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Van de voorzitter
De feestdag op zaterdag 12 april, naar aanleiding van ons
75-jarig bestaan is goed verlopen. We begonnen s‘morgens
met een puzzeltocht voor de jeugd door het centrum van
Hillegom. In de etalages van 16 winkeliers, die allen gaarne
en met enthousiasme hun medewerking verleenden, stonden
de schaakborden met schaakproblemen en vragen opgesteld.
Onder leiding van jeugdleiders en leden van de
jubileumcommissie gingen vijf groepen jeugdleden de
problemen te lijf. Zij hadden hier 1½ uur de tijd voor. Al
was het weet niet echt aangenaam, zij hebben met veel inzet
en plezier de problemen trachten op te lossen, en gingen om
11.30 uur met de leiders naar het Pannenkoekenhuis in
Noordwijkerhout, waar de prijzen door André werden
uitgereikt. Na het nuttigen van de pannenkoek waren ze om
half twee weer terug bij Zomerzorg.
Hierna begon de simultaan voor de seniorenleden, die
gegeven werd door Lex en Daan Jongsma. Er werd met veel
inzet en plezier gespeeld, uiteraard werd er zo hier en daar
overlegd met de buurman, het mag wel niet maar het geeft
wel jeu aan de wedstrijd. Een uitgebreid verslag vindt u
verder in de Open Lijn.
Om 7 uur begon het
buffet voor de leden
met partners, het was
bijzonder leuk om te
zien dat er veel dames
gebruik hebben
gemaakt van de
uitnodiging voor deze
avond. De zaal was
bijzonder goed gevuld
en de sfeer was vanaf het begin bijzonder geanimeerd, mede
door de muzikale begeleiding door Aad Slingerland, die ons
op een zeer gevarieerd programma trakteerde, waarbij het
volume van de muziek zodanig was dat er ook een gezellig
gesprek gehouden kon worden en ook werd gedaan. Na het
buffet had men de smaak goed te pakken en gingen de
beentjes van de vloer, dit werd volgehouden tot elf uur,
waarna deze geslaagde feestavond werd beëindigd. We
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Jan Plomp
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Mededelingen
Eerst een mededeling van ernstige aard.

Op 28 februari j.l. is overleden Ronneke Goossens Willems op de nog jonge
leeftijd van 60 jaar. Op maandag 4 februari j.l. heeft ze met de Haarlemse
Jopen nog meegespeeld tegen ons 4e team van De uil (uitslag 5½ - 2½). Haar
tegenstander Anton van Pijpen aan bord 8 (1-0). Ik heb haar die avond nog
even gesproken. Ze wist dat ze niet lang meer te leven had, maar was ook
nog zo optimistisch dat ze haar schaakteam niet in de steek wilde laten.
Vroeger, begin jaren 80, speelde ze voor SVS (schalkwijk) en de laatste 12
jaar voor de schaakclub De Haarlemse Jopen. De oudere spelers van onze
club zullen zich Ronneke zeker herinneren.
Dat ze moge rusten in vrede.
Willem Brandsma.
Nieuwe uitkomstdata Open Lijn 2007/2008
Inleveren kopij voor
Verschijningsdatum
28 april 2008
26 mei 2008
9 juni 2008
E-mail adres: aalstech@planet.nl of per diskette aan: J. van Aalst, Distelstraat 12,
2153 CC Nieuw Vennep, Tel: 0252 621745.
Jacob van Aalst
•

Wilt U meer gegevens over toernooi(en) 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.

•

Vrijdag 6 en zaterdag 7 juni 2008 is het 36e Vierkamptoernooi in de Hoeksteen wat
uiteraard ook weer in het teken van het 75-jarig jubileum zal staan. Wij hopen dat de
Uilleden in grote getalen zullen deelnemen. Noteer deze data alvast in Uw agenda. Zie
ook pag. 28.
• En dan is er een week later op zaterdag 14 juni het 25e Jeugdtoernooi van de Uil in
“Zomerzorg”. Niet alleen in het teken van het 75-jarig bestaan maar ook nog eens het 25e
toernooi. Zie ook pag. 29.
Cok Ippel
•

Op de eerste plaats wil ik iedereen die meewerkt aan de samenstelling van de Open Lijn
onder de bezielende leiding van de redacteur Jacob van Aalst, heel hartelijk danken voor
de frisse opmaak van ons blad. Tevens vind ik het prettig en lovenswaardig dat er strikt
wordt vastgehouden aan de verschijningsdatum die van te voren wordt aangegeven.
Fantastisch toch!
Willem Brandsma
-3-

Jaargang 28
No 5

De Openlijn 28 april 2008

Henk Kramer

Johan Boon

Speelavonden seizoen 2007/2008
Senioren

Jeugd
Bondswedstrijden

maandag 28-apr-08
,,
,,
5-mei-08
,,
12-mei-08 geen schaak
,,
,,
19-mei-08 interne comp.
,,
26-mei-08
,,
,,
2-jun-08
,,
vrijdag
6-jun-08
4 kamptoernooi
zaterdag
7-jun-08
4 kamptoernooi
maandag
9-jun-08 interne comp.
zaterdag 14-jun-08
maandag 16-jun-08 Afsluiting
,,
23-jun-08

vakantie
schaaktoernooi
vakantie
geen schaak
geen schaak
intern comp.
,,
stappen examens

intern comp.
jeugd tooernooi
,,
Afsluiting

prijs uitreiking

Stemming “Keizersysteem
Op 14 april het grote moment. Zou de Uil
overgaan naar een nieuw competitiesysteem???
ongeldig
Op 7 april werd, het door de commissie
2%
opgestelde voorstel, door Jan Havenaar op een
duidelijke manier gepresenteerd, waarna de leden
een week de tijd kregen om hun standpunt te
tegen
41%
bepalen. Op 14 april is de schriftelijke stemming
voor
gehouden, waarbij met een duidelijke meerderheid
57%
van 28 stemmen voor en 20 stemmen tegen voor
de voorgestelde variant van het Keizersysteem is
gekozen. De voorbereidingen om het systeem in
het nieuwe seizoen goed in gebruik te nemen,
Stemming "Keizersysteem"
zullen binnenkort beginnen, u wordt dan nader
geïnformeerd.
Deze keuze betekent dat de promovendi dit jaar niet zullen promoveren, en er ook niet
gedegradeerd zal worden, wel zullen er per groep kampioenen zijn.
Veel succes nog voor de rest van het seizoen.
Jan Plomp
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Jubileumjaar
Zaterdag 12 april 2008.
Om half twee begon de simultaanseance door Lex Jongsma en Daan Jongsma, het vroeger talent
van onze club.Lex was rond 17.00 uur klaar met zijn karwei en kwam zonder verlies partij aan
de finish. Wel 6 remises moest hij toestaan en wist 13 personen te verslaan. Score 82½ %.
De jonge Daan had veel langer werk om zijn karwei te klaren. Het werd over 18.30 uur. Claudia
wist te winnen en ik dacht nog iemand daarnaast vele remises.Score ca. 67 %.
De avond was gereserveerd voor een heerlijk koud/warm buffet heeft zalig gesmaakt. Het was er
gezellig en schakers kunnen best feestvieren. Er waren ca, 70 personen aanwezig waaronder ons
erelid, voormalige voorzitter Piet van Zuilen met zijn Rita. Ook de simultaangevers met hun
partners waren aanwezig op deze avond. Het geheel werd opgeluisterd door een beschaafd
muziekje. Velen waagde zich op de dansvloer en ik dacht wel eens, als die persoon even goed
kan schaken als hij danst dan had hij een rating van 2500. Het feest duurde tot ongeveer 23.30
uur.Wij kunnen terugzien op een mooie gezellige dag.
Ik wil de samenstellers van het jubileumboek nog hartelijk danken. Het is een prachtige uitgave
geworden waar ik ontzettend blij mee ben. Ik weet dat hier vele honderden uren werk achter zit.
Vooral Johan Boon de grote animator achter dit kunstwerk zijn wij veel dank verschuldigd.
Ik wil afsluiten met grote dank uit te spreken aan de organisatoren van het feest afgelopen
zaterdag 12 april in het hotel Zomerzorg t.g.v. het 75 jarige bestaan van de schaakclub De Uil.
Het feest begon al ’s morgens met de schaak puzzel wedstrijd voor de jeugd. In de etalages van
ca 15 Hillegomse ondernemers moesten aan de hand van stellingen op het aanwezige schaakbord
de juiste oplossingen worden gevonden. Na deze interessante expeditie werden de jeugdige
schakers getrakteerd op Pannenkoeken eten in locatie Duinpoort te Noordwijkerhout. Johan
boon, André Beijk, Cas Grannethia , aat Vledder, Ad Reijneveld en Sander Delden heel hartelijk
bedankt. De jeugd is onze toekomst!
Willem Brandsma.
Schaaksimultaan(s) op 12 april 2008 in “Zomerzorg” tbv 75 jarig jubileum van de Uil
Zaterdag 12 april was voor vele Uil-leden dé
gelegenheid om hun schaakcapaciteiten te
testen:tegenover die van Lex en Daan Jongsma ( nee
geen familie)
In “Zomerzorg”was het een gezellige drukte en zo
rond de klok van twee uur begonnen de
simultaangevers aan hun omvangrijke klus. Lex
bestreed 17 deelnemers en Daan 18. Lex was ’s
morgens nog op bezoek geweest bij de tandarts voor
een wortelkanaal-behandeling en of het nu daardoor
kwam valt nooit te bewijzen, maar een feit is wel dat
Lex zeer “verbeten”en als een komeet uit de
startblokken ging. Anton Warmerdam ondervond dat aan den lijve met een snelle uitschakeling.
Lex was niet alleen snel maar ook zeer alert. Hij stond deze middag niet veel punten af (in ieder
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geval geen volle punten) Hooguit remises waren er deze middag bij Lex te verdienen. In
volgorde van het behalen hiervan was Hennie van Eeuwijk de eerste, Gerard Draaisma de tweede
en Peter van Bakel de derde. Deze drie kwamen in aanmerking voor een flesje wijn met op het
etiket (als collectors-item) de vermelding “De Uil” 1933-2008 75 jaar. De flessen werden later
op de avond uitgereikt. Ook remise, maar buiten de prijzen vallend waren de partijen van Willem
Brandsma, Piet Muller en Henk Kramer. Maar liefst 11 schakers, onder wie sterke spelers als
Jan Havenaar en Cok Ippel dolven het onderspit. Voor Lex dus 6 remises en 11 keer winst ofwel
een scoringspercentage van 82,35%. Een fraai resultaat. Lex rondde de laatste partij af om half
zes.
Daan Jongsma ging wat minder voortvarend van
start. Daan bouwde zijn partijen solide op en dan
weet men uit ervaring dat dit nogal wat tijd vergt.
De eerste resultaten lieten dan ook lang op zich
wachten! Het was Pim v.d.Aar die remise liet
aantekenen waarna het een tijd stil bleef aan Daan’s
tafels. Ad Reijneveld was de eerste die Daan het
volle punt afhandig maakte. Ronald v.d.Linden
maakte fraai remise, gevolgd door Claudia
Grannetia die ook het volle punt veroverde.
Vervolgens pikte Cas Grannetia ook een graantje
mee uit de ruif middels een remise waarna de twee
kennissen van Claudia (ingehuurd om de aanval te versterken en komend uit Bussum met een
rating van resp. 2233 (Ewoud de Groote) en 2033 (Jesper)de Groote) het slotakkoord gaven.
Jesper remise en Ewoud winst op Daan. Daan was om half zeven gereed en scoorde 4 remises,
verloor er 3 en won er net als Lex 11. Scoringspercentage 72,22%. Gezien de sterke tegenstand
toch een zeer goed resultaat.
Daar er ook hier maar 3 flessen wijn beschikbaar waren, vielen alle remises buiten de boot, wat
kan het “schaakleven” toch hard zijn. Een zeer gezellige en geslaagde schaakmiddag die na de
laatste partij bij Daan, geruisloos overging in een gezellige avond met buffet en muziek en niet te
vergeten “schaakvrouwen”
Niet te verwarren met de televisiespecial “voetbalvrouwen”.
Cok Ippel
Hierbij een link naar de foto´s van de simultaan van zaterdag
http://picasaweb.google.nl/CasGrannetia/DeUil75JaarSimultaan?authkey=qHJoVWuj3-Y

