauwkeurige zet genadeloos af.
Gerie Opgenhaffen, Wim Brandsma en Ron van der Linden krikten hun score wat op door hun
laatste bondswedstrijd te winnen.
Jan Plomp haalde uit de laatste 2 bondspartijen 1½ punt. Hij moest de beslissingswedstrijd
helaas missen.
Jacob van Aalst, Aad Vledder, Fred van Randen en Wally Visser sloten de bondscompetitie af
met een remise.
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Jan Vreeburg won en verloor een keer voor het eerste, maar heeft nog steeds een uitstekende
score met een TPR van 2039.
Hetzelfde geldt voor Rob Warmerdam. Echter, een verloren bekerpartij tegen Ad deed hem
enkele plaatsen zakken.
Johan Boon verscheen in de top 20 middels een remise tegen Peter de Haas.
En Cok Ippel sluit de rij, hij speelde voor het eerste een verdienstelijke remise en won in het
kampioensteam.
Bekerpartij 13-03-2006
Wit: Hans de Groot; Zwart: Cas Grannetia
1.e3 e6 2.d4 d5 3.¤f3 c5 {Door de voorzichtige opstelling
van wit (c2-c4 is nog niet gespeeld) kan zwart een actieve
opstelling kiezen.} 4.c4 cxd4 5.exd4 dxc4 6.¥xc4 {Wit
heeft een geïsoleerde d-pion, maar al wel 2 stukken
ontwikkeld.} 6...¤f6 7.¥g5 ¥e7 8.¤c3 O-O 9.O-O ¤c6 zie
diagram

10.d5? exd5 11.¤xd5?? {Dit kost een stuk.} 11...¤xd5
12.¥xe7 ¤dxe7 {... en wit kan het stuk niet meer
terugslaan.} 13.¤g5 £xd1 14.¦axd1 ¤e5 15.¥b3 h6 16.¤e4
b6 17.h3 ¤7g6 18.¤d6 ¥a6 19.¦fe1 ¥c8 20.¥c2 ¥a6 21.a4
¤c4 22.¥e4 ¦ad8 23.¤f5 ¤xb2 24.¦a1 ¥d3 25.¤g3 ¥xe4
26.¦xe4 ¦d1+ 27.¦xd1 ¤xd1 28.¦d4 ¤c3 29.¦c4 ¤d5 30.¤e4
¦d8 31.g3 ¤ge7 32.h4 ¦c8 33.¦d4 ¦c2 34.¤d2 a6 35.¤c4 g6
36.¦e4 ¢f8 37.¤e5 ¢e8 38.¤c4 ¤c3 39.¤d6+ ¢d7 0-1

Jan Havenaar

Waar de jeugd schaakt is er toekomst
De jonge honden van groep drie!
Nou daar staan ze dan fier aan kop in deze groep “de jonkies”, nou ja…. Jonkies…. Stefhan is
natuurlijk al een hippie op leeftijd, maar samen met Ronald en Martin hebben ze, nu de splitsing
daar is, de gevestigde orde toch maar mooi achter zich gelaten.
Natuurlijk ze hebben het niet cadeau gekregen, elke week werd er weer verwoed gestreden om
de puntjes, maar nu beginnen ze toch, echt verdiend, aan de poorten van groep twee te rammelen
en dat is voor de doorstroming in de club een opsteker!
De nakende splitsing had een heilzame werking op de vechtlust van de afdeling routine, zo valt
de opmars van Willem op, oorspronkelijk had hij zich in de onderste regionen gekletst maar toen
het er op aan kwam, en hij zich wat meer concentreerde, schaakte hij zich knap naar de vierde
plaats.
Nu we toch complimentjes aan het uitdelen zijn, ook Anton heeft zich bewonderenswaardig
teruggevochten naar een vijfde plaats, hij stond zelfs enige tijd fier aan kop viel daarna in een
diep schaakgat en zie daar, als een phoenix uit de as herrezen!
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Ja en dan komen we in de afdeling twijfel gevallen, dit geldt zeker voor Peter en Ron die nog
van de laatste partij, Ron met wit tegen Martin, afhankelijk zijn in welke groep ze terecht komen.
Ook Peter heeft enige tijd de ranglijst aangevoerd, er leek geen vuiltje aan de lucht maar net als
bij Anton, begon ook bij hem toen een vrije val die misschien wel eindigt in de degradatiegroep.
Die zekerheid heeft Johan, u weet wel uw schrijver, al bij voorbaat en terecht, ik lijk al maanden
een bokser die ruim op punten voor staat en triomferend rondkijkend, alsnog knock out gaat, hier
helpt maar één medicijn…een flinke neut.
Piet en Gerard schijnen zich al op voorhand neer te leggen bij een jaartje groep vier, tegen zoveel
achterstand is geen opleving opgewassen.
Wie nog wel mag hopen is ons aller Cas, als je toch drie talentvolle kinderen naar de club brengt
dan rijst het vermoeden dat Cas een slapende schaakreus kan zijn die elk moment kan ontwaken.
Kortom de rest van dit schaakseizoen belooft nog veel strijdt maar bovenal schaakplezier!
Johan Boon
Even nadenken
MORSDOOD!
De een heeft vijf pionnen geslagen, de ander vier. De pionnen staan niet naast het bord, maar
liggen netjes op een rijtje aan de rand van de tafel. Die rollen er straks vanaf, denk ik. “jullie
hebben de pionnen neergelegd hè. Kun je ze niet beter rechtop zet-ten?”vraag ik. “Nee” zegt
Rascha, “ze zijn dood” “O, ik dacht dat ze alleen maar een beetje geblesseerd waren. In het
ziekenhuis krijgen ze een pleister en verband en straks moeten ze weer aan de bak” “Nee”, zegt
Rascha, “ze zijn morsdood” “Die van mij hebben zwarte gewaden aan”, zegt haar tegenstander
Iris. “En die van mij hebben witte gewaden”, zegt Rascha. Nu zie ik het ook. De pionnetjes die
daar opgebaard liggen zijn inderdaad morsdood. Ik, “maar straks rollen de doden nog van tafel!”
“Dat moet ook”zegt Rascha, “want als je dood bent val je van de wereld” Hier is over nagedacht.
Er is geen speld tussen te krijgen. De dames schaken gezellig verder.

