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Van de voorzitter 
 

Het seizoen 2009/2010 is weer geopend, dat gebeurde met het 
houden van de algemene ledenvergadering op 31 augustus. Zoals 
te doen gebruikelijk waren er geen problemen en werden alle 
gepresenteerde stukken door de vergadering goedgekeurd. Ik zou 
zeggen een compliment voor de opstellers van deze stukken. 
Alleen kon er nog geen goedkeuring worden verleend aan de 
gewijzigde statuten en het Huishoudelijk Reglement. Omdat dit 
al werd verwacht was er voor 14 september weer een vergadering 
uitgeschreven voor het begin van de competitie. Nu waren er wel 
voldoende leden aanwezig en werden de statuten en het HR op 
kleine wijziging na unaniem goedgekeurd.  

Het wijzigingen van de statuten had zijn oorzaak in het feit dat in 
de vorige vergadering, waarin het besluit over het keizersysteem 
op de agenda stond, de leden, die die avond niet aanwezig 
konden zijn niet een ander lid konden machtigen om toch hun 
stem uit te brengen. Dit was de reden om de statuten en het HR 
eens grondig te herzien. Dit is nu gelukkig gebeurd en als het 
goed is kunnen we weer jaren voort. Langs deze weg wil ik de 
medebestuursleden hartelijk danken voor hun inzet en inbreng bij 
deze klus. 

Het simultaanschaken voor de 
najaarsfeesten op 7 september 
was voor de jeugd weer een 
succes, er werden weer veel 
vrijkaartjes voor de kermis 
uitgedeeld, bij de senioren viel 
de opkomst enigszins tegen 
wat mij droevig stemt, het zou 
zo leuk zijn als de heren 
simultaangevers wat meer 

tegenstanders tegenover zich zagen zitten, zodat ze niet zo snel 
weer voor je neus staan. Dus bij deze: “Komt volgend jaar allen, 
zodat we meer simultaangevers moeten inhuren”. 

Het was goed om op de eerste competitieavond Peter Pijpers als 
nieuw lid en deelnemer aan de interne te mogen begroeten en dat 
Pim van der Aar en Theo Bakker in de gelegenheid zijn om weer 
op maandagavond te komen schaken. Ook waren er drie nieuwe 
gezichten die de sfeer bij de Uil kwamen proeven en misschien 
wel lid van de club gaan worden. Al met al een goede start voor 
het nieuwe seizoen. 

Ik zou dan ook willen zeggen:”Veel schaakplezier en maak er 
met z’n allen wat moois van”  

Jan Plomp.  
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Mededelingen 
 
Verkort besluitenoverzicht ledenvergadering maandag 31 augustus 2009 
Opening: 

• Opening om 20.15 uur. Waarom altijd te laat starten is niet duidelijk, volgend jaar beter. 
• Afgelopen seizoen Keizersysteem ingevoerd Aanpassingen vinden plaats n.a.v de gehouden 

enquête. Eerst volgende uitgave open lijn publiceren. 
Ingekomen stukken: 

• Brief van Jopie en Henk alsnog bedankt voor de opbrengst zomerschaak. Zal zeker gebruikt 
worden voor project in Kenia. 

Notulen en Jaarverslag: 
• Notulen en jaar verslag goedgekeurd 

Financieel overzicht en begroting: 
• Vastgesteld en goedgekeurd 
• Impliceert contributie verhoging, vastgesteld  
• Gironummer is vervallen, dus niet meer te gebruiken. 

Kascommissie: 
• Penningmeester is volledig decharge verleend 
• Nieuw kascommissielid benoemd voor 2 jaar Johan Boom 

Kompetitie: 
• Voor nieuwe seizoen zijn verbeterde Keizercompetieregels opgesteld 

Rondvraag: 
Statuten en huishoudelijke reglementen: 

• Het feit dat er geen tweederde meerderheid van leden aanwezig was, zal deze voorgelegd 
worden in op de speelavond van 14 september 2009. 