Hierbij een link naar de foto´s van het Buffet/Feestavond van zaterdag:
http://picasaweb.google.nl/CasGrannetia/DeUil75JaarBuffetFeestavond?authkey=ui7kqYH-7p8
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Waar de jeugd schaakt is er toekomst
Jubileumviering Jeugdafdeling
Zaterdagmorgen 12 april om 10 uur waren onze jeugdleden present voor de puzzeltocht langs de
Hillegomse winkeliers. Op vrijdag waren, met de welwillende medewerking van de winkeliers,
in zestien etalages schaakborden neergezet met opgaven en vragen. Onder begeleiding van een
jeugdleider gingen kleine groepjes op weg om de opgaven zo goed mogelijk te beantwoorden. In
de Meerstraat gaf André Beijk uitleg over de spelregels en vertrokken er vier groepen onder
leiding van Aad, Ad, Sander en Johan om de winkels te zoeken en de opgaven op te lossen.

André geeft uitleg

de groep Sander

de groep Ad

de groep Johan
de groep Aad
In restaurant De Hoftuin was een tussenstop gepland. Voor de leiders een kopje koffie en voor de
jeugd een frisdrankje. Om 12.00 uur was iedereen weer terug bij Zomerzorg en vertrok de
karavaan naar pannenkoekenhuis Berg en Dal in Noordwijkerhout. Na een heerlijke pannenkoek
werden de prijzen uitgereikt. Iedere deelnemer ontving een herinneringsbeker. Vervolgens mocht
een ieder een ijsje uitzoeken en vertrokken al smullend terug naar Zomerzorg. Iedereen vond het
een geslaagde happening! het

Pannenkoekenfeest
Johan Boon

bewonderen van de bekers
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75 jaar schaakclub de Uil
Nog niet eens zo lang geleden
Ik spreek hier over de vorige eeuw
Ontsproot plots uit een hersenpan
Een goed en heel doordacht plan
Op die dag werd er een uil geboren
Niet geplukt en niet geschoren
Dat was het begin van schaakclub de Uil
In die tijd dat dit gebeurde
Reed een stoomtram nog in ’t rond
Je struikelde niet over hondendrollen
En men leefde hier gezond
Het uiteindelijk ontstane plan
Was een hele goede zet
De partijen duurden lang
En men ging vaak laat naar bed
Nu 75 jaar na dato, inmiddels een oude uil
Is de club nog heel springlevend
Ook veel uilskuikens hebben de revue gepasseerd
En het schaken goed geleerd
Sommige daarvan schaken aan de top
Het zijn grootmeesters in de dop
Ook de Uil ontkomt niet aan veranderingen
Het is de norm van deze tijd
Ik heb het over het Keizersysteem
Daar heeft u toch wel van gehoord
Koning, Keizer Admiraal
Schaken doen wij allemaal

Een groet van Piet Duivenvoorden.
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Sigarenbandjes van het merk Schakersclub; maar wie zijn toch: 1) Carlo Volders; 2) Hubertine
Verjans; 3) Hubertine Jegers; 4)Leon Budzunksi; 5) Hendrikx; 6) Julien Verjans; 7) Thomas
Gendera; 8) Ferry Cervak; 9) Pierre Wampers; 10) A. Vermandel; 11) Goldstein; 12) Emiel
Peeters; 13) Jos Conings; 14; Guy Schours; 15) Mietek Szostek; 16) Gerard Aretzl 17) Jupp.
Baldus en 18) A. Harnisch.?????
Ik kon niet vinden dat het beroemde schakers zouden zijn. Heeft u meer info over deze serie, dan
hoor ik het graag.
Nico.van.der.plas@wanadoo.nl
-9-
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Uitslag Interne Competitie
Beste schaakgenoten,
Na een leuke simultaanmiddag en een gezellige feestavond ter gelegenheid van ons 75 jarig
bestaan is dit het voorlaatste clubblad van het seizoen 2007/2008.
Gisteren 14-04-08 is er in grote meerderheid besloten om volgend seizoen volgens het
Keizersysteem te gaan spelen.
Dat betekend voorlopig alleen maar meer werk, maar ik hoop dat in samenwerking met een paar
andere leden op een goede manier uit te kunnen werken, zodat wij een goede start kunnen maken
voor het seizoen 2008/2009!
Seizoen 2007 / 2008
Stand t/m 15 april 2008
Groep 1

Groep 2

De eerste kampioen is nu al bekend, het is Ad
Reijneveld geworden, die gisterenavond na een
overwinning op Jan Havenaar niet meer is in te
halen door zijn achtervolgers en hierdoor dus
clubkampioen is geworden!!
Over groep 1 valt verder niet zoveel te
vertellen, alleen dat de stand iets vertekend
vanwege de achterstand in wedstrijden van
Nico van der Plas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Groep 1
Ad Reijneveld
Jan Havenaar
Claudia Grannetia
Edwin Heemskerk
Hennie v. Eeuwijk
Cok Ippel
Nico v.d. Plas
Rob Warmerdam
Henk Kramer
Ronald v.d. Linden
Theo Bakker

Partijen Punten
15
36
17
32
16
28
17
27
17
26
17
18
11
16
14
12
15
8
15
7
0
0

In groep 2 is het heel spannend wie er
kampioen gaat worden, want zowel Jan van der
Bergh als Jaap van Aalst kan het worden.
Door een aantal goede resultaten is Peter de
Haas een heel eind geklommen op de ranglijst.
In de onderste regionen ziet het er naar uit dat
Anton Warmerdam en Rob Brouwer moeten
knokken om van de laatste plaats af te komen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Groep 2
Jan v.d. Bergh
Jaap v. Aalst
Martin v. Eeuwijk
Stefan Koek
Engbert v.d. Zaag
Piet Muller
Ron v.d. Linden
Peter de Haas
Wally Visser
Gerard Draaisma
Anton Warmerdam
Rob Brouwer

Partijen Punten
21
43
20
41
19
31
18
30
18
28
18
25
20
25
19
24
19
22
18
18
19
13
19
13