Uitslagen Externe Competitie (Bondswedstrijden). Seizoen
2005/2006
De Uil 1 Klasse Promotie NHSB
Na het laatste clubblad hebben we er weer twee wedstrijden op zitten. Wedstrijden met een totaal
ander gezicht. Allereerst speelden we op zaterdag 4 maart 2006 onze laatste thuiswedstrijd in "de
Lantaarn" aan de Haven in Hillegom. Zoals men allemaal inmiddels wel weet is dit gebouw, dat
vele en vele jaren onze thuisplaat was voor de wedstrijden op zaterdag en ook de
snelschaakwedstrijden in juli vonden daar plaats, verkocht en heeft geen funktie meer voor het
verenigingsleven. Jammer maar waar.
Terug naar die wedstrijd (tegen ZSC-Saende 2) Alles liep deze middag in ons voordeel Ja we
stonden op een gegeven moment zelfs met 5-0 voor een ongekende weelde als je bedenkt dat
ZSC-Saende 2 eventueel nog in aanmerking kan komen voor een extra degradatieplaats(Er
kunnen immers wel drie NHSB-teams uit de KNSB degraderen en dan degraderen er geen twee
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maar drie teams uit de promotie-klasse) Het werd een afgetekende 5,5 - 2,5 overwinning deze
middag, een waardig afscheid van De Lantaarn.
En dan de wedstrijd op 25 maart die we opnieuw in Koedijk moesten spelen. Even ter
verduidelijking het woordje "opnieuw". Bij Koedijk spelen nl. op zaterdag een aantal
verenigingen uit de promotieklasse samen. Zoals 0-0-0, VVV, en ASG. Nu hadden we eerder in
de competitie ook al in Koedijk van koploper 0-0-0 met 5,5-2,5 verloren. Op 25 maart moesten
we op dezelfde plek tegen ASG die tot dan toe 1 matchpunt onder ons stond. Het werd een
regelrechte ramp. Ik ga niet in op de gegevens wie er gewonnen of beter stond en het niet haalde
want dan blijf ik aan de gang maar er had deze middag heel wat meer in gezeten dan de
eigenlijk beschamende nederlaag van 6,5 - 1,5.
Edwin Heemskerk won en Ad haalde een remise en "that was all" Dit betekent tevens dat nr 3
van onderen (die waarschijnlijk ook moet degraderen) nog op gelijke hoogte kan komen met De
Uil. (bekijk de ranglijst maar) Een voordeel voor ons is dat ZSC-Saende 2 nog tegen HWP 1
moet en laatstgenoemde heeft nog promotiekansen, want er promoveren er twee. Het zou ook
kunnen dat er geen drie degraderen want als er maar twee terugkomen uit de KNSB, degraderen
er maar twee. En dat zou kunnen gebeuren als ZSC-Saende 1 verliest van Kijk Uit 1 (Kijk Uit 1
is een van de drie vermoedelijke degradanten uit de KNSB.) Ik denk echter niet dat ik van deze
laatste veronderstelling uit moet gaan dat zou eigenlijk een te gekke uitslag zijn. Overigens als
De Uil en De Wijker Toren 2 in hun laatste wedstrijd te Hoorn remise spelen zijn ze allebei uit
de problemen. Het kan nog een leuk middagje worden daar in Hoorn want als teamleider kan ik
tegelijkertijd ook alle andere teams die daar spelen aan het werk zien.
Overigens, wat de uitslag op 22 april ook moge zijn, ik moet eerlijk bekennen dat ik dit seizoen
meer had verwacht van het eerste.
Wedstrijdleider Cok Ippel