 
(a) Contributie bijdrage seizoen 2009/2010 
Seniorenleden      Euro 
19 jaar en ouder     105,00 
19 – 21 jaar (studerend)      90,00 
17 – 18  jaar        75,00 
leden t/m 16 jaar       62,50 
dubbelleden en leden die alleen extern spelen   71,50 
jeugdleden        45,00 

• Voor de leeftijdsgrenzen wordt uitgegaan van de peildatum 01-09-2009 
• Bij betaling voor 1 november 2009 mag de contributie met € 5 verlaagd worden. Dit geldt 

niet voor de jeugdleden. 
• Wij willen u verzoeken de contributie over te maken op bankrekening 32.81.89.502 ten 

namen van Schaakclub De Uil te Hillegom 
De postgiro rekeningnummer is vervallen 
 
De regeling om voor 1 november te betalen, heeft geen gewenst resultaat. De meer opbrengst van 
het later betalen is niet mee begroot. Uiteindelijk zal dit wel de negatieve begroting ten dele 
verkleinen. 
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Schaakkalender seizoen 2009 / 2010 
maandag 12-okt-09  Uitgave Open Lijn 
maandag 12-okt-09 Keizer competitie  
maandag 12-okt-09 De Uil 3 Kijk Uit 2 
maandag 19-okt-09 Keizer competitie  
maandag 26-okt-09 Keizer competitie  
maandag 26-okt-09 De Uil 4 Exelsior 3 
dinsdag 27-okt-09 Haarlem 8 De Uil 5 
zaterdag 31-okt-09 Heerhugowaard 1 De Uil 1 
maandag 02-nov-09 Keizer competitie   
vrijdag 06-nov-09 27e VOGES Open A+B groep 

Schaaktoernooi van Hillegom 
Zomerzorg Hillegom 

maandag 09-nov-09  Inleveren kopij Open Lijn 
maandag 09-nov-09 Keizer competitie  
maandag 09-nov-09 De Uil 2 S.V. De Wijker Toren 4 
donderdag 12-nov-09 Kennemer Comb.11 De Uil 3 
vrijdag 13-nov-09 27e VOGES Open A+B groep 

Schaaktoernooi van Hillegom 
Zomerzorg Hillegom 

maandag 16-nov-09 Keizer competitie  
maandag 16-nov-09 De Uil 5 S.C. Aalsmeer 3 
dinsdag  17-nov-09 Krommenie 3 De Uil 4 
vrijdag 20-nov-09 27e VOGES Open A+B groep 

Schaaktoernooi van Hillegom 
Zomerzorg Hillegom 

Zaterdag 21 nov-09 De Uil 1 HSV De Eenhoorn 3 
maandag 23-nov-09  Uitgave Open Lijn 
maandag 23-nov-09 Keizer competitie  
maandag 30-nov-09 De Uil 2 De Haarlemse Jopen 
Maandag  30-nov-09 Hoofddorp 1 De Uil 3 
zaterdag 28-nov-09 27e VOGES Open A+B groep 

Schaaktoernooi van Hillegom 
Zomerzorg Hillegom 

maandag 30-nov-09 Keizer competitie  
vrijdag 04-dec-09 27e VOGES Open A+B groep 

Schaaktoernooi van Hillegom 
Zomerzorg Hillegom 

maandag 07-dec-09 Keizer competitie  
maandag 07-dec-09 De Uil 4 Z.S.C. Saende 5 
vrijdag 11-dec-09 27e VOGES Open A+B groep 

Schaaktoernooi van Hillegom 
Zomerzorg Hillegom 

vrijdag 11-dec-09 Santpoort 4 De Uil 5 
zaterdag 12-dec-09 Kenn. Comb. 5 De Uil 1 
maandag 14-dec-09 Keizer competitie  
zaterdagmid
dag 

19-dec-09 27e VOGES Open A+B groep 
Schaaktoernooi van Hillegom 

Zomerzorg Hillegom Slotronde 

maandag 21-dec-09 Keizer competitie  
maandag 28-dec-09  Inleveren kopij Open Lijn 
maandag 28-dec-09 Snelschaak kamp.  
 08-jan-10 Z.S.C. Saende 4 De Uil 2 
zaterdag 09-jan-10 De Uil 1 Kenn. Comb. 4 
maandag 11-jan-10  Uitgave Open Lijn 
maandag 11-jan-10 De Uil 3 S.C. Aalsmeer 2 
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maandag  01 febr-10 De Uil 5 De Vennep 3 
vrijdag  05-febr-10 Lasker De Uil 4 
zaterdag  06-feb-10 Wijker Toren 2 De uil 1 

Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
 
Jacob van Aalst 
 
 

Uitslagen Speelwijze Enquête 
 
Bloemendaal 28-05-2009 
Overzicht van de reacties en de ervaringen in het “Keizersysteem” via het enquête formulier na 
inlevering van 31 formulieren. 
 