Ad Reijneveld clubkampioen
Theo Bakker is gestopt

Wedstrijdleider Henk Kramer
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Uit de partijen van Nico van der Plas
“Claudia ik ben uit vorm, Nico” schreef hij op 4 februari 2008 op het
blaadje met zijn verloren partij. Dit pleziertje misgunde hij me
blijkbaar niet. Nu is verliezen van Jan Havenaar geen schande.
Verliezen van Jan Havenaar in minder dan 20 zetten kan ook
gebeuren. Maar ik vind het toch wel een schande als je zo tegen Jan
Havenaar speelt als Nico van der Plas. Het is dat Nico van der Plas een
sterke man is, want anders had hij waarschijnlijk al na 6 zetten
opgegeven. Toen was het eigenlijk al hopeloos. Nu werden het 18 zetten. Ach, dan kon hij een
keertje vroeg naar bed.
Jan Havenaar – Nico van der Plas 24.02.2008
1.e4 c5 2.c3 e5 Eigenlijk is het geen Siciliaans maar een Nico van der Plas wall 3.Pf3 Pc6 4.Lc4
f6 5.0–0 Pge7 6.Db3 Diagram
6...d6 7.Lf7+ Kd7 8.d4 cxd4 9.cxd4 Db6 10.d5 Pd8 11.Da4+
Kc7 12.Le8 Kb8 13.Pc3 a5 14.Pb5 Dc5 15.Le3 Db4 16.Lb6
Lg4 17.Dxb4 axb4 18.Lxd8 Pc8 19.Lc7# 1-0
Siciliaans heb ik nooit een goede opening gevonden, maar zoals
Nico van der Plas het speelt pakt het natuurlijk helemaal niet
goed uit. In feite is het ook helemaal geen Siciliaans, maar de
“Nico van der Plas wall;” De Stonewall, maar dan op Nico’s
eigen manier. “Ik wilde wat nieuws uitproberen” vertelde hij
achteraf aan mij. Nieuw was het natuurlijk wel, maar zoiets kun
je beter eerst tegen een cyber-Jan-Havenaartje uitproberen.
Nu weten jullie hoe het niet moet, maar hoe moet het dan wel? Van het laatste kan ik jullie ook
een voorbeeldpartij geven, welke wonder boven wonder ook van Nico van der Plas is.
Ongeveer 1 week na de teambuilding van de Uil 3 op 17 februari
2008 kreeg ik ineens een FW’tje van Nico van der Plas. “Jaap,
Ik wist niet hoe ik dat slim kon toezenden, dus maar een jpg’tje,
Nico” waren de paar woordjes van mijn kale clubgenoot waarna
er een plaatje van minstens 300 bij 300 pixels in beeld verscheen.
Weliswaar 5 keer kleiner dan in het mailtje, maar dit is dan toch
echt de gewonnen partij van Nico van der Plas. Edwin
Heemskerk was deze keer zijn tegenstander en daardoor was zijn
verlies wat minder zeker. Dus geen nieuwe dingen uitproberen,
maar gewoon een saaie Siciliaans met Pc6 en d6. Op de 25e zet had wit iets over het hoofd
gezien en snel een pionnetje gepakt met Dxa6. Dxc5 was het logische vervolg van deze partij en
toen kon wit opgeven. “Heb je nog wat geleerd van mijn training?” vroeg Ad na de
teambuildingsdag aan mij. Op die dag had Ad namelijk ongeveer 3 uur les staan geven, opdat wij
de volgende keer collectief zouden winnen. Geen idee of ik er iets van geleerd heb, maar Nico
van der Plas in ieder geval wel.
Claudia Grannetia
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Seizoen 2007 / 2008
Stand t/m 15 april 2008
Groep 3

Groep 4

In groep 3 lijkt het een kwestie van tijd,
wanneer Peter van Bakel zich kampioen mag
noemen!
Johan Boon heeft wederom na 4 overwinningen
en 1 remise een enorme sprong gemaakt, en
staat bijna onbedreigd op de 2e plaats. Ook
Gerard van Pruissen heeft na 3 overwinningen
en 1 remise een sprong omhoog gemaakt.
Onderin ziet het er naar uit dat Hans Elzenga
deze plek behoud, ondanks dat hij nog wat
wedstrijden moet inhalen.
Deze groep heeft een hele grote middenmoot!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Groep 3
Peter v. Bakel
Johan Boon
Ab Hogemann
Andre Beijk
Cas Grannetia
Gerard v. Pruissen
Willem Brandsma
Kick v. Rooijen
Aad Vledder
Sander v. Delden
Anton v. Pijpen
Ed van den Haak
Hans Elzenga

Partijen Punten
19
49
21
42
19
33
19
31
19
31
20
31
21
29
18
27
21
24
19
23
20
14
20
14
18
8

In groep 4 is het in de promotiegroep ook heel
erg spannend, hier gaat het tussen Peter Kaptein
en Jan Scheepmaker wie er uiteindelijk
kampioen gaat worden?
In deze groep wint iedereen van iedereen, dus
komen de bovenste 4 nog in aanmerking!
In de onderste groep doen 2 van de 3 witte pieten
het erg goed!
Piet Brandsma en Piet van Schie hebben goede
papieren voor de winst, maar ook ons jeugdlid
Tim Lommerse heeft nog een grote kans, want
hij moet nog een aantal wedstrijden in halen en
kan dus boven de pieten uitkomen.
Onderin is het een strijd tussen de 3e Piet
(Duivenvoorden) en Johan Heidema wie er
laatste wordt dit seizoen bij “de Uil”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Promotiegroep 4
Peter Kaptein
Jan Scheepmaker
Richard Nigten
Jan Plomp
Hans de Groot
Ton Sneeuw
Coen de Kooker
Tilly Vissers
Onderste groep 4
Piet Brandsma
Piet v. Schie
Tim Lommerse
Theo Brandsma
Richard Grannetia
Patrick Colijn
Johan Heidema
Piet Duivenvoorden

Partijen Punten
19
44
19
42
20
39
19
37
20
33
19
31
19
30
17
28
20
20
17
21
20
20
20
18

28
26
25
24
22
15
7
4

Ik wens een ieder nog veel schaakplezier en succes in laatste gedeelte van dit seizoen.
Groet
Wedstrijdleider Henk Kramer
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Bekerwedstrijden Intern
Stand na 14 april 2008:
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8

Claudia. Grannetia
Fred van Randen
Pim van der Aar
Jan van den Bergh
André Beijk
Martin van Eeuwijk
Ad Reijneveld
Anton Warmerdam

Score
85
79
76
68
46
39
38
37

Naam
9/11
9/11
9/11
12
13
14/15
14/15
16

Ron van der Linden
Anton van Pijpen
Jan de Jong
Johan Boon
Gerard Draaisma
Aad Vledder
Ed van den Haak
Engbert van der Zaag

Score
34
34
34
31
28
25
25
24

De strijd om de eerste plaats is nog lang niet beslist. Pim van der Aar vergrootte zijn voorsprong
door twee winstpartijen voor De Uil 3 en een bekerremise tegen Edwin Heemskerk. Maar in zijn
recente bekerpartij tegen Engbert van der Zaag ging hij onderuit. De eerste plaats is
overgenomen door Claudia Grannetia, die eveneens tweemaal won voor De Uil 3. Ook Fred van
Randen mengt zich in de titelstrijd. Weliswaar verloor hij zijn invalbeurt in het eerste team, voor
zijn eigen team maakte hij dat dubbel goed door tweemaal te winnen. Een overwinning op Rob
Warmerdam leverde hem nog eens 11 punten op.
Ook Jan van den Bergh heeft te kennen gegeven dat hij nog voor de eerste plaats gaat. Hij heeft
een prima score in het eerste team, hij won daarin zijn laatste 2 partijen. Zaterdag 19 april is de
laatste wedstrijd van De Uil 1 en dan kan hij bij winst de score van Claudia evenaren.
André Beijk scoorde 1 uit 2 voor De Uil 4, maar kon enkele plaatsen opklimmen door een
overwinning op Anton Warmerdam. Anton kon zijn score nog enigszins compenseren door voor
hetzelfde team 1½ uit 2 te behalen, maar kon niet verhinderen dat enkele spelers hem op de
ranglijst passeerden. Martin van Eeuwijk kon zijn tweede plaats helaas niet handhaven. Voor De
Uil 3 scoorde hij ½ uit 2. Ook Ad Reijneveld behaalde deze score, voor De Uil 1.
Ron van der Linden en Anton van Pijpen klommen gezamenlijk naar de negende plaats, beiden
behaalden 1½ uit 2 in hun bondswedstrijden. Ze delen die plaats met Jan de Jong, die zijn laatste
2 partijen voor De Uil 2 won.
Johan Boon speelde tegen de gebroeders Piet en Willem Brandsma. Tegen Piet wist hij te
winnen, maar Willem was hem te slim af.
Gerard Draaisma is de laatste tijd weer in vorm. Hij scoorde 1½ uit 2 voor De Uil 4 en won
tevens een bekerpartij met zwart tegen Peter Kaptein.
Jan Havenaar

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen
2006/2007
Nieuws van de externe competitieleider.
Alweer bijna aan het einde van de competitie. Voor De Uil-1 rest nog 1 partij en dan is deze
promotiegroep ook uitgespeeld. Het schaakjaar ging gepaard met vallen en opstaan waardoor we
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dit seizoen geen kampioen kunnen presenteren. Al met al geen rampjaar want er moet altijd wat
te wensen overblijven. Natuurlijk gebeuren er ook nog andere dingen (jubileum; stemmen over
invoering van Keizersysteem), maar daarover schrijven anderen bestuursleden weer. Ik heb de
taak om mij te beperken tot de externe competitiewedstrijden en daar is dan het volgende over te
melden.
Het eerste team heeft in maart 2 remise-uitslagen weten te behalen met als resultaat een
voorlopige vierde plaats. Omdat er nog 1 (gezamenlijke) wedstrijdcompetitie moet worden
gespeeld kunnen er nog veel verschuivingen plaats vinden. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat
De Uil-1 derde wordt, maar ook nog achtste (het kan verkeren). We zullen duimen voor onze
spelers en wensen hen veel succes.
Hieronder staan de andere uitslagen in deze promotieklasse, gevolgd door de kruistabel met de
vierde plek voor De Uil-1.
Gerard van Pruissen