Nieuws van de externe competitieleider.
Op dit moment, als ik dit schrijf, is er weer het een en ander gebeurt. Bij de vorige uitgave van
“De Open Lijn” heb ik het al even aangehaald: ons derde team kon nog, dankzij twee geweldige
overwinningen, kampioen worden.
En zo gebeurde het ook, maar kampioen zijn zij niet geworden. Meer hierover bij het stukje over
De Uil-3 en elders in het blad.
Met het verschijnen van ons clubblad maart jl. zijn de, tot in februari, gespeelde wedstrijden van
onze achttallen opgenomen en tevens van elk team zijn toen de standen geplaatst. Vanaf dat
moment ga ik nu verder om de uitslagen te vermelden en een nieuwe kruistabel te plaatsen.
Ronde 7 4 maart 06
V.V.V. 1
Aartswoud 1
0-0-0 1
De Uil 1
Krommenie 1
-

Heemsteedse S.C. 1
S.V. De Wijker Toren 2
A.S.G.
Z.S.C. Saende 2
Het Witte Paard 1

4
3
4½
5½
2

-

4
5
3½
2½
6
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Ronde 8 25 maart 06
Het Witte Paard 1
Z.S.C. Saende 2
A.S.G.
De Wker Toren 2
Heemsteedse S.C. 1 -

V.V.V. 1
Krommenie 1
De Uil 1
0-0-0 1
Aartswoud 1

6½
4½
6½
2½
4½

-

1½
3½
1½
5½
3½

Door deze twee uitslagen (gewonnen en verloren) is De Uil-1 op plaats 5 terechtgekomen.
Zo op het eerste gezicht lijkt dit een veilige plaats, maar het is misschien niet ondenkbaar dat er 4
clubs moeten degraderen en dan wordt het, ook voor ons vlaggenschip, nog heel hard werken.
Ik wens ze alle succes toe tijdens de laatste ronde welke, gezamenlijk (dus met 10 clubs tegelijk)
op 22 april gespeeld wordt in Hoorn.
Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
0-0-0 1
Heemsteedse S.C. 1
Het Witte Paard 1
A.S.G.
S.V. De Wijker Toren 2
De Uil 1
Aartswoud 1
Z.S.C. Saende 2
Krommenie 1
V.V.V. 1

