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Schaakvereniging:

Van de voorzitter

De Uil

Tijdens de algemene ledenvergadering is de discussie over de
competitievorm losgebarsten, er werd voorgesteld om direct met
het Keizersysteem te beginnen, dit voorstel kon niet in behandeling
genomen worden, omdat het niet op de agenda stond. Zoals in de
vergaderstukken stond zou er op de vergadering alleen nadere
informatie worden gegeven. Aan de leden was voorafgaand aan de
vergadering informatie verstrekt over de werking van het
Keizersysteem, met de bedoeling om de leden een idee te geven
waar ze mee te maken kunnen krijgen. Door het bestuur zal de
komende maanden nader bekeken worden met welk voorstel zij
zullen komen voor de extra vergadering in februari 2008. Van
diverse leden zijn e-mails ontvangen waarin de voor- en nadelen
van het systeem onder de aandacht worden gebracht. Het bestuur
zal deze opmerkingen meenemen in hun besluitvorming. Wij
roepen bij deze de leden op om indien zij een idee hebben voor de
competitie dit aan ons door te geven, zodat wij dit mee kunnen
nemen in ons voorstel. Het is wel zo dat overgaan naar een ander
systeem in de vergadering zal worden besloten met meerderheid
van stemmen. Bij deze roep ik u op om iets van u te laten horen.
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We zijn weer begonnen, de eerste wedstrijden zijn weer gespeeld
en we hebben er allemaal weer zin in. De zaal is in ieder geval weer
goed gevuld op maandagavond.
De simultaan in Flora was dit jaar zeer goed bezocht en niet alleen
door de jeugd maar ook bij de senioren. De simultaangevers
konden aan een volle bak. Er werd weer fanatiek geschaakt en
daarnaast was het ook weer gezellig.

Jacob van Aalst

De jubileumcommissie heeft zijn eerste vergadering in het nieuwe
seizoen alweer gehouden. Het jubileumboek wordt echt heel erg
mooi en zal zeer de moeite waard zijn als collectoritem. Op dit
moment wordt er druk gewerkt aan het binnen halen van de
broodnodige euro’s, de middenstand van Hillegom wordt
persoonlijk bezocht en we mogen zeggen dat het naar tevredenheid
loopt. U, als leden, hebt, als deze Open Lijn uitkomt, gemerkt dat er
van u ook iets wordt verwacht om ons jubileumjaar tot een succes
te maken. Als het goed is hebben jullie je best al gedaan om ons
jubileumvarkentje TEUN te wassen en is er al veel geld opgehaald,
dit als ondersTEUNing van de activiteiten. De jubileumcommissie
heeft er in ieder geval zin in om er een mooi jubileumjaar van te
maken. Als u nog een idee heeft, laat het ons weten. Wij hebben er
alle vertrouwen in en rekenen op uw aller medewerking.

Redactie leden

Jan Plomp

Externe Competitieleider
Gerard van Pruissen
Meidoornplantsoen 26
2161 MC Lisse
Tel: 0252 415244

Redactie adres
Distelstraat 12
2153 CC Nieuw Vennep
Tel: 0252 621745
E-mail: aalstech@planet.nl

Editor

Jan Plomp, Piet Muller, Gerard van
Pruissen, Johan Boon, André Beyk,
Jan Havenaar, Cok Ippel, Hans
Elzinga, Henk Kramer.
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Mededelingen
Nieuwe uitkomstdata Open Lijn 2007/2008
Inleveren kopij voor
Verschijningsdatum
15 oktober 2007
12 november 2007
26 november 2007
31 december 2007
14 januari 2008
11 februari 2008
25 februari 2008
14 april 2008
28 april 2008
2 juni 2008
16 juni 2008
De volgende Open Lijn verschijnt op 2007. Sluitingsdatum voor inleveren kopij
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.
Wilt U meer gegevens over het toernooi en haar partijen, dan kunt U dit bekijken op onze
onvolprezen 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.

Mededelingen
•

Svp het aanmeldingsformulier plaatsen van het 25e Voges Open Schaaktoernooi in
november /december 2007. Voor aanmelding zie bladzijde 16.

•

De grote clubaktie: De trekking is op 22 november en de uitslag komt in de Buijze
Perskranten (zie de loten) in de week erna.