De Uil 1 Promotieklasse NHSB
Het laatste verslag dateert van de Open Lijn-uitgave in februari 2008 en ging over de wedstrijd
tegen De Waagtoren 3 in Alkmaar. Daarna hebben we nog twee wedstrijden gespeeld en wel op
8 maart thuis tegen Aartswoud 1 en op 29 maart uit in Wijk aan Zee tegen De Wijkertoren 2.
Eerst dus tegen Aartswoud 1 die op dat moment 1 matchpunt boven ons stond ( zij 7 punten en
wij 6). Het werd een uitermate boeiend en spannend gevecht waarbij beide ploegen elkaar niet
veel toegaven. Het was duidelijk dat Aartswoud 1 toch nog een gooi naar die beslissende 2e
plaats wilde doen, want deze plaats geeft dit seizoen ook recht op promotie naar de KNSB.
Maar…. en dat was ook belangrijk, het verschil met de onderste 2 degradatieplaatsen was niet
erg groot. Dus ook de Uil moest vol aan de bak. Ad tegen de bekende Marc Helder(ofwel
Herman Brood’s evenbeeld) werd na spannende strijd remise. Jan Havenaar moest het afleggen
tegen Li, waar hij in de bekerwedstrijd nog van gewonnen had. Jan Vreeburg schoof knap naar
winst maar Fred v.Randen vergiste zich en toen was de winst ver te zoeken ja sterker nog, die
was er helemaal niet, zelfs geen remise. Edwin Heemskerk speelde als laatste zijn tegenstander
van de kaart terwijl Hennie v.Eeuwijk, daarvoor al een verkeerde inschatting had gemaakt en
verloor helaas. De onderste twee borden zijn dit seizoen uitstekend op dreef . Rob Warmerdam
speelde remise terwijl Jan v.d.Bergh bijna niet te stuiten is, hij won.ook nu weer. De wedstrijd
werd 4-4 en aangezien de nummer twee van de lijst wel won (evenals nummer een) was een
promotieplaats voor beide kemphanen wel erg ver weg.
Op zaterdag 29 maart moesten we in de Moriaan, U allen wel bekend als het complex waar het
Corus-toernooi gehouden wordt, aantreden tegen de Wijkertoren 2. Genoemde club stond een
punt onder ons en was dus niet veilig (trouwens de Uil 1 ook niet). Ook nu weer werd het een
titanenstrijd die pas op het laatste moment zijn beslag kreeg. Jan Havenaar tegen “good old” Paul
de Rooij werd remise terwijl ook Jan Vreeburg de veilige remise-haven bereikte.
Hennie van Eeuwijk liet zich door het jonge talent Dragan Skrobic wegspelen maar Jan
v.d.Bergh (jawel, Jan opnieuw) trok de stand weer gelijk. Overigens heeft Jan na 8 gespeelde
wedstrijden de formidabele score van 6 uit 8 !) Daar zeg je wel even U tegen.
Ad Reijneveld verloor zijn ongeslagen record van deze externe competitie, middels verlies tegen
een zekere Slings (men zou bijna zeggen “slinks”). Weer achter dus maar gelukkig stond Rob
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Warmerdam gewonnen en het werd ook winst. De partijen van Edwin Heemskerk en Jerry Beij
waren zeer moeilijk in te schatten. Twee remises ? Edwin remise, Jerry winst ? Edwin werd in
elk geval remise maar de partij van Jerry als laatste kon nog alle kanten op. Jerry een paard en
twee pionnen en zijn tegenstander geen paard maar wel 4 verbonden pionnen. Uiteindelijk vond
Jerry de juiste weg en deed heel verstandig een remise aanbod, wat de Uil vermoedelijk (met 44) in veilige haven zou doen belanden. De tegenstander, een oude rot in het vak ging even
overleggen en accepteerde het aanbod. Eindstand 4-4 dus en zoals later zou blijken betekende dit
voor de Uil 1 behoud van het promotieklasse-schap. De laatste wedstrijd op zaterdag 19 april
tegen ZSC.Saende 2 is voor de Uil niet meer van betekenis voor wat betreft degradatie. Voor
ZSC.Saende 2 wel, want zij kunnen nog kampioen worden mits Het Witte Paasrd 1 verliest. (Zie
hiervoor de tabel).
Team leider Cok Ippel
Ronde 7 8 maart 2008
Z.S.C. Saende 2
De Uil 1
Het Witte Paard 1
S.C. Aalsmeer 1
Santpoort 1

-

S.V. De Wijker Toren 2
Aartswoud 1
De Waagtoren 3
Kijk Uit 1
De Waagtoren 2

6
4
5
2½
1½

-

2
4
3
5½
6½

Ronde 8 29 maart 2008
De Waagtoren 2
Kijk Uit 1
De Waagtoren 3
Aartswoud 1
S.V. De Wijker Toren 2

-

Z.S.C. Saende 2
Santpoort 1
S.C. Aalsmeer 1
Het Witte Paard 1
De Uil 1

3½
3½
5
3½
4

-

4½
4½
3
4½
4

Stand Naam
1
Het Witte Paard 1
2

Z.S.C. Saende 2

3

De Waagtoren 2

4

De Uil 1

5

Aartswoud 1

6

Kijk Uit 1

7

S.V. De Wijker Toren 2

8

Santpoort 1

9

S.C. Aalsmeer 1

10

De Waagtoren 3

1

2

6½

3

4

5

6

7

5 4½ 4½ 5
1½
4½
3 6½ 6
3 3½
4½ 5
3½
3½
3½
4 4½ 4
3½ 5
3 4
2½ 4
3 1½
3½ 5½
5½
2 4½ 4
4 2½
4 3½ 1½ 2½ 2½ 4½ 5
4 3
5 4½
2½ 2
3 1
3 2½ 2½ 4 4

8

9

10

4
4
5
4½ 5
7
6½ 3
5
5½ 3½ 5½
5½
5½
3½ 5½ 4
3
6
4
5½
2½

3
5

Punten

Bord

14
12
8
8
8
7
7
7
5
4

38½
38
34
34
33
32
30
29
26½
25

Gerard van Pruissen
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De Uil-2 Tweede klasse D NHSB
De Uil 2 verspeelt promotiekansen.
Op vrijdagavond 15 februari speelden we onze voorlaatste wedstrijd, tegen Santpoort 3. Met nog
2 wedstrijden te gaan bedroeg het verschil met de koploper 3 punten. Maar we stonden daarmee
wel op de tweede plaats. Santpoort had 3 punten minder en ook het aantal bordpunten voorspelde
een voordelige uitslag.
Op de maandag ervoor had Henk Kramer al vooruit gespeeld. Na de openingsfase bood de
tegenstander remise aan en Henk kwam dit netjes bij mij melden. Maar omdat ik geen andere
borden kon beoordelen liet ik het aan zijn eigen oordeel over. Het werd remise.
Maandag meldde Wally zich af en ik ging op zoek naar een invaller. Op advies van Gerard van
Pruissen heb ik Sander van Delden gevraagd en hij wilde graag meespelen.
Jan de Jong was de wedstrijd helemaal vergeten. Toen ik hem belde kon hij gelukkig nog wel
naar Velserbroek komen, zij het een half uur te laat.
Al na een uur pakten zich donkere wolken samen boven de borden: Cok had op knullige manier
een stuk verloren, Jacob kreeg een gevaarlijke koningsaanval te verwerken, Sander had twee
stukken gegeven voor toren + pion en Piet verloor een paard. Van de overige partijen stond
alleen Gerie iets beter.
Fred had weer een van zijn obscure varianten op het bord gekregen, echter zijn tegenstander
bleek deze variant ook te kennen. Dat beloofde nog spannend te worden.
De eerste partij die beslist werd was bord 6. De tegenstander offerde de kwaliteit en daarmee
werd de zwarte stelling van zijn belangrijkste verdediger ontdaan. Jacob kon kiezen: mat of
dameverlies. Het volgende slachtoffer was Cok. Zijn tegenstander moest nog wel een tijdje de
dreigingen pareren, maar met een stuk meer en een goede stelling kon hij geduldig wachten tot
de meeste stukken afgeruild waren.
Aan bord 8 speelde Sander een goede partij. Hij trok ten aanval tegen de witte koning en dat
leverde een stuk op. Omdat hij al een kleine kwaliteit achter stond veranderde dat dus in een
kwaliteit meer. Toen hij nog een pion verloor kwam hij met zijn tegenstander remise overeen.
Intussen had Fred de openingsproblemen overwonnen. Hij vlocht enkele kleine combinaties in
de stelling en dat leverde materiaal op. Met de kwaliteit en enkele pionnen achterstand gaf zijn
tegenstander op.
Piet Muller zette een stevige koningsaanval op, offerde nog een stuk voor meer aanval, maar
zwart had teveel materiaal om zich te verdedigen. Toen de aanval definitief afgeslagen was gaf
Piet op.
Dat betekende een 4-2 achterstand. De tegenstander van Gerie bood in gelijke stand meteen
remise aan. Uiteraard liet ik Gerie doorspelen, remise betekende definitief verlies. Gerie won
nog wel een pion, maar kon die niet behouden. In een paardeindspel werden enkele pionnen
geruild, waarna zwart zijn paard voor de laatste pion kon geven.
Jan was intussen in een zeer gevaarlijke stelling terecht gekomen. Wit bezette de 7e rij met een
toren en ging met loper en dame ook in de aanval. Zwart zocht de tegenaanval en joeg de witte
koning naar h4. Met enkele dreigingen wist hij de witte loper te veroveren. Er zat nog een
eeuwig schaak-combinatie in voor wit, maar die werd gelukkig niet gezien. Met een paar
krachtzetten maakte Jan de partij uit. Uitslagen:
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1 R. Buschman