Winst Verlies Gelijk
8
0
0
6
1
1
5
2
1
4
3
1
4
4
0
4
4
0
2
2
4
3
5
0
1
7
0
0
7
1

Punten
16
13
11
9
8
8
6
6
2
1

Bord
42½
37½
39
38
30½
30
29½
27
24½
21½

Gerard van Pruissen

Uil 2 NHSB klasse 3D
De Aalsmeer 2 – De Uil 2 Vrijdag 17 maart 2006:
Na het behalen van het kampioenschap was deze wedstrijd eigenlijk om des keizers baard. Maar
ergens in je achterhoofd wil je toch wel kampioen worden met een 100% score.
Nico v.d. Plas was verhinderd en Henk Kramer wilde graag een keertje verstek laten gaan. Een
mooie gelegenheid dus om wat jong talent te testen. Ronald vd Linden is daar altijd wel voor te
porren en ook Martin van Eeuwijk wilde het wel eens hogerop proberen.
Het eerste resultaat werd, het is eigenlijk nooit anders, door Wally Visser gescoord d.m.v een
remise. Hij kon dus richting Zomerzorg. Pim v.d. Aar kreeg een loper in de schoot geworpen en
kon spoedig het punt opstrijken. Met Martin ging het niet goed en verloor gaande weg meer
terrein en moest uiteindelijk de vlag strijken. Ronald speelde een puike Siciliaan (zie partij ) en
won op overtuigende wijze! Dit punt werd echter weer teniet gedaan doordat Piet Muller zijn
loper liet insluiten en groot materiaalverlies niet meer te voorkomen was. Cok Ippel vroeg op dat
moment hoe de stand was 2,5 – 2,5 riepen we in koor; dus jij moet winnen want de anderen
kunnen bijna niet meer winnen! Cok had een paar pluspionnen. Toen zijn tegenstander op
onverklaarbare wijze stukken begon te ruilen was het pleit gauw beslecht. Jaap van Aalst hield
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stand in een Dame eindspel en de tegenstander van Gerie liet zich kinderlijk eenvoudig mat
zetten met Koning en toren.
Eindstand 5-3 voor De Uil 2 en een maximum score in de competitie en de jonkies zijn een
ervaring rijker.
G.Heijer – Ronald vdLinden
Siciliaans Najdorf variant
1.e4-c5 2.Pf3-d6 3.d4-cxd4 4.Pxd4-Pf6 5.Pc3-a6 6.Lg5-Pbd7
7.Le2-e6 8.Lf3-Le7 9.0-0-Dc7
10.Dd2-Pe5 11.Le2-b5 12.a3-Lb7 13.f3-0-0 14.Tfc1-Tac8
15.Pa2-d5 16.exd5-Lxd5
17.Pb4-Lc4 18.Pd3-Lxd3 19.cxd3-Db6 20.Le3-Lc5
Stand na 20. .. – Lc5 zie diagram 1
21.Pc2 [21.Txc5-Dxc5 22.Pxe6-Dd6 23.Pxf8-Txf8] 21….Pd5 22.Lxc5 [Beter is 22.d4, ziet er goed uit 22….-Le7
23.dxe5-Txc2 24.Dxc2-(24.Lxb6?? – wit zal zich in dit hapje
verslikken. 24…-Txd2 25.Kf2-Pxb6; of 24.Txc2-Pxe3
25.Kh1-Pxc2 26.Dxc2-De3) 24…-Dxe3+ 25.Kh1-Dxe5
26.a4] 22….-Txc5 23.Kh1-Tc6 24.Pb4-Txc1 25.Txc1-Pxb4 26.Dxb4-De3
27.De1-Pxd3 28.Lxd3-Dxd3 29.Tc3-Dd4 30.Tc1-h6 31.h3-Td8 32.Tc8-Txc8 33.Dxc8-Kh7
34.Dxa6-Dxb2 35.Dd6-Db3 36.Kg1-f6 37.Kf2-e5 38.Ke2-Dc4+-Dd3+?[Beter is Kf2]
Stand na 39. Dd3+??? Zie diagram 2

39…-DxDd3+ 40.Kxd3-f5 [Komt in een gewonnen
pionneneindspel] 41.Kc3-Kg6 42.g3-Kf6
43.Kd3-e4+ 44.Ke3-exf3 45.Kxf3-Kc4 Wit geeft op! (0-1)
Piet Muller
Ronde 7
De Haarlemse Jopen
S.C. Aalsmeer 2
S.V. Het Spaarne 3
HWP Haarlem 5

-

De Vennep 2
De Uil 2
Kijk Uit 2
Chess Soc. Zandvoort 2

3½
3
7
4½

-

4½
5
1
3½

Ons kampioensteam heeft zijn status als “beste”overduidelijk waar gemaakt. Ook de laatste
wedstrijd werd in winst omgezet, waarmee het maximale aantal punten is behaald (14). Ook het
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aantal bordpunten zegt genoeg over de suprematie van deze ploeg in de Derde Klasse D van de
NHSB.
Op nu naar de tweede klasse.
1

Stand Naam

1
2

De Uil 2
S.V. Het Spaarne 3

3
4
5
6
7
8

De Vennep 2
S.C. Aalsmeer 2
Chess Soc. Zandvoort
2De Haarlemse Jopen

2½

2
3
5½ 4½
4½

4
5
3½

5
6
6

6
7
6 6½
5½ 5

3½ 3½
5½ 3½ 4½ 5
3 4½ 2½
3
5
4
4 3½
2
2 4½ 5
2 2½ 3½ 3 4
5½
1½ 3
3
4 4½ 2½
3
1
3 2½ 3
3 2