Alle wedstrijden van DE Uil 1 beginnen op zaterdag om 13.00 uur.
Zaterdag 3 november 2007
De Uil 1
Santpoort 1
Zaterdag 15 december 2007
De Uil 1
Kijk Uit 1 (IJmuiden)
Zaterdag 8 maart 2008
De Uil 1
Aartswoud 1
Zaterdag 19 april 2008
De Uil1
ZSC/Saende 2 (Zaandam)
Op 19 april 2008 spelen, vanwege het 75 jarig jubileum van de Uil alle teams in de NHSB (10
teams) tegelijk in het clublokaal van de Uil “De Hoeksteen” aan het Karel Doormanplein
aanvang 13.00 uur.
Cok Ippel
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75 JARIG JUBILEUM
75 jaar geleden, 19 februari 1933, werd Schaakclub De Uil opgericht. Dit laten we
uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan en om die reden is er een feestcommissie benoemd.
Natuurlijk hebben zij een voorlopig programma opgesteld die wij u niet willen
onthouden. Het gehele jaar 2008 zal in het teken staan van het jubileum.
• Zaterdag 2 februari geeft het bestuur een receptie aan leden en genodigden.
Gelijktijdig zal er een tentoonstelling worden gehouden, en ontvangt iedereen het
lang verwachte jubileumboek.
• Dinsdag 25 maart Rapidtoernooi, in de Hoeksteen.
• Zaterdag 12 april, schaakfeestdag voor jeugd- en seniorleden, in Zomerzorg.
• Zaterdag 19 april, slotronde 10 teams N.H.S.B promotiegroep, in de
Hoeksteen.
• 6 en 7 juni, Jaarlijks Vierkamptoernooi, in de Hoeksteen.
• 14 juni, Open Hillegoms jeugdtoernooi.
• 30 augustus, deelname De Uil aan verenigingendag rond de Oude Pomp.
• September, Uilen festival, locatie Hoftuin.
• November/december, Open kampioenschap Hillegom.
In de volgende Open Lijn zullen wij gedetailleerder op de diverse evenementen ingaan.
Voorlopig kunt de genoemde data’s in uw kalender bijschrijven, want het is natuurlijk de
bedoeling dat er zo veel mogelijk UILEN aan de
genoemde evenementen gaan meedoen.
Een voorlopige begroting geeft aan dat de totaalkosten
voor dit programma € 6500, - bedragen.
Er was op een voorziening voor jubileumuitgaven op de
laatste begroting van € 3000, -, en er is tot nu toe € 1300, aan toezeggingen van sponsoren.
De laatste € 2200, - moet dus komen van de Aktie
STEUN, wanneer alle 75 boekjes verkocht worden dan is
het Varkentje gewassen!

De Feestcommissie
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Uitslag Interne Competitie
Beste Schaakgenoten,
Na een niet al te beste zomer (het weer) leest u hier het eerste verslag en de eerste tussenstanden
van de interne competitie van het seizoen 2007/2008.
Ten eerste hebben Piet v.d. Griendt en Fred van Randen aangegeven dit seizoen geen interne
competitie te willen spelen. Ook Jan Kamerbeek is ermee gestopt.
We hebben gelukkig ook een aantal nieuwe spelers kunnen verwelkomen!
In groep 3 speelt Ed v.d. Haak mee en in groep 4 hebben we maar liefst 3 nieuwe jeugdige
spelers erbij t.w. Tim Lommerse. Patrick Colijn en Tilly Vissers. Peter Kaptein en Ton Sneeuw
sr. spelen dit jaar ook weer mee met de interne competitie.
Ik wens de nieuwe spelers veel succes bij de Uil.
We kunnen natuurlijk nog geen conclusies trekken na 3 speelronden, en heel veel is er nog niet
te vermelden, maar het ziet er als volgt uit.
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Stand t/m maandag 24 september 2007
Seizoen 2007 / 2008
Groep 2

Groep 1

In groep 1 zien we dat Claudia Grannetia na 3
overwinningen bovenaan staat!
Ad Reijneveld en Jan Havenaar staan relatief
gelijk, zij hebben ook nog geen verliespunt, maar
een wedstrijd minder gespeeld.
Hennie van Eeuwijk is begonnen met 3 remises
en Cok Ippel en Ronald v.d.Linden en Edwin
Heemskerk hebben het juiste systeem nog niet
gevonden en alles verloren.
Groep 1

Partijen Punten

In groep 2 hebben Jaap van Aalst en
promovendus Ron v.d. Linden alles
gewonnen, maar laatst genoemde heeft een
wedstrijd minder gespeeld. Wally Visser gaat
nog niet zo lekker en staat met 0 punten
onderaan. Rest mij in deze groep nog even de
mooie overwinning te vermelden van Rob
Brouwer op Jan v.d. Bergh.

Groep 2

Partijen Punten

1 Claudia Grannetia

3

9

1 Jaap v. Aalst

3

9

2 Jan Havenaar

2

6

2 Ron v.d. Linden

2

6

3 Ad Reijneveld

2

6

3 Engbert v.d. Zaag

3

6

4 Henk Kramer

3

5

4 Stefan Koek

2

4

5 Theo Bakker

3

5

5 Martin v. Eeuwijk

2

4

6 Hennie v. Eeuwijk

3

3

6 Piet Muller

2

4

7 Rob Warmerdam

3

2

7 Jan v.d. Bergh

2

3

8 Nico v.d. Plas

2

1

8 Rob Brouwer

3

3

9 Edwin Heemskerk

2

0

9 Anton Warmerdam

3

1

10 Cok Ippel

2

0

10 Peter de Haas

1

0

11 Ronald v.d. Linden

3

0

11 Gerard Draaisma

2

0

12 Wally Visser

3

0
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Stand t/m maandag 24 september 2007
Seizoen 2007 / 2008
Groep 3

Groep 4

In groep 3 staan promovendus Cas Grannetia
en degradant Andre beijk gezamenlijk
bovenaan. Ook de gepromoveerde Hans
Elzenga doet het goed. Wat verder opvalt is de
lage klassering van Willem Brandsma die
afgelopen seizoen nog had kunnen promoveren.
Nieuwkomer Ed v.d. Haak is rustig begonnen
met 2 remises en een nederlaag.