- H. Kramer

½-½

5

G. Swier

-

G. Opgenhaffen

½-½

2 O. de Jong

- C. Ippel

1-0

6

R. Hoekstra

-

J. van Aalst

1-0

3 R. de Roode

- F. van Randen 0-1

7

S. Fokkink

-

P. Muller

1-0

4 H. Swier

- J. de Jong

8

W. Dijkman

-

S. van Delden

½-½

0-1

De Uil 2 sluit seizoen met overwinning af.
De laatste wedstrijd stond er niets meer op het spel. Onze tegenstander, De Vennep 2, was al
gedegradeerd en wij konden niet meer promoveren of degraderen. Maar het was natuurlijk onze
eer te na om te verliezen en de tegenstander wilde ook laten zien dat degradatie wellicht op een
misverstand berustte. Het werd dus geen vriendschappelijke wedstrijd.
De eerste die het punt binnenhaalde was Gerie. De penning van een paard leverde beslissend
materiaal op. Even later had ook Wally zijn partij gewonnen. Eerst had hij rokade onmogelijk
gemaakt, vervolgens maakte hij dankbaar gebruik van de centrale positie van de witte koning.
Deze overwinningen werden gevolgd door twee remises, van Piet Muller en Jacob van Aalst. Bij
Jacob was de stelling redelijk gesloten en is het evenwicht niet verbroken geweest, bij Piet kon
het echter nog alle kanten op.
Het vierde punt kwam van Jan. Hij had de zwarte koning al een tijdje onder vuur genomen en
kon uiteindelijk met succes toeslaan.
De Vennep kon de achterstand echter nog verkleinen. De stelling van Henk stond al een tijdje
onder druk en uiteindelijk bezweek hij onder de tijdsdruk. En Cok wilde weer eens ijzer met
handen breken, sloeg zelfs remise af, maar de tegenstander hield een geweldige stelling en won
materiaal.
Fred moest toen proberen bij een 4-3 voorsprong om de overwinning veilig te stellen. In een
goede stelling won hij een pion, maar met torens en ongelijke lopers op het bord was het nog
geenszins beslist. Zijn tegenstander kwam via de 8e rij binnen en dat had Fred een stuk kunnen
opleveren. Maar enkele zetten later kon wit toch midden op het bord matgezet worden en dat
bracht de einduitslag op 5-3.
Uitslagen De Uil 2 – De Vennep 2:
1. F. van Randen - G. de Jong
- G. Duwel
2. J. de Jong
3. H. Kramer
- L. Engelberts
4. C. Ippel
- B. Mulder

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

5.
6.
7.
8.

G. Opgenhaffen
W. Visser
P. Muller
J. van Aalst

-

D. de Vlieger
N. van Ruiten
M. van Zaanen
M. Nagtegaal

1-0
1-0
½-½
½-½

Individuele resultaten dit seizoen:
Naam
Cok Ippel
Fred van Randen
Gerie Opgenhaffen
Henk Kramer
Jacob van Aalst

Rating
1796
1933
1759
1683
1622

Pnt
1
5½
3
2½
3

Prt
7
6
6
6
6

%
14%
91%
50%
41%
50%

Rc
1737
1783
1695
1696
1618

Tpr
1441
2149
1695
1639
1618
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Jan de Jong
Piet Muller
Wally Visser
Claudia Grannetia
Kick van Rooijen
Marcel Bolhuis
Nico van der Plas
Pim van der Aar
Peter van Bakel
Ronald van der Linden
Sander van Delden

1814
1645
1767
1755
1460
1644
1782
1661
1630
1688
1496

3
1½
3
1
1
1
1
1
½
2
½

4
6
6
1
1
1
1
1
1
2
1

75%
25%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
50%

1725
1660
1737
1560
1700
1751
1758
1635
1616
1736
1644

1909
1476
1737
2237
2377
2428
2435
2312
2293
2413
1644

Jan havenaar
Een geweldige opsteker voor onze spelers in deze klasse, want zij behaalden een mooie tweede
plaats. HWP is met voorsprong eerste geworden, deze gaat promoveren dus voor volgend jaar
zie ik een eerste plaats in het verschiet liggen! Hulde.
Ronde 6 15 februari 2008
HWP Haarlem 4
Heemsteedse S.C. 2
Santpoort 3
De Vennep 2

-

Kennemer Combinatie 6
Hoofddorp 1
De Uil 2
S.V. De Wijker Toren 3

5
5½
4½
2½

-

3
2½
3½
5½

Ronde 7 17 maart 2008
S.V. De Wijker Toren 3
De Uil 2
Hoofddorp 1
Kennemer Combinatie 6

-

HWP Haarlem 4
De Vennep 2
Santpoort 3
Heemsteedse S.C. 2

2½
5
4½
2½

-

5½
3
3½
5½

Stand Naam

1

2

3

4

5

6

7

8

Punten

Bord

4½

5

5

5½

6

5

5

14

36

5½

4

4½

3½

4½

5

9

30½

3½

5

5½

5½

6

8

31

2

3½

4½

5½

7

27

3

5

5½

6

28½

3½

2½

6

24½

4½
2½ 5½ 1½

6½

4

26½

2

20

1

H.W.P. Haarlem 4

2

De Uil 2

3

Heemsteedse S.C. 2

3

2½

4

Kennemer Combinatie 6

3

4

4½

5

S.V De Wijker Toren 3

2½

3½

3

6

Santpoort 3

2

4½

2½

4½ 5

7

Hoofddorp 1

3

3½

2½

3½

8

De Vennep 2

3

3

2

2½

3½

6
3

Gerard van Pruissen
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De Uil-3 NHSB klasse 3D
Het Witte Paard 6 – De Uil 3 Een teleurstellende remise
Mijn excuses voor de fout – of beter gezegd blunder – die ik in het vorige verslag maakte. Stefan
Koek had toen niet als één van de eersten verloren, maar ging door tot de laatste paar minuutjes.
Al bijna in tijdnood verloor hij toen. Haastige spoed is zelden goed, maar misschien dat dat voor
Stefan andersom werkt. Als één van de eersten kon hij een eentje achter zijn naam zetten, en dat
in ongeveer de helft van de tijd die hij de vorige keer gebruikte. Helaas kan ik nu geen
supermooie winstpartij laten zien, maar ik kan jullie verzekeren dat het een mooie, geslaagde
Stonewall is geworden.
“Nul - Acht had de schaakverhoudingen deze avond beter weerspiegeld. Het wedstrijdformulier
sprak anders,” aldus Ad. Al na de tweede partij bleek deze schaakverhouding van Ad niet uit te
komen. “Ik kon een stuk winnen” vertelde Sander van Delden later aan mij “maar ik ging voor
een offer” vervolgde hij. “Maar dat offer pakte dus niet goed uit?” vroeg ik daarop, waarop
Sander iets onverstaanbaars mompelde over een veld waar de vijandige Dame nog heen kon wat
hij niet had gezien. Pas later zag ik wat hij bedoelde. Op zet 19 offerde hij zijn loper op b3 (zie
diagram 1a), welke hij terug had kunnen winnen… als de witte dame op zet 21 niet naar c4 had
kunnen gaan (zie diagram 1b). Maar deze zet had onze bord 8-speler blijkbaar over het hoofd
gezien; terwijl c4 een wit veld is en zeg nou zelf: witte velden zijn toch hartstikke opvallend! Na
deze zet van zijn tegenstander bleef Sander gewoon achterstaan, omdat hij de geofferde loper
toch niet kon terugwinnen.
(bord 8) Gerko Vos - Sander van Delden
1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Lc4 Pc6 4.f4 Pxe4 5.Pxe4 d5 6.Ld3 dxe4 7.Lxe4 exf4 8.d3 Dh4+ 9.Kf1 Lc5
10.Lxc6+ bxc6 11.Df3 0–0 12.Dxf4 De7 13.Ld2 Tb8 14.Te1 Le6 15.b3 Ld6 16.De4 Df6+ 17.Df3 Db2
18.Dxc6 Dxa2 19.Dc3 Lxb3 (zie diagram 1a) 20.cxb3 Txb3 21.Dc4 (zie diagram 1b) Tfb8 22.Pf3 Da3
23.Pg5 Tf8 24.Te8 Da1+ 25.Te1 Df6+ 26.Pf3 Tb2 27.Lc3 Tc2 28.Lxf6 Txc4 29.dxc4 gxf6 30.g3 a5
31.Kg2 a4 32.Ta1 Ta8 33.Thc1 Lb4 34.c5 a3 35.Pd4 Ld2 36.Tc2 Le3 37.Pf5 Lg5 38.h4 1–0