8
5
7
5
5½
5
5
6

Punten Bord
14
38½
10
34
8
7
7
5
5
0

KAMPIOEN
H.W.P. Haarlem 5
Kijk Uit 2

30½
27½
26
25½
24½
17½

Gerard van Pruissen

De Uil 3 NHSB klasse 4D
De uitwedstrijd in de Sociëteit “Vereniging” aan de Zijlweg in Haarlem was een strijd tussen 2
subtoppers. De verliezer zou in ieder geval afvallen in de race om het kampioenschap. HWP had
nog het meeste perspectief, omdat zij een punt meer hadden en in de slotronde een van de
koplopers zouden ontmoeten.
Aan bord 7 viel de eerste beslissing. André had een centrumpion geofferd en kreeg daar
gemakkelijk spel voor. Toen André de dame aanviel dacht zijn tegenstander hetzelfde te kunnen
doen. Maar een tussenschaakje weerlegde dat en het eerste punt was binnen.
Al spoedig volgde Ronald, die met een dubbelpion op de f-lijn werd opgezadeld. Echter, toen de
witspeler kort rokeerde kwam de halfopen g-lijn goed van pas. Met een offer op g3 werd de
partij beslist.
Anton en Kick konden geen potten breken, de partijen bleven in evenwicht. Anton bracht de
score op 2½, Kick moest nog even doorspelen, omdat de overige borden niet allemaal florissant
stonden.
Op het bord van Jan kwam een aangenomen damegambiet. Omdat zijn tegenstander geen idee
had hoe dat gespeeld moest worden bleef Jan het pionnetje gewoon voor. Jan bleef geduldig
wachten op een foutje en dat kwam uiteindelijk ook.
Cas speelde een chaotische partij. Zijn tegenstander kon met een schitterend paardoffer op g5
een koningsaanval ontketenen. Beide spelers hadden kennelijk alleen aandacht voor de h-lijn,
want op b4 bleef vele zetten lang een paard instaan. Op een gegeven moment stonden zelfs 2
stukken in. Uiteindelijk pakte wit het paard, maar moest het stuk even later door een
dubbelaanval weer inleveren. Een röntgenschalkje leverde Cas tenslotte het beslissende materiële
voordeel op.
Hiermee kwamen we op een 4½ - ½ voorsprong, zodat Kick met een gerust hart remise kon
geven.
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Gerard had de opening goed gespeeld, maar vond niet de juiste voortzetting. De tegenstander
kreeg tegenkansen en won materiaal. Uiteindelijk moest Gerard de koning omleggen.
Aan bord 1 had Stefan zijn favoriete opening op het bord gebracht. Zijn tegenstanderwist daar
echter goed raad mee en posteerde paarden in het centrum. Stefan moest zijn goede loper
afruilen en daarna waren zijn mogelijkheden zeer beperkt. De tegenstander zette hem vast op de
onderste rijen, won materiaal en daarmee de partij.
De druiven waren zuur voor HWP 6: later in de week bleek Het Spaarne 5 te hebben gewonnen
van Santpoort 3 en met de wedstrijd Het Spaarne 5 – HWP 6 in de laatste ronde zou HWP bij
winst tegen ons nog alles in eigen hand hebben gehad. Ze kunnen nu alleen ons nog helpen, mits
wij de laatste ronde winnen van Purmerend 6.
Gedetailleerde uitslagen:
1 M. Boekhout - Stefan Koek
2 P. Zoetemeijer - Ronald vd Linden
3 W. de Ruig
- Gerard Draaisma
4 V. Steemers
- Anton Warmerdam

1-0
0-1
1-0
½-½

5
6
7
8

H. Elzerman
T. Elstgeest
S. Hol
D. Simonse

-

Kick van Rooijen
Jan Plomp
André Beijk
Cas Grannetia

½-½
0-1
0-1
0-1

Santpoort 3 na beslissingswedstrijd kampioen.