Groep 3

Partijen

Punten

In groep 4 hebben we op dit moment 16 spelers,
dus dit gaat een langdurige competitie worden.
Good old Theo Brandsma en Jan Scheepmaker
staan gezamenlijk op kop met 2 overwinningen.
Coen de Kooker en nieuwkomer Tilly Vissers
hebben pas 1 wedstrijd gespeeld, maar wel
gewonnen. De twee jongens die uit de
jeugdafdeling spelen misschien nog iets te snel,
maar ik verwacht daar toch wel wat van.
Groep 4

Partijen Punten

1 Cas Grannetia

3

7

1 Theo Brandsma

2

6

2 Andre Beijk

3

7

2 Jan Scheepmaker

2

6

3 Kick v. Rooijen

3

6

3 Richard Nigten

3

6

4 Aad Vledder

3

6

4 Hans de Groot

3

4

5 Johan Boon

2

4

5 Coen de Kooker

1

3

6 Hans Elzenga

3

4

7 Peter v. Bakel

1

3

6 Tilly Vissers

1

3

8 Ab Hogemann

3

3

7 Peter Kaptein

2

3

9 Anton v. Pijpen

3

3

8 Richard Grannetia

2

3

10 Sander v. Delden

3

3

9 Patrick Colijn

2

3

11 Ed van den Haak

3

2

10 Jan Plomp

2

3

12 Willem Brandsma

3

1

11 Piet v. Schie

2

3

13 Gerard v. Pruissen

3

1

12 Piet Brandsma

2

2

13 Ton Sneeuw

2

1

14 Tim Lommerse

1

0

15 Johan Heidema

2

0

16 Piet Duivenvoorden

3

0

Wedstrijdleider Henk Kramer
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Waar de jeugd schaakt is er toekomst
Eind augustus ontvingen de jeugdleden de eerste jeugdbrief van het nieuwe seizoen, waarin werd
teruggekeken naar de prestaties van het afgelopen jaar. De stappen examens waren succesvol
verlopen, en natuurlijk vermelden we nog even de geslaagden.
Voor stap 1 zijn geslaagd: Leon v/d Aar, Sjoerd Bijl, Anton Jasper, Max v/d Linden, Brain
Perfors en Aletta Stunnenberg.
Stap 2: Jake van Biezen, Charlene Bijwaard, Olin Pas, Splynter Schild en Falko de Wit.
Stap 3: Sammy Havermans en Frank Visser. Stap 4: Tim Lommerse en Maarten Magielse.
Ook de prijswinnaars van de groepen bij de gespeelde interne competitie waren tijdens de laatste
seizoenavond in het zonnetje
gezet, en tonen op de foto’s trots
hun gewonnen beker.
De gestuurde brief was
gelijktijdig een uitnodiging voor
het nieuwe seizoen waarvan de
eerste clubavond op 3 september
viel. De jaarlijkse
simultaanavond, die in
samenwerking met de
harddraverij wordt
georganiseerd, werd door maar
liefst 36 kinderen aan
deelgenomen en mag dus best
een succes worden genoemd.