Diagram 1a: Stelling na zet 19…Lxb3

Diagram 1b: Stelling na zet 21. Dc4
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Sander van Delden is onze vaste invaller. Dit jaar is hij drie keer ingevallen, waarvan hij
anderhalve partij heeft gewonnen. Deze keer was hij misschien overbodig door het behaalde
nulletje, maar die andere twee keren niet. Dus laten we deze partij maar snel vergeten en hopen
dat Sander het offeren ooit zat wordt. In ieder geval twee tips voor als je toch aan het offeren
slaat: 1. Offer alleen als je totaal hopeloos staat, want dan heb je toch niets meer te verliezen 2.
Kijk ook goed naar de witte velden… ☺
Na vijf zetten stond onze derde-bordspeler straal gewonnen en remise had het tenminste moeten
worden, volgens hemzelf. Maar helaas eindigde deze mooie partij in de prullenbak bij de
ontvangende club. Nu zou ik natuurlijk kunnen zeggen: “volgende keer beter!” maar dan bedrieg
ik mezelf. Hij heeft de volgende partij immers ook al verspeeld zoals wij inmiddels al te horen
hebben gekregen van Ad. Vooruit gespeeld op MIJN BORD (bord 3) en verloren. Over deze
treurige verliespartij vertel ik de volgende keer wel, maar laten we nu terugkeren naar de
wedstrijd tegen Het Witte Paard. Na dit verlies van Nico werd er op de alle andere borden nog
hard gezwoegd, behalve dan op bord 7. Als Ad de goede zetten aan Martin had mogen
doorgeven, dan had Martin hoogst waarschijnlijk wel kunnen winnen. Maar ja, je moet op eigen
kracht winnen hè! Helaas was die kracht van Martin deze avond niet zo heel erg groot. “Hij gaf
een dame weg” hoorde ik iemand later zeggen. Misschien dat dit werkelijk gebeurd is, misschien
ook niet. Het was in ieder geval onze derde 0 op het wedstrijdformulier.
Vier borden resten nog en nog steeds is er kans op een winstje voor ons. De resterende spelers
staan op dat moment niet straal gewonnen, dus daarom is het alles of niets. Iedereen moet
winnen, zo redeneert Ad. Om die reden moet Ronald van der Linden remise afslaan met een
ongeveer gelijke stelling op zet 26; terwijl hij nog maar tien minuten op de klok had en geen plan
kon bedenken. Ad’s wil is bevel, dus moest Ronald doorspelen. Na de mooie pionzet c3 (zie
diagram 2a) te hebben gemist, was er van die mooie gelijke stelling niets meer over. En na 38.
e6-Pd6 (zie diagram 2b) had hij de stukken wel weer terug in de doos kunnen stoppen, maar
dapper hield hij het nog tien zetten vol. Resultaat: ons vierde nulletje. Hieruit blijkt dus maar
weer eens dat Ad niet altijd gelijk heeft.
(bord 2) Robert Eksteen - Ronald van der Linden
1.d4 d5 2.f4 laatste zet uit boek 2...f5 3.Pf3 Pf6 4.e3 e6 5.Le2 Ld6 6.0–0 0–0 7.c3 Controleert
b4 7...Ld7 8.Pe5 Het witte paard houdt een mooie plaats bezet. 8...c6 Zekert b5 9.Pd2 Le8
10.Pdf3 Lh5 11.Pg5 Lxe2 12.Dxe2 De7 13.Ld2 Pe4 Zwart dreigt met materiaalwinst: Pe4xg5.
Het zwarte paard staat daar prima. 14.Pgf3 Pd7 15.Pxd7 Dxd7 16.Pe5 Wit dreigt met
materiaalwinst: Pe5xd7 16...De8 17.Tf3 Kh8 18.Th3 Lxe5 [18...g5 19.De1µ] 19.dxe5 Wit heeft
nieuwe dubbele pionnen: e3+e5 [19.fxe5 c5=] 19...Tg8 20.Le1 g5 Zwart breekt de pionnen
structuur open. 21.Dh5 [21.c4 Td8³] 21...Dxh5³ 22.Txh5 g4 Zwart wint ruimte. 23.g3 [23.Lh4
Kg7 24.Lg5 a5³] 23...Tg6 24.Kg2 Tag8 25.Lf2 T8g7 26.Th1 Hier kreeg ik een remiseaanbod
met nog geen 10 minuten op de klok en ik had geen plan. 26...Kg8 27.h3 a6 28.hxg4 Txg4
29.T5h3 T4g6 Hier zat ik te neuzelen met mijn torens op de g-lijn terwijl ik ze allebei op de 7e
rij moest zetten om langs de damevleugel aan te vallen. 30.Td1 [30.Th6 c5µ] 30...c5 [30...b5
31.Tdh1µ] 31.c4³ Wit dreigt met materiaalwinst: c4xd5 31...Td7 [31...dxc4 32.Td8+ Kf7
33.Le1³] 32.cxd5 [32.Th5!?=] 32...Txd5³ [Zwakker is 32...Pxf2 33.Kxf2 Txd5 34.Txd5 exd5
35.Th5±] 33.Txd5 exd5 Wit heeft een nieuwe beschermde pion: e5 34.Th5? [¹34.Le1!?³ En er is
nog hoop.] 34...Tb6–+ 35.b3 c4 (diagram 2a) 36.Txf5
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36...cxb3?? Nu is de tegenstander weer terug in het spel. Hier was ik met nog geen minuut meer
op de klok. [¹36...c3 37.Th5 a5–+] 37.axb3± Txb3? [¹37...Kg7!? 38.g4 Tc6±] 38.e6+- Pd6??
(Diagram 2b)
Voltrekt het vonnis over zichzelf. [38...Tc3 39.Txd5 Kf8+-] 39.Txd5 Pe8 40.e4 b6 [40...Tb2
Anders kunnen de stukken meteen in de doos. 41.Tf5 Tb5+-] 41.Td8 Kf8 42.Tb8 [42.f5 Tb4
43.Kf3 Ke7 44.Td7+ Kf8+-] 42...Tb2 [42...Tb4 Brengt geen verlichting. 43.Lxb6 Tb2+
44.Kh3+-] 43.Txb6 [43.f5 Levert nog groter voordeel op. 43...Ke7 44.Kf3 h6+-] 43...Txb6
[43...Tc2 Is niet de reddende zet. 44.f5+-] 44.Lxb6 Ke7 45.f5 Pf6 [45...Kf8 Ook dit kan de
treurige afloop niet beïnvloeden. 46.Kf3+-] 46.Kf3 h5 [46...Kd6+- De enige kans om wat
tegenspel te krijgen.] 47.Lc5+ Ke8 48.Kf4 1–0

Diagram 2a: Stelling na 35…cxb3. Hier was Diagram 2b: Stelling na 38…Pd6. Voltrekt
c3 een supersterke zet geweest.
het vonnis over zichzelf, zoals Ronald al zei.

De overige drie partijen werden gelukkig gewonnen, waardoor we toch nog een remise
behaalden. Marcel speelde – om Ad’s woorden maar te citeren – ‘een modelpartij.’ Op het einde
had hij een sterk paard tegen een slechte loper. Met het paard wist hij een pion te winnen,
waarop meerderen zouden volgen. En zo wist hij de partij langzaam naar zich toe te trekken. Pim
van der Aar werkte op mijn zenuwen, doordat hij ondanks het resterende minuutje bedenktijd
toch zijn zetten heel rustig en supertraag uitvoerde . Ondertussen tikte de klok maar door en door
en toen had meester Pim ineens nog maar 40 seconden! Wonder boven wonder gaf zijn
tegenstander toen een toren weg en in één klap was het spelletje uit voor hem. Ik had gelukkig
veel en veel minder tijd gebruikt dan Pim. In een heel slechte partij wist ik een pluspionnetje te
bemachtigen. Om mijn partij kort samen te vatten: ik maakte fouten, maar mijn tegenstander
maakte nog meer fouten. Achteraf gezien was mijn eentje toch het gelijkmakende eentje. Dus
laat ik er maar blij mee zijn dat ik die avond won.
Ik vind het nu arrogant om te zeggen: “Nul - Acht had de schaakverhoudingen deze avond beter
weerspiegeld,” maar de einduitslag had minstens 3½-4½ voor ons moeten zijn. Ad zette echter
alles op alles, waardoor we het winnende halfje misten. Dat we remise hebben gespeeld tegen de
kampioen zijn de enige troostende woorden die ik na deze wedstrijd kan verzinnen.
Deze wedstrijd hebben we in ieder geval de kampioenstitel verspeeld. Of Het Witte Paard moet
ineens heel erg slecht uit de hoek komen en verliezen van Chess Society Zandvoort 2 waarvan
wij met 5-3 wonnen. Dus laten we maar aannemen dat P(X=Het Witte Paard 6 verliest van Chess
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Society Zandvoort 2)=0.000000000 (voor mensen die niet wiskundig ingesteld zijn: dit betekent
dat de kans dat Het Witte Paard 6 verliest van Chess Society Zandvoort 2 gelijk is aan 0)
Dan hebben we de volgende keer in ieder geval niets meer te verliezen! ☺
Claudia Grannetia
Heren, dames ook.
Er is gevochten, gelachen en gehuild.
Het jeugdige Uil, zo fraai gesymboliseerd in de vorm van de 3 speelde de sterren van de hemel,
de pannen van het dak en de stukken van het bord.
4-4 is een mooi resultaat tegen de sterke koploper en dan moet ik niet zeuren over die ambitieuze
teamleider die achteraf onterecht 2 keer remise liet weigeren. Over die derde bord speler die
zichzelf de das om deed en daar zichtbaar enorm van baalde. Over die sterke invaller aan bord 8,
die een prachtige partij niet kon verzilveren op het moment suprème. Over het sterke paard dat
toch altijd wint van de zwakke loper. Nul - Acht had de schaakverhoudingen deze avond beter
weerspiegelt. Het wedstrijdformulier sprak anders. Marcel speelde een modelpartij. Claudia op
techniek welhaast. Stefan als van ouds en dan Pim. Een déjà vu met vorig jaar. IJzig kalm deed
hij in wederzijdse tijdnood zijn zetjes en dan weet je het wel.
Het bier in de Kapper getapt door Tilly deed na afloop wonderen en heelde alle wonden.
Ad Reijneveld
Nadat het derde team een nederlaag kreeg te verwerken, leek het wel of er een verlamming over
dit team kwam want een overwinning is er daarna niet meer geweest. Maar niet getreurd een
gelijkspel bleek voldoende om de derde plaats definitief te bezetten ondanks de nederlaag die
daarop volgde. Het volgende seizoen weer positief verder gaan!
Zie de kruistabel.
Ronde 6 26 februari 2008
HWP Haarlem 6
Heemsteedse S.C. 3
S.C. Aalsmeer 2
Kennemer Combinatie 7