Vraag 1: Hoe heeft u het Keizersysteem ervaren? 
Positief 24 personen 
Negatief   3 personen 
Blanco    4 personen 
 
Opmerkingen positief: 

• Goed voor voorronden. 
• Viel me niet tegen, was aanvankelijk sceptisch. 
• Goed, maar het duurt wel lang voor je tegen gelijke speelt. 
• Wel goed, maar als je 1x verliest in het begin, dan sta je ineens heel laag (mijn opmerking 

deze persoon heeft de eerste 3 wedstrijden verloren). Ik vindt het ook jammer dat ik niet 
weet wat al die dingen boven de kolommen betekenen. 

• Omdat er altijd een partij is en je kunt tegen spelers worden ingedeeld, die je normaal niet 
tegen komt. 

• Leuk, nieuw, maar minder “spannend” dan daarvoor. 
• Nieuw, het moet wennen, geen negatieve ervaringen. 
• Goed alternatief voor groepensysteem, je speelt in ieder geval elke week een partij, 

groepensysteem heeft mijn voorkeur. 
• Heel positief, zonder keizersysteem was ik geen lid geworden, omdat ik lang niet alle 

maandagen kan spelen. 
• Ik heb bij andere clubs ervaring met het keizer en het groepensysteem, en alle voors en 

tegens tegen elkaar afwegend heeft het Keizersysteem mijn voorkeur. 
• Het is jammer dat je soms uit kunt rekenen of je wilt spelen of afzeggen met meer punten, 

als voorbeeld: als ik de laatste ronde niet gespeeld had, was ik ook geplaatst geweest. 
Opmerkingen negatief: 

• Minder interessant. 
• Minder leuk en minder spannend. 

 
Vraag 2: Welke verbeterpunten kunt u aangeven! 

• Aantal rondes tussen gelijke paringen verhogen.  5 personen. 
• Oude systeem terug. 
• Winst 1 punt, remise half punt.   4 personen. (voor groepensysteem) 
• Minder sterke schommelingen bij winst of verlies. 2 personen. 
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• Bondswedstrijden worden te zwaar meegeteld. 
• Spelregels op papier en van tevoren kenbaar maken. 
• Partijen beginnen vaak pas om 20.30 uur. 
• Zou op tijd komen kunnen worden gestimuleerd, door spelers die zich om 20.00 uur melden 

“bonuspunten” te geven. 
• In het begin meer naar de speelsterkte kijken. 

Mijn opmerkingen: 
• 1e regel : Maar dan kom je eerder tegen sterkere en zwakkere spelers te spelen. 
• 7e regel : Is nu 20.15-20.20 uur, en kan niet veel eerder i.v.m. jeugd! 

 
Vraag 3: Wat vindt u van de overgang naar het groepensysteem? 
Opmerkingen positief: 

• Veel beter dan alleen Keizersysteem. 
• Dat vind ik een leuke oplossing, toch nog een eigen groepje. 
• Wel aardig. 
• Leuk, vergelijkbaar met play-offs. 
• Er dient geen geschuif etc. te zijn, je kunt zelfs zeggen dat dit competitievervalsing is. Je 

speelt het hele seizoen mee of niet. 
• Goed, want als je een goed begin hebt door wat gelukjes kom je niet te hoog en andersom. 
• Het mag het keizersysteem blijven het hele seizoen. 
• Lijkt mij een goed alternatief. 
• Dan speel je ook eens tegen anderen. 
• Goed, het enige nadeel was dat de verschuivingen wat heftig waren. 
• Groep van spelers met ongeveer gelijke sterkte, keizersysteem toch ook? 
• Te overwegen valt om met minder finalegroepen te spelen, en de rest keizersysteem. 
• Ik vind het goed, je hebt dan toch een competitie cq. spanningselement erin. 
• Die kwam voor mij onverwacht, maar als tegemoetkoming aan de voorstanders van het 

groepensysteem begrijp ik het wel, dus geen bezwaar. 
• Een aardig compromis, maar m.i. niet noodzakelijk. 
• Eerder beginnen, gezien het aantal wedstrijden dat niet gespeeld gaat worden, of alleen de 

kampioensgroep afsplitsen. 
Opmerkingen negatief:  

• In ieder geval nog iets leuk. 
• Afschaffen. 
• Afschaffen, je vervalt weer in de oude problemen, n.l. niet tijdig klaar. 
• Geen groepen, doorgaan met het keizersysteem. 