Het is bij het ingaan van elk nieuw
seizoen altijd maar weer afwachten
hoeveel nieuwe leden zich dan
aanmelden. Dit jaar kwamen er
slechts twee nieuwe leden voor
groep 1, dus wel teleurstellend
Inmiddels valt er een derde lid te
noteren, en wanneer net zo gaat als
in het afgelopen seizoen, het aantal
liep toen op van drie naar negen, dan
zal het vast nog wat worden.
Johan Boom
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Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen
2006/2007
Nieuws van de externe competitieleider.
Het schaakseizoen is weer begonnen. Dit betekent dat niet alleen de interne competitie weer van
start is gegaan, maar ook DE EXTERNE COMPETITIE!
Wat is nou eigenlijk de bedoeling van die externe competitie?
Het belangrijkste is wel het promoten van de schaaksport. Dit kunnen we niet alleen en daarom
zijn er regio bonden opgericht die de schaakliefhebbers met elkaar in contact kunnen brengen.
Het is daarom niet toevallig dat onze regio-bond (NHSB) ook 75 jaar bestaat; net zoveel jaar als
de Uil dus. In november gaan zij dit feestelijk vieren..
Wil je weten hoe zij dit aanpakken, kijk dan op http://www.newinchess.com/nhsb/
Om te kunnen meedoen met de externe competitie moet je allereerst lid zijn van een
schaakvereniging en deze schaakvereniging geeft de externe competitiespelers door aan de regiobond.
Voor dit seizoen heb ik onderstaande spelers opgegeven:
De Uil 1 (teamleider Cok Ippel) De Uil 2 (teamleider Jan Havenaar)
Naam
Bondsnummer
Naam
Bondsnummer
1. T.Bakker
6124657
1. J.v.Aalst
7590517
2. E.Heemskerk
7120388
2. H.Kramer
7514023
3. J.vd Bergh
7170097
3. P.Muller
6197081
4. J.Havenaar
6233469
4. Fr.v.Randen
7082119
5. H.van Eeuwijk
6008882
5. C.Ippel
6151167
6. R.Warmerdam
7179964
6. J.de Jong
6756079
7. A.Reijneveld
6719977
7. W.Visser
8029923
8. J.Vreeburg
6207905
8. G.Opgenhaffen
6444625
De Uil 3 (teamleider Ad Reijneveld)
Naam
Bondsnummer
1. N.v.d. Plas
012050
2. S.Koek
7007176
3. M.van Eeuwijk
8204911
4. R.vd Linden
8145929
5. P.vd Aar
8059205
6. M.Bolhuis
7906844
7. Cl.Grannetia
8145401
8. T. Vissers
0

De Uil 4 (teamleider Piet Muller)
Naam
Bondsnummer
1. A.Beijk
7455778
2. A.Warmerdam
6139881
3. J.Plomp
6247351
4. A.v.Pijpen
6680245
5. G.Draaisma
6100589
6. P.de Haas
8214503
7. G.van Rooijen
6214076
8. A. Högemann
8314504

De Uil 5 (teamleider Gerard van Pruissen)
Naam
Bondsnummer
1. C.A.Grannetia
8125557
2. H.Elzenga
7365941
3. Rich.Grannetia
8050691
4. W.Brandsma
5968292

5. P. Kaptein
6. J.de Groot
7. R.vd Linden
8. R.Nigten

6951109
7455800
7882710
6619316
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Nieuwsgierig geworden hoe het verder in zijn werk gaat? Neem gerust contact op met de externe
competitieleider, want voor dit seizoen ben ik op zoek naar teamleiders.
Dan nu de gespeelde wedstrijden; het zijn er nog maar 3 en daarom geef ik pas bij de volgende
uitgave van de Open Lijn de standen door.
Gerard van Pruissen

De Uil 1 Promotieklasse NHSB
De Uil 1 Witte Paard Zaandam 1
Het nieuwe seizoen 2007/2008 is al weer begonnen en ziedaar, dezelfde beginwedstrijd en ook
nog thuis stond op het programma. De Uil 1 tegen Het Witte Paard Zaandam 1.
Sander van Delden wil het komende seizoen benutten om de cursus wedstrijdleider van de
KNSB te gaan volgen dus leek het team/ en wedstrijdleider Cok Ippel een goed idee om Sander
als stagiaire mee te laten draaien bij de thuiswedstrijd.
Vorig seizoen wonnen we vrij gemakkelijk doch deze middag liep het aanmerkelijk stroever. Jan
v.d.Bergh nam het zekere voor het onzekere en met ongelijke lopers werd besloten tot remise.
Daarna duurde het even voor er een uitslag bekend werd maar het werden er meteen twee en
voor de Uil aan de verkeerde kant. Rob Warmerdam en Javenaar moesten hun koning omleggen,
dat was een tegenvaller. Gelukkig wisten Jan Vreeburg en Ad Reijneveld met winst de score
weer op gelijke hoogte te brengen doch aan het bord van Edwin ging het mis en ook hij moest de
koning omleggen. Hennie besloot in pure tijdnood dat remise het hoogst haalbare was en ziedaar
¾ achter met alleen nog het bord van Theo Bakker te gaan. Zijn tegenstander Chris de Saegher is
er echter een van kaliber en ondanks de twee pionnen meer van Theo werd het uiteindelijk toch
remise en was het kleinst mogelijk verlies een feit 3,5 - 4,5. Helaas een minder goede start maar
kop op, we gaan er nog eens flink tegenaan in de komende wedstrijden.
Ik geef niet de namen per bord, want op de NHSB-site kun je de gedetailleerde uitslagen zo
aflezen.
Misschien wilt U de thuiswedstrijden nog even noteren, want Uil publiek hebben we nog niet
veel gezien. We spelen gewoon in de Hoeksteen op zaterdagmiddag.:
Cok Ippel
Ronde 1 15 september 2007
Z.S.C. Saende 2
De Waagtoren 3
Aartswoud 1
De Wijker Toren 2
De Uil 1