-

De Uil 3
Excelsior 2
Het Paard van Ree
Chess Soc. Zandvoort 2

4
5
5½
4

-

4
3
2½
4

Ronde 7 17 maart 2008
Chess Soc. Zandvoort 2
Het Paard van Ree
Excelsior 2
De Uil 3

-

HWP Haarlem 6
Kennemer Combinatie 7
S.C. Aalsmeer 2
Heemsteedse S.C. 3

3
3
4½
3

-

5
5
3½
5
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Stand Naam
1

H.W.P. Haarlem 6

2

Heemsteedse S.C. 3

3

De Uil 3

4

Excelsior 2

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Punten

Bord

5½

4

4½

5

5

6

6

13

36

5

5

4

4½

4½

4½

11

30

2½

5

4½

7

5

9

31

5

4½

6

2½

8

30

4½

4

4½

6

26

4½

5½

4

27

5

3

21

2

23

2½
4

3

3½

3

5½

Chess Soc. Zandvoort 2

4

4

3

6

S.C. Aalsmeer 2

3

3½

7

Kennemer Combinatie 7

2

3½

1

8

Het Paard van Ree

2

3½

3

3

3½ 3½ 3½
2

4

5½ 3½

3½
2½ 3

Gerard van Pruissen

De Uil-4 Vierde klasse E NHSB
Heemstede 4 - De Uil 4 (5 - 3) Weer nederlaag voor De Uil 4.
Het wil maar niet lukken bij De Uil 4. Nu werd er weer onnodig een nederlaag geleden tegen het
vierde achttal van de Heemsteedse Schaakclub. Het begin zag er rooskleurig uit alle borden
stonden goed behalve Anton van Pijpen die in de opening overrompeld werd en een matdreiging
met stukverlies moest voorkomen. De eerste die de vlag moest strijken was Kick van Rooijen.
Hij stond een pion voor maar zijn stukken stonden niet optimaal waardoor een Heemsteeds paard
dood en verderf zaaide onder Kicks leger. (1-0) André Beijk trok de stand weer recht middels
een mooie combinatie van Dame, loper en pion!(1-1, zie partij hieronder) Hierna viel de
beslissing van de partij van Anton van Pijpen. Anton stond een paard achter maar zijn opponent
raakte het spoor bijster en besloot naar een remise af te wikkelen door zijn twee paarden te geven
voor de pionnen van Anton.(1,5-1,5) Jan Plomp verknoeide weer eens een mooie stelling en
moest uiteindelijk buigen voor het materiële voordeel van zijn tegenstander.(2,5-1,5) Peter de
Haas overzag in de eindfase een gevaarlijke paardmanoeuvre waardoor naar een voor Heemstede
voordelig eindspel werd afgewikkeld.(3,5-1,5) Anton Warmerdam had zijn tegenstander geheel
overklast maar gaf in de beslissende fase pardoes een stuk en de winst uit handen. De stelling
stond muurvast en remise was uiteindelijk het resultaat.(4-2) Nog twee partijen te gaan om de
remise af te dwingen. Ab Högemann stond goed met een paard meer maar weinig tijd. Bij
Gerard Draaisma stond net als bij Anton Warmerdam de stelling muurvast. Gezien de stand
maakte de Heemstedenaar ook geen aanstalten om enig risico te nemen. Elk gaatje werd
professioneel gedicht. Er was geen doorkomen aan. Remise dus.(4,5-2,5) en verlies van de
wedstrijd. Hierna besloot Ab ook niet verder te spelen en bood remise aan wat dankbaar werd
geaccepteerd.(5-3)
Rob Kaper – André Beijk
1. e4 e5 2. c3 Pc6 3. d3 d6 4. Pd2 f5 5. h3 Pf6 6. Df3 g6 7. Pb3 Lg7 8. g3 O-O 9. Pe2 b6
10. Tg1 fxe4 11. dxe4 Lb7 12. Lg5 Pe7 13. Lxf6 Txf6 14. De3 Df8 15. Tg2 Td8 16. Pd2 d5 17.
O-O-O dxe4 18. Pxe4 Txd1+ 19. Kxd1 (Diagram 1) Lxe4[Tg3!!] 20. Dxe4 Txf2 21.Txf2 Dxf2
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22. Dg2 Df8 23. Kc1 Dd8 24. Pg1 Pf5 25. Df3 Lh6+ 26. Kc2 Pe3+ 27. Kb3Pxf1 28. Dxf1 a5 29.
Pf3 Dd5+ 30. Dc4 (Diagram 2) a4+ 31. Kb4 Lf8+ (0-1)

Diagram1: Stand na 19. Kd1

Diagram 2: Stand na 30. Dc4

Piet Muller
Op het moment dat ik deze tekst neerzet realiseer ik mij dat deze groep nog niet is uitgespeeld; er
blijkt een wedstrijd te zijn verschoven naar 18 april en daardoor is nog steeds niet zeker wie er
kampioen gaat worden. Zeker is wel dat De Uil-4 de vijfde plaats bezet en deze komt niet meer
in gevaar. Ook jullie bedankt voor de inzet.!
De kruistabel is nog niet helemaal bijgewerkt; de uitslagen van ronde 7 zijn nog niet ingevoerd.

Ronde 6 3 maart 2008
De Haarlemse Jopen
Heemsteedse S.C. 4
HWP Haarlem 8
Ronde 7 31 maart 2008
De Uil 4
De Vennep 3
Kennemer Combinatie 9

-

De Vennep 3
De Uil 4
S.C. Aalsmeer 3

4½ - 3½
5 - 3
3½ - 4½

-

HWP Haarlem 8
Heemsteedse S.C. 4
De Haarlemse Jopen

4½ - 3½
4 - 4

Stan
Naam
d

1

2

3

4

5

6

7

Punten

Bord

1

4

5

5

4½

4

8

23½

2½

6

4½

7

24

5

6½

7

23½

5½

5½

5

7

23

1

S.C. Aalsmeer 3

2

De Haarlemse Jopen

7

3

Heemsteedse S.C. 4

4

4

Kennemer Combinatie 9

3

5

De Uil 4

3

5½

3

2½

5

4

19

6

HWP Haarlem 8

3½

2

1½

2½

5½

2

15

7

De Vennep 3

4

3½

1

16

4
4

4
4

3

3

2½

Gerard van Pruissen
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De Uil-5 Vierde klasse D NHSB
In deze klasse bestaat de bezetting slechts uit 6 teams. Om de speelrondes over het hele seizoen
te verdelen zijn er telkens maar 4 teams actief. Alleen de laatste speelronde gaat met 6 teams.
Deze laatste speelronde was in IJmuiden tegen Kijk Uit. Helaas ging deze wedstrijd verloren
waardoor onze jongens op de vijfde plaats bleven hangen. Geen nood en volgend jaar weer
positief verder. Ook jullie bedankt voor de medewerking.
Dan volgen nog de resterende uitslagen met de kruistabel.
Ronde 6 3 maart 2008
Excelsior 3
S.V. De Wijker Toren 5

-

De Uil 5
HWP Haarlem 7

4
4

Ronde 7 4 april 2008
Kijk Uit 2
Kennemer Combinatie 10
Excelsior 3

-

De Uil 5
HWP Haarlem 7
S.V. De Wijker Toren 5

5½ - 2½
3½ - 4½
2½ - 5½

Stand

Naam

1

- 4
- 4

2

3

4

5

6

Punten

Bord

5½

4

6

6½

4½

9

26½

5

3

5½

5½

6

21½

5½

3

5½

5

21

4

4½

5

18

3

3
2

16
17

1

HWP Haarlem 7

2

Kijk Uit 2

2½

3

S.V. De Wijker Toren 5

4

3

4

Excelsior 3

2

5

2½

5
6

De Uil 5
Kennemer Combinatie 10

1½
3½

2½
2½

5
2½

4
3½

5

Veel schaakplezier
Gerard van Pruissen.