In de 4e klasse D had Het Spaarne 5 lange tijd op kop gestaan, maar werd in de laatste ronde
verslagen door HWP 6. Daardoor konden De Uil 3 en Santpoort 3 langszij komen. Met 3 teams
op 9 punten viel Het Spaarne af op bordpunten. Santpoort wist door een 7 – 1 overwinning op
Excelsior 3 het bordpuntentotaal zodanig op te krikken dat ze gelijk kwamen met De Uil. En
omdat de onderlinge wedstrijd in 4 – 4 eindigde zou er geloot worden om de promotie. Dat
vonden beide teamleiders geen gelukkige oplossing, dus werd een beslissingswedstrijd
georganiseerd. Die vond op vrijdagavond 7 april plaats bij Kijk Uit in IJmuiden.
Kijk Uit speelt vrijdag in een oud schoolgebouw en ze huren dat samen met de damvereniging.
Ze spelen intern volgens het systeem Keizer.
De reis erheen gaf nog kleine problemen, omdat de door de routeplanner aangegeven afslag
Velserbroek afgesloten was, maar om 5 over 8 was iedereen binnen.
Al spoedig brandde de strijd los. Anton Warmerdam, Stefan en Gerard kwamen goed uit de
opening. André kreeg een versplinterde pionnenstelling, bij Anton van Pijpen en Peter was de
situatie onduidelijk en Martin en Ronald hadden duidelijk al problemen. Toch bracht Ronald het
eerste punt binnen. Hij kreeg tegenkansen, omdat de zwarte koning in het midden bleef en dat
buitte hij handig uit.
Anton van Pijpen dreigde een pion te verliezen en ging met de dame op avontuur. Dat werd door
de tegenstander opgevangen. Stukken werden geruild en er kwam een witte pion op a7. Dit was
niet meer te houden.
Anton Warmerdam kwam een kwaliteit voor, maar moest witte pionnen op f6 en g7, gedekt door
loper c3, toestaan. Na nog een gunstige afwikkeling te hebben gemist kreeg hij remise
aangeboden. Hij kon niet anders dan accepteren.
Met wit kreeg Stefan zijn geliefde “Stonewall” op het bord. De tegenstander had daar geen kaas
van gegeten. Stefan won een pion, enkele zetten later een stuk en daarmee de partij.
Peter had lang gerokeerd, maar hield na b2-b4 open huis. De tegenstander dirigeerde alle stukken
daarheen en na nog een tijdlang stand te hebben gehouden liep het toch mat.
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André probeerde met torens en 2 lichte stukken de stelling nog te houden, de tegenstander
behield steeds de betere positie. In arren moede offerde André een stuk voor tegenkansen, maar
kreeg die helaas onvoldoende.
Gerard verloor in het middenspel de kwaliteit, maar vocht met de lichte stukken en toren terug.
Hij kreeg een pion op a7 en wist een paard terug te winnen. De rest was een fluitje van een cent
voor Gerard.
Dus hing alles af van de laatste partij. Martin wist de dreigingen op de e-lijn op te lossen middels
rokade, maar moest toen rekening houden met een koningsaanval. De witspeler durfde de offers
niet aan, maar won op de damevleugel wel een stuk. Dat gaf hij 10 zetten later echter vrolijk
weer terug. Maar kort daarna ging het weer mis. Wit viel met een loper een toren aan. Martin
dacht nog even een dameschaakje te geven, maar de dame werd door een pion aangevallen,
waarna de kwaliteit verloren ging. Wit zette niet optimaal voort en met nog enkele minuten te
spelen kwam de volgende stelling op het bord:
Wit: Kd2, Tb6, pi a2, a4, h2
Zwart: Kd4, Pc5, pi b5, d3, f4, h7
In deze stelling speelde wit 1.Txb5. Deze zet
verliest als volgt:
1…Pe4+ 2.Ke1 (2.Kd1? Pc3+ en 3…Pxb5)
2…d2+ 3.Ke2 f3+! 4.Kd1 Pc3+ 5.Kxd2
Pxb5. Het paard bewaakt de a-lijn en de
koning helpt de f-pion tot promotie.
In de partij volgde 1…f3?? 2.Txc5! en zwart
kon opgeven.

Al met al een spannende wedstrijd, waarbij we echt niet kansloos waren.
Uitslagen:
1 M. de Roode - P. de Haas
1-0
5 K. Dekkers
2 N. v.d. Star
- A. van Pijpen
1-0
6 G. de Bock
3 N. v.d. Lende - R. v.d. Linden
0-1
7 L.Kruisselbrink 4 J. v.d. Star
- A. Warmerdam ½-½
8 R. de Roode
-

G. Draaisma
A. Beijk
S. Koek
M. v. Eeuwijk

0-1
1-0
0-1
1-0

Jan Havenaar
Ronde 6 3 maart 06
Purmerend 6
HWP Haarlem 6
Santpoort 3
-

S.V. De Wijker Toren 6
De Uil 3
S.V. Het Spaarne 5

5 - 3
3 - 5
3½ - 4½
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Ronde 7 20 maart 06
Excelsior 3
S.V. Het Spaarne 5 De Uil 3
-