-

Kijk Uit 1
De Waagtoren 2
Santpoort 1
S.C. Aalsmeer 1
Het Witte Paard 1

6½ - 1½
3 - 5
5½ - 2½
6 - 2
3½ - 4½

Gerard van Pruissen

- 10 -

De Openlijn 15 oktober 2007

Jaargang 28
No 1

De Uil-2 Tweede klasse D NHSB
De Uil 2 steelt overwinning
De eerste wedstrijd was uit tegen De Wijker Toren 3. Ik had gezien dat het eerste team van die
vereniging zich aanzienlijk had versterkt en ging er vanuit dat dat in de lagere teams merkbaar
zou zijn.
Een eerste tegenslag was dat er maar liefst 3 afzeggingen waren. Maar daar hadden we wel 3
goede invallers voor: ze wonnen namelijk allemaal!
Na ruim een uur spelen kreeg Ronald remise aangeboden. Omdat de overige borden nog geen
duidelijke uitslagen vertoonden adviseerde ik hem door te gaan.
Aan bord 1 bracht Cok het eerste punt binnen. Vanuit een vertrouwde 1.Pc3 opening kon hij een
tamelijk gesloten stelling opzetten, waarbij wit actief kon worden op de koningsvleugel. Een
dubbelpion op de f-lijn werd onder vuur genomen en uiteindelijk zwichtte zwart in tijdnood
onder de druk.
Veel moeilijker had Wally het. Hij kreeg een aanval over zich en toen ook zijn paard op h8
kwam te staan zonder mogelijkheid die verder nog in te zetten tekende zich de uitslag al af. Om
nog wat tegenspel te houden moest hij de kwaliteit geven, maar dat bleek toch niet meer
houdbaar.
Ronald bracht steeds wat dreigingen in de stelling en dat had uiteindelijk resultaat: hij won de
kwaliteit. Toen zijn tegenstander 1 zet later ook nog de keus had tussen stukverlies of mat gaf hij
op.
Nico speelde ook de 1.Pc3 opening. Ook hier kwam een tamelijk gesloten stelling op het bord,
maar Nico ging op roof uit op de damevleugel. Dit leverde weliswaar een pion op, maar hij
moest toch blijven letten op zijn dame en het paard op a2. Maar door een onvoorzichtige zet kon
Nico met schaak meer materiaal winnen, waarna zijn tegenstander opgaf.
Op het bord van Henk ontstond een tactisch duel met zware stukken. Henk won weliswaar een
stuk voor een pion, maar Toren op a8 en Loper op c8 hebben de hele partij geen zet kunnen
doen. Wit opende lijnen naar de zwarte koning en kon eeuwig schaak houden: remise.
Dit bracht de stand op 1½ - 3½. Daarmee leek echter ons kruit verschoten, want de overige 3
partijen stonden straal verloren.
Piet Muller kwam niet echt in zijn spel. Zijn jonge tegenstander won af en toe een pion en gaf
Piet geen tegenkans.
Jaap had lange tijd een mooie stelling, maar dat verzandde uiteindelijk in een eindspel. Een
zwakke pion op a4 kon door wit worden veroverd. Jaap probeerde met zijn paard nog wel wat
verwarring te zaaien, maar zijn tegenstander trapte helaas nergens in.
Nog 1 partij was aan de gang en daarbij kwam zwart al behoorlijk in tijdnood. Met 2 pionnen
achterstand kreeg Kick een vrijpion op e6. Deze kon simpel worden tegengehouden, maar
veroveren was nog een andere zaak. Kick bood remise aan. Aan alle kanten kon je bij de
Beverwijkers horen fluisteren: “Aannemen!”, maar dit bracht de arme man alleen maar in
verwarring en hij schaakte verder. Om 30 seconden later door zijn vlag te gaan. En daarmee
werd de eindstand 3½ - 4½.
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Gedetailleerde uitslagen:
1
2
3
4

Th.W. de Vries
S. Jorritsma
F. Kok
H. Wiemerink

-

C.J. Ippel
Ronald vd Linden
N. vd Plas
W. Visser

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

5
6
7
8

R. Admiraal
WFA vd Laan
C. Meems
Ton de Vries

-

P.H. Muller
H. Kramer
GC v Rooijen
J. v. Aalst

1-0
½-½
0-1
1-0

Jan Havenaar
Ronde 1 20 september 2007
HWP Haarlem 4
Santpoort 3
De Vennep 2
S.V. De Wijker Toren 3