Toernooien
Schaakverenigingen Oegstgeest en De Vennep zeer suksesvol in het Rapid-toernooi 2008
Dinsdag 25 maart 2008 was het dan weer zo ver en kwamen de schaakclubs uit de Bollenstreek,
in het kader van het 75-jarig bestaan van De Uil ,ditmaal naar Hillegom om het toernooi aldaar
af te werken. Het was weer een gezellige drukte met zo’n kleine 100 schakers die in 4 poules
elkaar probeerden af te troeven.
In poule A streden de bekerhouder Oegstgeest 1, De Uil 1 uit Hillegom, De Zwarte Pion 1 uit
Lisse en het pas gepromoveerde Katwijk 1. Voor de 1e plaats werd al spoedig duidelijk dat
Oegstgeest 1 net als voorgaande jaren weer ongenaakbaar was. Maar om de zo verguisde
degradatieplaats werd fel gestreden. De Uil 1 begon haar eerste wedstrijd met een gelijkspel
tegen De Zwarte Pion 1 terwijl Oegstgeest 1 meteen flink uithaalde tegen Katwijk 1 5-1. Helaas
kon de Uil tegen Katwijk 1 niet bepaald imponeren en werd met 2-4 verloren. Dat betekende dat
het accent net als vorig jaar op de laatste ronde kwam te liggen voor wat betreft de degradatie- 25 -
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kandidaat. Om kort te gaan het werd de Uil want in de laatste ronde speelden De Zwarte Pion en
Katwijk gelijk zodat De Zwarte Pion niet meer ingehaald kon worden door de Uil. Voor het eerst
sinds lange tijd, en nog wel in haar 75-jarig bestaan, degradeert de Uil 1 naar de B-poule. Dat
Oegstgeest 1 met overmacht kampioen werd zult U uit het geheel wel opgemaakt hebben. Voor
de cijfers zie de stand hieronder.
Poule A
1 Oegstgeest 1
3 - 6 (14
- 4 ) Kampioen
2 Katwijk 1
3 - 3 ( 8 - 10 )
3 De Zwarte Pion 1,Lisse
3 - 2 ( 6,5 - 11,5)
4 De Uil 1, Hillegom
3 - 1 ( 7,5 - 10,5) Degradeert
De Radio Modern trophee werd voor de vijfde achtereenvolgende keer gewonnen en is nu
dus definitief eigendom van Oegstgeest 1.
Gelukkig hoorde ik de verheugende berichten dat men vanuit Oegstgeest pogingen zal
ondernemen om een nieuwe beker(trophee) beschikbaar te stellen.
In de B-poule was het gedegradeerde Oegstgeest 2 net als grote broer(of zus net hoe je het
bekijkt) heer en meester. De Uil 2 was op papier de concurrent, maar had al in de tweede ronde
een flink pak slaag gehad van datzelfde Oegstgeest 2 ( 0-6). En met diezelfde uitslag werd in de
derde ronde ook Katwijk 2 aan de zegekar gebonden en dan begrijpt de geachte lezer wel dat
Oegstgeest 2 met een monsterscore van 16,5 van de 18 te behalen bordpunten, kampioen werd.
De Uil 2, met 2 matchpunten minder kwam nog het dichtst in de buurt. Katwijk 2 behaalde 0
punten en mag het dus volgend jaar weer in groep C proberen. Oegstgeest 2 zal volgend jaar in
poule A de strijd aanbinden met het eerste team van Oegstgeest. De Zwarte Pion 2 bleef met 2
matchpunten behouden voor de B-poule.
Poule B
1 Oegstgeest 2
3 - 6 (16,5 - 1,5) Kampioen en promoveert.
2 De Uil 2 Hillegom
3 - 4 ( 7,5 - 10,5)
3 De Zwarte Pion 2, Lisse
3 - 2 ( 7,5 - 10.5)
4 Katwijk 2
3 - 0 ( 4,5 - 13.5) Degradeert
Oegstgeest 2 werd winnaar van de Anton v.Pijpen wisseltrophee.
En met deze B-poule hebben we dan de glorieuze prestaties van Oegstgeest 1 en 2 gehad en
komen we bij de C en de D-poule waar de vereniging De Vennep regeerde. Niet zo dominant als
Oegstgeest, maar toch! De Vennep 1 won ook al haar wedstrijden maar had iets minder
bordpunten. Sassenheim kon De Vennep aardig bijbenen maar moest toch haar meerdere in
genoemde club erkennen De Uil 3 streed voor wat ze waard was en prolongeerde haar bestaan in
de C-poule door Daniel Noteboom uit Noordwijk onder zich te houden.
Poule C
1 De Vennep 1
3 - 6 (13,5 - 4,5) Kampioen en promoveert
2 Sassenheim1
3 - 4 (11 - 7 )
3 De Uil 3 , Hillegom
3 - 2 ( 7 - 11 )
4 Daniel Noteboom 1,N.wijk
3 - 0 ( 4,5 - 13,5) Degradeert
De Vennep 1 werd winnaar van de VVV-Lisse wisseltrophee
En dan zijn we tenslotte in de laatste groep aangeland, D-poule. Hier gaf vlak voor de aanvang
De Zwarte Pion 3 te kennen slechts 2 spelers te hebben. Aangezien er geen aanvullingen in de
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zaal aanwezig waren(bijv.spelers van andere clubs die reserve waren) heb ik toen als
wedstrijdleider moeten besluiten alle wedstrijden van de Zwarte Pion 3 reglementair in 0-6 te
veranderen. Er werd uiteraard niet gespeeld door de Zwarte Pion 3.
De Vennep 2 en De Uil 4 gingen in deze poule gelijk op en daar het in de laatste wedstrijd op
een puntendeling uitdraaide was het bordpuntentotaal van De Vennep 2 (1,5 meer als de Uil) van
doorslaggevende betekenis. Beide teams verzamelden 5 matchpunten. Sassenheim 2 kon in dit
geweld geen potten breken.
Poule D
1 De Vennep 2
3 - 5 (14 - 4 ) Kampioen en promoveert
2 De Uil 4. Hillegom
3 - 5 (12,5 - 5,5)
3 Sassenheim 2
3 - 2 ( 9,5 - 8,5)
4 De Zwarte Pion 3 Lisse
3 - 0
(regl. Er was geen team aanwezig)
De Vennep 2 werd winnaar van de v.Gerven de Jong wisseltrophee.
Geen beste prestaties van onze Uil-teams. Overigens was het een zeer geslaagde avond waarin
de vriendschapsbanden weer nauw aangehaald werden.
In 2009 viert Katwijk haar 75-jarig bestaan en de clubs zijn dan op de dinsdag in de paasweek
(zeg maar derde paasdag) te gast in Katwijk..
Algemeen wedstrijdleider Cok Ippel
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36e Vierkamptoernooi
Zaterdag 7 Juni 2008
1933 - 2008

Vrijdag 6 en

75 jaar De Uil

OPENING VAN HET TOERNOOI : VRIJDAG 6 JUNI 19.15 UUR
SPEELDATA:
Vrijdag
6 juni
19.30 uur
Zaterdag
7 juni 2e en 3e ronde: resp. 10.00 en 14.30 uur
SPEELTIJD:
36 zetten in 1,5 uur, daarna 15 min. extra.
PLAATS:

INDELING:

INSCHRIJVING:

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.
Vóór 4 juni 08 ( 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:
http://home.planet.nl/~deuil , e.mail : deuil@planet.nl
BETALING
UITSLUITEND KONTANT AAN DE ZAAL.
i.v.m. het 75 jarig bestaan van de Uil, ontvangt iedere deelnemer(ster)een fraai
aandenken!

Tot 18 jaar → Euro 8,- ; 18 jaar en ouder → Euro 10,TWEE FRAAIE PRIJZEN (NATURA) PER GROEP, EN BOVENDIEN
VOOR
ELKE GROEPSWINNAAR(ES) EEN FRAAIE WISSELBEKER.
De resultaten worden aan de Ratingcommissie doorgegeven!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitreiking der prijzen direkt na afloop van de laatste partij.
-----------------------------------------------------------------------33699
Naam:
Adres:
Plaats en Postcode:
Speelsterkte (Rating):
Datum:
Gewenste Speelklasse:
Leeftijd onder 18 jaar: Ja / Nee
KOSTEN:

- 28 -

Jaargang 28
No 5

De Openlijn 28 april 2008

25e Open Jeugdkampioenschap schaken
van Hillegom
1933 - 2008

75 jaar De Uil Zaterdag 14 juni 2008

Nog vóór de grote schoolvakanties beginnen organiseert Schaakclub ‘De Uil’, ter afsluiting van
het seizoen, voor de 25e keer het Open Jeugdkampioenschap van Hillegom. Het inschrijfgeld
bedraagt Euro 5,-- 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)
Bovendien ontvangen alle deelnemers(sters)i.v.m ”75 jaar de Uil” een fraai aandenken aan dit
toernooi!
CATEGORIE C In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1994 of 1995.
CATEGORIE D

Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 20 min. per speler(ster) per partij.
In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1996 of 1997.
Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 15/20 min. per speler(ster) per partij.

In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in of na 1998.
Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 15/20 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
CATEGORIE E

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 12 juni). Indien de aanmeldingen per club gedaan worden,
ontvangen wij graag een lijst met namen en geboortedata voor 12 juni.
Met vriendelijke schaakgroet en tot 14 juni.
Cok Ippel / Jan Havenaar / André Beijk.
--------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier voor het 25e Jeugdkampioenschap Schaken van Hillegom

Naam :______________________________________________________________________
Adres_______________________________________________________________________
Postcode : _________________ Woonplaats : _______________________________________
Geboortedatum : ____-____- 19____ Meisje / Jongen (Doorhalen wat niet van toepassing is)
Deze strook uiterlijk 12 juni inleveren of op sturen naar bovenstaande adressen
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