Santpoort 3
HWP Haarlem 6
Purmerend 6

1 - 7
1½ - 6½
5 - 3

Het team van Jan Havenaar is door deze 2 overwinningen (en natuurlijk ook door de overige
uitslagen) opgeklommen naar de gedeelde eerste plaats, tezamen met Santpoort-3.
Om nu de kampioen aan te wijzen gelden er een aantal regels die duidelijk staan omschreven in
de reglementen van de NHSB.
1.
het aantal matchpunten (deze zijn exact gelijk, dus geldt regel 2)
2.
het aantal bordpunten (ook deze zijn exact gelijk, dus geldt regel 3)
3.
het aantal matchpunten behaald in de onderlinge wedstrijden (op 30 januari 2006 speelde
de Uil tegen Santpoort met 4 – 4 gelijk, dus geldt regel 4)
4.
het aantal bordpunten behaald in de onderlinge wedstrijden (op 30 januari 2006 speelde
de Uil tegen Santpoort met 4 – 4 gelijk, dus geldt regel 5)
5.
het lot
Dat het lot nu moet beslissen wie zich kampioen mocht noemen is natuurlijk voor beide partijen
moeilijk te accepteren en daarom werd er besloten om, op neutraal terrein, een
kampioenswedstrijd te spelen.
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld en het verslag van deze wedstrijd staat elders vermeld.
De stand is dan ook zoals onderstaande kruistabel aangeeft.
Stand Naam
1
2
3
1
Santpoort 3
4 3½
2
De Uil 3
4
2½
3
S.V. Het Spaarne 5
4½ 5½
4
H.W.P. Haarlem 6
2
3 6½
5
Purmerend 6
3½ 3 3½
6
Excelsior 3
1
1 3½
S.V. De Wijker Toren 3½ 2
7
4
6
Gerard van Pruissen

4

5
6
7
Punten Bord
6 4½ 7 4½
9
29½
5
5
7
6
9
29½
1½ 4½ 4½ 4
9
24½
5½ 8 6½
8
31½
2½
4
5
3
21½
0
4
5
3
14½
1½ 3
3
1
17

De Uil 4 NHSB Klasse 4
Na een zeer ruime overwinning (7 – 1) op Bloemendaal, waaraan zij zelf ook debet aan waren
om maar met 4 spelers te komen, was de laatste wedstrijd in dit seizoen in Nieuw-Vennep tegen
de club De Vennep. Dit leverde helaas geen overwinning op en bleven we hierdoor op de vierde
plaats staan. Jammer maar volgend jaar gaan we er weer tegenaan.
Ronde 6 27 februari 06
Heemsteedse S.C. 3
S.V. Het Spaarne 4
De Uil 4

-

Excelsior 2
Bloemendaalse S.V. 7
HWP Haarlem 7

4 - 4
4½ - 3½
7 - 1
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Ronde 7 20 maart 06
De Vennep 3
HWP Haarlem 7
Bloemendaalse S.V. 7

-

De Uil 4
S.V. Het Spaarne 4
Heemsteedse S.C. 3

1
2
3
Stand Naam
1
Excelsior 2
5½ 4
2
De Vennep 3
2½
4½
3
Heemsteedse S.C. 3
4 3½
4
De Uil 4
2½ 2
4
5
S.V. Het Spaarne 4
3½ 2½ 3
6
Bloemendaalse S.V. 7
3
2 1½
7
H.W.P. Haarlem 7
3 1½ 1
Veel lees- en schaakplezier en tot een volgende keer.

4
5
5½ 4½
6 5½
4
5
3
5
3 3½
1
4

6 - 2
4 - 4
1½ - 6½
6
7 Punten Bord
5
5
11
29½
6 6½
10
31
6½ 7
8
30
5
7
5
23½
4½ 4
5
22½
4½
2
17½
3½
1
14

Gerard van Pruissen.

Schaakvrienden
Uitkomstdata 2005/2006
Inleveren kopij
29 mei 06

Verschijningsdatum
24 april 06
12 juni 06

De volgende Open Lijn verschijnt op 24 april 2006. Sluitingsdatum voor inleveren kopij
10 april 2006.
E-mail adres: aalstech@planet.nl of per diskette aan: J. van Aalst, Distelstraat 12,
2153 CC Nieuw Vennep, Tel: 0252 621745.
LAAT UW KRITIEK HOREN ZODAT WE DE KWALITEIT KUNNEN VERBETEREN.
Veel lees en schaakplezier.
Namens het team,
Jacob van Aalst
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34e

Vierkamptoernooi Vrijdag 9 en
Zaterdag 10 Juni 2006
OPENING VAN HET TOERNOOI : VRIJDAG 9 JUNI 19.15 UUR

SPEELDATA:
SPEELTIJD:
PLAATS:

INDELING:

Vrijdag 9 juni
:19.30 uur
Zaterdag 10 juni 2e en 3e ronde:
resp. 10.00 en 14.30
36 zetten in 1,5 uur, daarna 15 min. extra.
Kerk.Centr. "De Hoeksteen", Karel Doormanplein 2
Hillegom (Tel.: 0252 - 516208)
ER IS RUIME PARKEERGELEGENHEID AANWEZIG !!!
Voor diegenen die met de bus komen, vanuit Leiden of Haarlem, halte
Treslong
Met de trein, halte Hillegom, Stationsweg uitlopen tot Karel
Doormanpl.(pl.10 min)
In Vierkampen t.w. Hfd., 1e t/m 4e Klasse + Huisschakers
N.B. De winnaars van vorig jaar zullen zo mogelijk promoveren naar een
hogere groep.
De gewonnen beker gaat met de winnaar mee.