-

Heemsteedse S.C. 2
Kennemer Combinatie 6
Hoofddorp 1
De Uil 2

5
4½
1½
3½

-

3
3½
6½
4½

Gerard van Puissen

De Uil-3 Vierde klasse C NHSB
S.C. Aalsmeer 2 - De Uil 3
De avondschemering viel al toen we Aalsmeer naderden. In een gebouw vlak bij een kerk
brandde licht. Hier zou het clubgebouw van Aalsmeer moeten zijn. Eenmaal binnengekomen
herkende ik het gebouw van eerdere toernooien in Aalsmeer. Via een gang kwamen we in een
drukke zaal waar toen nog wat kinderen zaten te klooien. Niets of niemand keek naar ons om tot
er een man zich tot ons wendde. “Jullie zitten daar” begroette hij ons en wees op een paar tafels
helemaal achterin. 1,2,3,4,5,6,7,8 tafels telde ik. Inderdaad, daar zouden we dan moeten schaken.
Vandaag waren we eens een keertje te vroeg. Tja, een goed begin is het halve werk. Toen
konden we ons even mentaal gaan voorbereiden op de eerste wedstrijd van dit seizoen. Elke
wedstrijd is voor ons gepromoveerde team even belangrijk, want we willen volgend jaar
natuurlijk nog een klasse hoger komen. We zitten dit seizoen in klasse 3D, wat vorig jaar het
streven van ons team was en wat de club ook hoopte dat we zouden bereiken. Volgens mij
verwachtte de club het wel een beetje van ons. Dus die verwachting hebben we maar weer mooi
waargemaakt.
Nadat we ons mentaal voorbereid hadden, wat voor sommigen snelschaken betekende maar voor
weer een andere stilletjes voor zich uitkijken, kon de wedstrijd beginnen. De Uil 3 is een echt
jongerenteam, waarvoor de leeftijdsgrens 50 jaar is. Dat blijkt wel uit het feit dat Cas Grannetia
mee mocht spelen, die al dik over de veertig is. Verder speelden er nog zeven andere spelers
mee, die allemaal wel iets jonger waren. Het team speelde in de volgende opstelling:
1.
2.
3.
4.

Ronald van der Linden
Marcel Bolhuis
Claudia Grannetia
Pim van der Aar

5.
6.
7
8

Stefan Koek
Cas Grannetia
Martin van Eeuwijk
Tilly Visser

De eerste partij van deze wedstrijd was heel erg snel afgelopen. Misschien al na een halfuur.
“Als ik win, ben ik snel klaar en als ik verlies, ben ik laat klaar” zei iemand tegen me voor deze
wedstrijd en dat bleek ook te kloppen voor mijn andere teamgenoot. Martin van Eeuwijk wist
zijn tegenstander te verschalken. Dus 1-0 voor de Uilskuikens. De tweede partij was ook weer
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een punt voor ons en werd gewonnen door ondergetekende. De andere partijen waren toen nog in
volle gang. Ronald op het eerste bord stond uitstekend, tenminste dat vond ik toen ik er een blik
op wierp; Marcel stond ongeveer gelijk. Daarnaast vond ik het op de andere borden ook wel
gelijk staan; behalve bij Cas. Die stond niet alleen in voor in materiaal, maar ook in tijd.
Als je klaar bent met schaken, ga je je best al snel vervelen, weet ik nu uit ervaring. De andere
schakers denken zo vreselijk lang; terwijl jij (denkt dat je) allang de juiste zet hebt gevonden.
“Goh, waarom denken ze zo lang na!?” vraag je je dan misschien af. Tenminste dat vroeg ik me
af toen ik met Ad stond te praten, die ons teamleider was. Tijdens dit gesprek wierp ik soms een
blik op ons team en ik zag dat de schakers nog steeds(!) zaten te denken.
Na een tijdje ging het wel ineens wel snel met de partijen. Zo snel dat ik niet eens meer weet in
welke volgorde de partijen eindigden, maar ineens had Marcel remise, Ronald had verloren en
Stefan Koek had gewonnen. “Heb je gewonnen?” vroeg ik aan Stefan toen ik hem van zijn bord
zag weglopen. “Wat denk je wel niet van me?” vroeg hij toen fluisterend aan mij. “Heb je
verloren” opperde ik toen. “Nee, gewonnen!” lachte hij; terwijl hij met zijn notatieboekje op
mijn hoofd sloeg. Tja, ik moet eigenlijk niet twijfelen aan hem. Hij is gewoon goed; alleen
jammer voor hem dat hij vorig jaar net niet ‘De Beker’ won.
Met de bovengenoemde uitslagen stond het dus 1½ - 3½ voor ons. De strijd bleek echter nog niet
beslist, want om te winnen hadden we nog één punten nodig. Volgens Stefan zou de beslissende
partij de partij van Cas Grannetia te zijn. Gelukkig bleek dit niet het geval, want hij verloor toen
hij zijn dame moest inleveren. Deze werd gepakt door een vijandig paard dat op g5 de koning op
h7 én de dame op f7 aanvielen. Balen. Nu lag het lot in handen van Tilly Visser en Pim van de
Aar. Tilly had toen een iets slechtere stelling en ging mijn hoop eigenlijk al uit naar Pim. Ik
vertrouwde volledig op hem en mijn vertrouwen werd niet geschaad. Hij won doordat zijn
tegenstander zijn pion op de zevende rij niet meer kon tegenhouden. Klasse! Tilly verloor echter
helaas, maar toen maakte het voor ons team niet meer zo heel veel uit. Wel jammer voor Tilly
die haar eerste externe wedstrijd speelde, maar troost je: dit is nou een goed verlies (het team
won immers toch nog).
Zo werd het dus 3½-4½ voor ons. Wat ik eerlijk gezegd wel goedvind van mijn team. Om het
even overzichtelijk te maken, vindt u hieronder nog een overzichtje van de uitslagen
S.C. Aalsmeer 2
1. P.A.M. Verschueren
2. Koen Beentjes
3. A. Spaargaren
4. C. Verburg
5. an unknown player
6. Kees Schrijvers
7. J. v/d Laarse
8. Bart Auee