 
Vraag 4: Wat vindt u van de grote van de groepsindeling? 
Positief   15 personen. 
Negatief moet groter    3 personen. 
Afschaffen     2 personen. 
Opmerkingen positief: 

• Veel beter dan alleen keizersysteem. 
• Eventueel dubbele ronde met 6 personen. 
• Mooi, maar ik zou de 9 spelers in een lagere groep doen dan groep 2. 
• Maakt mij niet uit, als er duidelijkheid is in het begin 10 maximum, 8 minimum. 
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Vraag 5: Welke algemene opmerkingen heeft u? 
• Schaak blijft plezier. 
• Nog even doorgaan met bovengenoemd systeem. 
• In het begin wel saai/ongezellig zonder groep. 
• Afgezien van de rare puntentelling, vind ik het een goed systeem. 
• Ik vindt het oude systeem beter. 
• Het 3 puntensysteem in de groepsfase vind ik niet handig met een kleine groep, beter is de 

gewone puntentelling. 
• Nog een jaar om echt te evalueren, misschien word ik nog enthousiast. 
• Goed naar mijn zin gehad, altijd kunnen spelen. 
• Van mij had alles bij het oude systeem kunnen blijven. 
• Vooral doorgaan. 
• Geen groepen meer, gewoon tot het einde keizersysteem. 
• Als vrij veel partijen in de groepen niet gespeeld kunnen worden, dan liever alleen het 

keizersysteem, als vrijwel alles gespeeld is, dan doorgaan met groepen van 8. 
• Om het voor iedereen interessant te houden of maken kun je binnen de keizerlijst alle 

spelers indelen in categorieen (A/B/C/D bijv.), waarvandaan je tijdens het seizoen kunt 
promoveren/degraderen. 

• Dit heeft op de (keizer-) indeling geen invloed. Ik heb dit systeem gespeeld bij mijn vorige 
club en dat beviel iedereen het beste. 

• Bij andere verenigingen informeren welke beloning zij toekennen voor bondswedstrijden. 
 
Henk Kramer 
 
 

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 
2008 / 2009 
 
Nieuws van de externe competitieleider. 
 
Het schaakseizoen is weer begonnen en 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. 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 het seizoen 2009-2010 heb ik onderstaande spelers opgegeven: 
De Uil 1 (teamleider: Ad Reijneveld) De Uil 2 (teamleider: Jan Havenaar) 
Naam                  Bondsnummer     Naam              Bondsnummer 
J.Bey   7629435         J.v.Aalst          7590517 
E.Heemskerk        7120388         H.Kramer          7514023 
Fr.v.Randen       7082119        H.van Eeuwijk      6008882 
J.Havenaar         6233469          J.vd Bergh         7170097 
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D.Roosa  7474247         R.Warmerdam 7179964 
C.Ippel            6151167         J.de Jong          6756079 
A.Reijneveld       6719977          W.Visser          8029923 
J.Vreeburg         6207905          G.Opgenhaffen     6444625 
 
De Uil 3 (teamleider Ad Reijneveld) De Uil 4  (teamleider Gerard van Pruissen) 
Naam                  Bondsnummer     Naam                 Bondsnummer 
N.v.d. Plas        6012050          A.Beijk             7455778 
S.Koek               7007176          A.Warmerdam         6139881 
S.v.Delden         8284562          J.Plomp            6247351 
R.vd Linden        8145929          P.Redeker  8399545 
P.vd Aar            8059205          G.Draaisma         6100589 
S.Oosterveer   8399413          P.de Haas          8214503 
Cl.Grannetia        8145401          G.van Rooijen      6214076 
T. Vissers             7863724            P.Muller           6197081 
 
De Uil 5 (teamleider Cas Grannetia)  
Naam                 Bondsnummer 
P.v.Schie  8316044  P. Kaptein         6951109 
W.Brandsma  5968292  J.de Groot         7455800 
Rich.Grannetia     8050691  R.vd Linden        7882710 
E. v/d Haak  6386589  R.Nigten           6619316 
 
Allen veel fijne externe wedstrijden in het nieuwe schaakseizoen !!!!! 
Dan nu de gespeelde wedstrijd; het is er nog maar 1 en daarom geef ik pas bij de volgende uitgave 
van de Open Lijn de standen door. 
Veel schaakplezier. 
Gerard van Pruissen. 
 