INSCHRIJVING:

Vóór 7 juni 06 Graag speelsterkte en de klasse waarin men wenst te spelen.
opgeven.
Inschrijving kan geschieden door:
a) Onderstaande strook in te sturen (als brief s.v.p.) aan C.J. Ippel,
Reigerstraat 22, 2162 GB LISSE
b) Tel. : 0252 - 683321 K.vd Ben, Nieuw Vennep of 0252-518698 C.Ippel
(overdag), 06-22577267 (mobiel)

Website:
BETALING

http://home.planet.nl/~deuil

, e.mail : deuil@planet.nl

UITSLUITEND KONTANT AAN DE ZAAL.

Tot 18 jaar → Euro 6,- ; 18 jaar en ouder → Euro 9,TWEE FRAAIE PRIJZEN (NATURA) PER GROEP, EN BOVENDIEN
VOOR ELKE GROEPSWINNAAR(ES) EEN FRAAIE WISSELBEKER.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitreiking der prijzen direkt na afloop van de laatste partij.
----------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Adres:
KOSTEN:

Plaats en Postcode:
Speelsterkte (Rating):

Datum:

Gewenste Speelklasse:

Leeftijd onder 18 jaar: Ja / Nee
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23e Open Jeugdkampioenschap schaken van
Hillegom
Zaterdag 17 juni 2006
Nog vóór de grote schoolvakanties beginnen organiseert Schaakclub ‘De Uil’, ter afsluiting van het
seizoen, voor de 23e keer het Open Jeugdkampioenschap van Hillegom. Het inschrijfgeld bedraagt Euro
4,-- voor iedere deelnemer(ster). Net als in vorige jaren wordt er (afhankelijk van de aanmeldingen)
gespeeld in 3 leeftijdsgroepen :
Bekers als prijzen per groep(categorie)
CATEGORIE C

In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1992 of 1993.
Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 20 min. per speler(ster) per partij.

CATEGORIE D

In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1994 of 1995.
Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 20 min. per speler(ster) per partij.

CATEGORIE E

In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in of na 1996.
Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 20 min. per speler(ster) per partij.

Het aantal ronden per categorie is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indien het aantal ronden
veranderd wordt, dan wordt vermoedelijk ook de bedenktijd aangepast. Inschrijven voor een “hogere”
categorie dan je leeftijd voorschrijft is toegestaan.
SPEELZAAL:

Café, Bar, Restaurant “Zomerzorg”, Meerlaan 70, Hillegom (0252-515228)
(Parkeergelegenheid is bij de speelzaal voldoende aanwezig)
AANVANG:
10.00 uur, Aanwezig om 9.30 uur.
AANMELDEN: Je kunt je opgeven door onderstaande strook in te leveren of te sturen naar :
Cok Ippel
André Beijk
Jan Havenaar
Reigerstraat 22
Heereweg 427
v. Speykstraat 284
2162 GB LISSE
2161 DB Lisse
2161 VV LISSE
Tel. 0252-518698 (overdag)
Tel. 0252-219069
Tel. 0252-415827
Mobiel 06-22577267

Website: http://home.planet.nl/~deuil

, e.mail : deuil@planet.nl

Je kunt je ook opgeven via de jeugdleider van jouw schaakclub, mits deze de aanmeldingen tijdig
doorgeeft aan een van de ondergetekenden. De prijsuitreiking wordt verwacht rond 15.00 uur. Meld je
tijdig aan (uiterlijk 15 juni). Indien de aanmeldingen per club gedaan worden, ontvangen wij graag een
lijst met namen en geboortedata voor 15 juni.
Met vriendelijke schaakgroet en tot 17 juni.
Cok Ippel / Jan Havenaar / André Beijk.

-----------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier voor het 23e Jeugdkampioenschap Schaken van Hillegom
Naam : ______________________________________________________________________________
Adres : ______________________________________________________________________________
Postcode : _________________ Woonplaats : _______________________________________________
Geboortedatum : ____-____- 19____ Meisje / Jongen (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Deze strook uiterlijk 15 juni inleveren of op sturen naar bovenstaande adressen.
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