-

De Uil 3
Ronald van der Linden
Marcel Bolhuis
Claudia Grannetia
Pim van der Aar
Stefan Koek
Cas Grannetia
Martin van Eeuwijk
Tilly Visser1

1
½
0
0
0
1
0
1

-

0
½
1
1
1
0
1
0

Claudia Grannetia
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Ronde 1 28 september 2007
HWP Haarlem 6
S.C. Aalsmeer 2
Kennemer Combinatie 7
Chess Soc. Zandvoort 2

-

Heemsteedse S.C. 3
De Uil 3
Excelsior 2
Het Paard van Ree

5½
3½
2
4½

-

2½
4½
6
3½

Gerard van Puissen

Toernooien
Bruno Carlier uit Rotterdam winnaar van het 21e Rapid-Schaaktoernooi van De Uil
Zaterdag 29 september was qua temperatuur een uitermate geschikte dag om de schaaksport te
beoefenen. Niet te warm, regenachtig en toch slechts 46 schakers(sters) vonden de weg naar de
Hoeksteen in Hillegom alwaar het 21e Rapid-schaaktoernooi plaats vond. De kwaliteit van de
aanwezigen stond echter borg voor een spannend dagje schaak. 22 spelers in de A-groep en 24
in de B-groep. In de A-groep bevond zich ook Bruno Carlier een voormalig topspeler van
Nederland met een rating van maar liefst ruim 2400. Hij liet er deze dag dan ook geen twijfel
over bestaan wie er aanspraak mocht maken op de titel. Van begin af aan voerde hij de ranglijst
aan en hield zijn naaste belagers stuks voor stuk op afstand. Pas in de laatste ronde toen hij al
zeker was van de titel liet hij de teugels vieren maar kon verlies zijn eerste plaats niet meer
bedreigen. Met 6 uit 7 zegevierde hij. Achter hem eindigden na een verwoed gevecht Fred
Slingerland uit Leiden en Richard Hendriks uit Hardenberg op een gedeelde tweede plaats met 5
uit 7. Clement v.d.Laar uit Alphen en Marco de Groot uit Nieuw Vennep eindigden gelijk op de
vierde plaats met 4,5 uit 7. Er speelden in de A-groep 2 dames mee, Rieke van Run uit Zaandam
en Caroline Slingerland uit Leiden doch zij konden deze . dag geen prijs in de wacht slepen. In
groep A deden slechts twee Uil spelers mee, Marcel Bolhuis scoorde 2,5 en werd 18e terwijl
organisator Cok Ippel als invaller slechts 1 punt scoorde.
In de B-groep was het aantal deelnemers aanmerkelijk minder dan vorig jaar maar dat had geen
invloed op de strijd. Na vijf ronden stond J.v.Elburg met 4,5 bovenaan gevolg door een tweetal
met 4 punten. Kleine verschillen dus en die bleven ook klein. In ronde zes kwam de jeugdige
Lennard den Boer aan de top door van J. van Elburg te winnen en hij stond deze plaats niet meer
af. In de slotronde rekende hij af met Eric Goldstein die op een half puntje afstand van hem
stond. Winnaar dus Lennard den Boer met 6 uit 7 op de voet gevolgd door J. v. Elburg met 5,5
terwijl H.Stakenburg met 5 uit 7 de derde plaats opeiste. Op de gedeelde 4e plaats vier spelers
met 4,5 punt te weten N.Vromans, T.v.Breda, E.Goldstein en C.Verburg. In de B-groep deed
Gerda Schiermeier-Palm mee als enige vrouwelijke deelnemer, zij eindigde in de middenmoot.
Er deden in groep B vier Uil-spelers mee, Anton v.Pijpen 6e, Piet Muller 15e, Gerard Draaisma
17e en Aad Vledder 22e. De Uil heeft qua prestaties wel eens betere tijden gekend.
In zijn slotwoord bedankte organisator Cok Ippel, de man achter de computer Jan Havenaar die
ervoor zorgde dat alles deze dag vlekkeloos verliep. Hij zette Jopie en Henk van Lierop die de
inwendige mens verzorgden even in het zonnetje met een bloemetje en een geschenkenbon.en
daarna werden de prijzen in sneltreinvaart uitgereikt en kon een ieder moegestreden maar
tevreden huiswaarts keren.
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Ranking and Games after round 7 of Hillegom
Rapid groep A
No. PNo.
Name
CB Score
----------------------------------------------------1. 20
Carlier, B.
6.0
2
2
Slingerland, F.
5.0
4
Hendriks, R.V.
5.0
4. 21
Laar, C. van de
4.5
14
Groot, M. de
4.5
6. 1
Termeulen, A.
4.0
13
Berg, A.M.J. van den4.0
16
Knol, G.J.
4.0
19
Schoorl, R.
4.0
15
Run, R. van
4.0
11. 8
Roggeveen, P.
3.5
3
Bakker, J.P.
3.5
11
Wubben, M.
3.5
12
Swart, S. de
3.5
15. 5
Kamps, J.W.
3.0
6
Slingerland, C.
3.0
9
Berg, D. van den
3.0
18. 7
Scherpenisse, C.
2.5
18
Bolhuis, M.
2.5
20. 17
Hendrikse, A.J.
1.5
10
Maat, N. v/d
1.5
22. 22
Ippel, C.J.
1.0
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Ranking and Games after round 7 of Hillegom
Rapid 2007 groep B
No. PNo.
Name
CB Score
--------------------------------------------------1. 6
Boer, L. den
6.0
2. 9
Elburg, J. van
5.5
3. 12
Stakenburg, H.
5.0
4. 17
Vromans, N.F.
4.5
23
Breda, T. van
4.5
2
Goldstein, E.
4.5
14
Verburg, C.
4.5
8. 3
Sala, F.
4.0
18
Pijpen, A. van
4.0
16
Muller, P.H.
4.0
11. 1
Troost, C.
3.5
24
Wolthuis, J.C.
3.5
7
Goudsmit, E.J.
3.5
4
Spaan, W.A.
3.5
22
Schiermeier-Palm, G 3.5
16. 21
Michel, J.C.J.
3.0
8
Verhoeff, P.J.
3.0
20
Bergshoeff, G.
3.0
19. 19
Draaisma, G.
2.5
15
Prorok, L.
2.5
21. 5
Bouwmeester, J.J.
2.0
22. 11
Otto, P.
1.5
10
Vledder, A.A.
1.5
24. 13
Lavrijsen, B.
1.0