 

Win een Veldsnorkelaar! 
 
Ken je de band Fiction Plane? Zanger/bassist van deze band is Joe Summer, en als je die ook niet 
kent; dat is dan weer de zoon van de bekende Sting, de zanger van The Police. 
De naam Fiction Plane, hoe zouden ze daar op gekomen zijn? Als je de letters van deze bandnaam 
door elkaar husselt kun je daar de woorden Infant Police van vormen. Leuk gevonden zou je 
zeggen, maar volgens Joe volkomen toeval. 
Het toeval wil dat de lijst hieronder allemaal anagrammen zijn van Uil-leden die het afgelopen 
seizoen actief waren in de keizercompetitie. 
Een leuke manier om aan het begin van dit nieuwe seizoen de grijze massa weer op gang te 
brengen. Om dit nog eens extra te stimuleren heeft het bestuur voor de beste puzzelaar een prijs ter 
beschikking gesteld. 
Dus, zet die radertjes aan het werk en win een veldsnorkelaar. 
 
Lever je oplossing in voor de deadline van de volgende Open Lijn. Het levert een bonuspunt op als 
je weet wat de prijs is. ( bij meer winnaars wordt er geloot)  
 
Veel succes! 
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Dick Roosa 
 

De Uil 1  Promotieklasse  NHSB 
 
De Uil 1 - Aartswoud 1 
Goede oude tijden herleefden deze zaterdagmiddag. 
Achter de bar Ton en An Sneeuw. De dag kon al niet meer stuk. Wat werden wij weer in de watten 
gelegd. Koffie met suiker en melk plus een Kit Kat of Mars. De koelkast vol drank. Geen 
overbodige luxe, omdat was ingecalculeerd dat wij het apres schaak aan de bar zouden verliezen. 
Het consumptietempo van de Aarstwouders met een bartopper als de heer Helder in de gelederen 
gaat ons de pet te boven. Buiten de waard was gerekend dat wij ook op het schaakbord voor de 
tweede maal op rij het onderspit zouden delven. Het is wel gebeurd en dat was jammer want de 
kansen op beter zijn er wel geweest. 
Edwin bracht met een kloeke overwinning de 1-0. Het kon de pret van tegenstander Rob Bijpost 
niet drukken, omdat hij van de week een nieuwe schaakpostzegel ontdekt. Eens in de zoveel tijd 
ontbindt Tobias Hendriks zijn duivels. Onbegonnen werk voor onze Dick (1-1). Schrijver dezes had 
zichzelf aan bord 3 postgevat en stelde de supporters niet teleur (2-1). Daarmee was de koek op, de 
broodjes uitgezonderd. Fred deed het uitstekend aan bord 2 en vond in een scherpe stelling het 
juiste plan. Een sterke tussenzet had de winst kunnen brengen maar het werd (2-2). Cok van het 
zelfde laken een pak. De juiste zetvolgorde van zijn aanval kwam pas bij de analyse op het bord (2-
3). Ondertussen was Jan Vreeburg materiaal kwijtgespeeld en bij Jerry was het min of meer gelijk. 
Jan Havenaar stond echter in de slotstelling zo'n beetje een half schaakbord voor. Helaas gaat de 
digitale tijd tegenwoordig te snel (2-4). Bij de stand 2-5 perste Jerry er in een toreneindspel nog een 
puntje uit en mocht het pintje gerstenat ons troost brengen. 
Ad Reijneveld 