Algemeen wedstrijdleider
Cok Ippel.
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OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN
HILLEGOM 2007
Hoofdsponsor

VERPAKKING HILLEGOM
Het 25e OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN HILLEGOM wordt in 2007 opnieuw
gehouden onder auspiciën van Schaakvereniging "De Uil" te Hillegom en wel in:
Café Bar Restaurant "Zomerzorg"
Meerlaan 70
Hillegom
Tel. 0252 - 515228
TOERNOOIVORM:
GROEP A
Rating 1700 en hoger
GROEP B
Rating tot maximaal 1800
SPEELWIJZE :
Zeven(7) ronden Zwitsers
SPEELTEMPO:
40 zetten in 1 3/4 uur + 15 minuten.
INSCHRIJFGELD: GROEP A: Euro 17,50
GROEP B:
Euro 12,50
Vrijdag 16 november Vrijdag 23 november
SPEELDATA ZIJN: Vrijdag 9 november
Vrijdag 30 november
Vrijdag 7 december
Vrijdag 14 december
Vrijdag 21 december
De aanvang van ronde 1 t/m 6 is om 20.00 uur precies.De slotronde op 21 dec. begint om 19.30
uur. Att. In ronde 1 t/m 5 zijn twee bye's mogelijk (s.v.p. vooraf melden!).Tevens is, in goed
overleg, vooruitspelen mogelijk (tijdig overleggen s.v.p.)
PRIJZENGELD: GROEP A:
GROEP B:
1e prijs Euro 140 + 25 + Wisseltrofee
1e prijs Euro 70 + 25 + Wisseltrofee
2e prijs Euro 120 + 25
2e prijs Euro 60 + 25
3e prijs Euro 45 + 25
3e prijs Euro 90 + 25
e
4 prijs Euro 70 + 25
4e prijs Euro 35 + 25
e
5 prijs Euro 50 + 25
5e prijs Euro 25 + 25
(Bij een feestelijk toernooi horen feestelijke prijzen)
Bovendien : " Zomerzorg",onze wekelijkse gastheer, viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan.
Daarom ontvangt elke deelnemer aan ons toernooi een fraai aandenken"
AANMELDEN :

K. v.d. Ben Tel. 0252 - 683321
C. Ippel
Tel. 0252 - 518698 of 06-22577267 (mobiel) Niet van 20
t/m 28 oktober (vakantie)
Bij aanmelding uw rating en gewenste groep opgeven Aanmelden aan de zaal op vrijdag 9
november tot 19.30 uur is mogelijk mits er plaats is!
De toernooiresultaten worden aan de Ratingcommissie doorgegeven!.
TOT ZIENS OP ONS TOERNOOI
(In de speelzaal zelf, mag mits beperkt, alleen aan de bar gerookt worden!)
e.mail:deuil@planet.nl
Kijk ook op onze website: http://home.planet.nl/~deuil:
CO-SPONSOR SLOOS ZEEFDRUK STUDIO BV HILLEGOM
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