1 Aandrang actie Uil 28 Jonn Dagje
2 Anti racegans 29 Joran Knikvoice
3 Auw minivarkentje 30 Maria Grasadder
4 Caesar v. Weneven 31 Merk harken
5 Caren Avondpils 32 'n Palmpjo
6 Deel van de rij 33 Neck rodeokoe
7 Dinerbakje 34 Noah no job
8 Disco Kora 35 Opelpick
9 Dr. S.D. Veenendaal 36 P. Beatlevarken

10 Dril nonnenvader 37 Parkietenpet
11 Druk jouw dier 38 Pluimteler
12 Eb Krathoek 39 Raar ding achterin
13 En dan verf d'r an 40 Raggaeband verzant
14 H. de Stormbaan 41 Ramon Watermand
15 Han Zeeslang 42 Ranchdirigent
16 Hapje snack meer 43 Sauna Springverder
17 Hen vangbrandje 44 Snowtenue
18 Henk vader Aad 45 Spider Batman
19 Het Seepaard 46 Stan Ravijnbraam
20 Hondje aai hem 47 Tandbouwer
21 Hooge Strand 48 Timmersmoel
22 Hun yankeewijven 49 Vader Dadel
23 Imkerpeerd 50 Vreet Moerasos
24 Ivan eet chips 51 Vrywel Lassi
25 Japonnen van pit 52 W. Oorrubber
26 Jaren van AHA 53 Wens hem dikkere
27 Jas Pataanval 54 Wils rammelband
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Ronde 1 26-09-2009 
K.T.V. 1    - Kennemer Comb. 5   4 - 4  
Kennemer Comb. 4  - HSV.De Eenhoorn 3  6 - 2  
De Uil 1   - Aartswoud 1    3 - 5  
Santpoort 1    - HWP Haarlem 2    7 - 1  
SV.De Wijker Toren 2 - Heerhugowaard 1  4 - 4 
 
Gerard van Pruissen 
 
 

Goede doel 
Heb je ook eens zin om met schaken je in te zetten voor een goed doel? Henk en Jopie weten er 
alles van. Hieronder de eerste opbrengst, 4 avonden, van het zomerschaak 2009.  
Gezamenlijk opbrengst door 26 verschillende schakers. 
 

Jan Plomp 

Toernooien 
 

37e  Schaak-Vierkamptoernooi van De Uil gewonnen door 
Thomas Broek. (5 en 6 juni 2009) 
Het blijft toch een merkwaardig fenomeen zo’n vierkamptoernooi. Twee weken voor de datum heb 
je nauwelijks 16 deelnemers en pas in de laatste week begint het een beetje te lopen met als 
uitkomst toch nog een respectabel aantal van 68 deelnemers. Wij van de Uil hebben dikwijls de 
indruk dat men eerst het weer af wil wachten, want het wil nogal eens behoorlijk “warm”zijn op de 
data van het Uil-toernooi. Toeval? Laten we het op een speling van het “natuur-lot” houden. 
De temperatuur viel tijdens ons 37e toernooi mee dus het was goed vertoeven in de “Hoeksteen” 
waar men in 17 groepen elkaar het vuur na aan de schenen legde. Aan de te winnen bekers, waarvan 
er velen al ettelijke jaren meegaan getuige bijv. sommige naamgevers zoals ABN-Beker, v.d.Wal 
trofee werd dit jaar een nieuwe beker toegevoegd  de ”Ad Reijneveld trofee” en laten we hopen dat 
deze beker een lang leven beschoren mag zijn of wel dat hij niet te vaak door dezelfde schaker of 
schaakster gewonnen zal worden. Uiteraard dankt de organisatie Ad hartelijk voor deze nobele 
geste. Er was dit jaar geen enkele beker definitief te winnen, dus dat gaf de organisatie wel wat rust. 

 
Opbrengst Henk en Jopie

Opbrengsten Snelschaken

6-jul 192,60

13-jul 180,10

20-jul 181,90

27-jul 163,30

totaal omzet 717,90

Kosten

6-jul 106,80

13+20+27 juli 318,95

425,75

Totaal opbrengst

voor het goede doel 292,15
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Het toernooi was vooral in de top sterk bezet, want als zelfs een speler als Ad Reijneveld al in de 
tweede groep ingedeeld moet worden wil wel wat zeggen over de sterkte. In groep 1 speelden 
titelverdiger Sjaak Kamps, Jan Havenaar, Martijn de Roode (Voges-Open kampioen) en Thomas 
Broek. Laatstgenoemde speelt al enkele jaren mee en heeft veruit de hoogste rating. Wonderlijk 
genoeg slaagde hij er tot nu toe nog niet in om als eerste te eindigen ,doch dit jaar liet hij daar geen 
twijfel over bestaan. Thomas begon overtuigend met winst op Martijn terwijl Sjaak en Jan 
remiseerden. Tegen Sjaak was Thomas weer ongenaakbaar, wat Sjaak deed verzuchten “ik verdenk 
hem ervan dat hij ergens computerzetten ingefluisterd krijgt” die man is briljant. Uitslag : Thomas 
wint van Sjaak en Jan verliest van Martijn.  In de slotronde had Thomas aan een remise tegen Jan 
genoeg om winnaar te worden terwijl Martijn door remise te spelen tegen Sjaak de 2e plaats opeiste. 
In groep 2 met als inzet de reeds gememoreerde Ad Reijneveld-trophee speelde Ad in de eerste 
ronde remise tegen Frans Arp terwijl Jerry Bey jr. Frans Vlugt onderuit haalde. In de tweede ronde 
opnieuw niet meer dan remise voor Ad tegen Frans Vlugt maar Frans Arp won verrassend van 
Jerry. Net als vorig jaar moest de wedstrijd Frans tegen Frans dus uitkomst bieden. Het zou een te 
flauwe grap zijn om te zeggen “Frans”won dus haasten we ons te zeggen dat Frans Arp zich 
bedrevener toonde en daardoor Jerry die knap won van Ad, alsnog de pas afsneed naar de eerste 
plaats. Frans Arp dus de eerste winnaar van de Ad Reijneveld trofee. En Ad speelde naar eigen 
zeggen ondermaats”en viel zelfs buiten de prijzen.. In groep 3 wederom een Uil-coryfee nl. Fred 
van Randen. De geïnteresseerde lezer zal wel begrijpen dat de schrijver dezes een flinke som geld 
van Fred krijgt door deze nobele woorden te schrijven, maar dit terzijde. Fred liet er geen twijfel 
over bestaan dat hij volgend jaar toch minstens in groep 2 thuishoort hij scoorde nl. 3 uit 3 
waarvoor “Hulde” Volle winst tegen Arjan Plug, Frank Homburg en Johan Stins. Laatstgenoemde 
werd met “slechts”1,5 punt op eerbiedige afstand tweede. Ook in groep 4 was het een Uil-speler die 
met 3 uit 3 de Eurobulb-wissel-beker voor zich opeiste. En dat was al voor het tweede 
achtereenvolgende jaar, dus dat wordt volgend jaar voor de organisatie “ puzzelen met de indeling 
“om de beker te behouden. Dick won van Berry van Leur, Joop Bakker(die tweede werd met 2 uit 
3) en Edwin Heemskerk die deze dag zijn draai niet kon vinden. Ook in groep 6 werd een beker 
voor de tweede achtereenvolgende keer gewonnen en wel  de Utile-Dulci trophee door Jeroen 
Frijling. Jeroen is een vriend en oud clubgenoot van Dick Roosa dus die zullen volgend jaar wel 
proberen de organisatie één of twee bekers af te snoepen. 
In groep 14 het aanstormende talent Dave Looijer uit Hoofddorp, spelend bij Santpoort. 
Dave kwam op vrijdagavond door file-leed wat later maar dat deerde hem niet om toch snel te 
winnen. 
Ook op zaterdag was hij oppermachtig. Een spelertje om in de gaten te houden !! “Mark my words” 
En dan meteen maar even de statistieken. Van de 17 te winnen bekers werden er dus twee voor de 
tweede achtereenvolgende keer gewonnen. Vier spelers behaalden de volle winst (3 uit 3) te weten 
Fred van Randen,(3) Dick Roosa (4) en Dave Looijer (14) en Toine van Lee (17)Voor de eerste 
plaats moest 2x het SB systeem in werking treden. Voor de tweede plaats 7 x SB. Geen enkele keer 
hoefde er geloot te worden, het viel dus nog wel mee dit jaar. Van de 14 Uil-spelers gingen er 4 met 
een beker naar huis(Fred van Randen (3) Dick Roosa (4) Pim v.d.Aar (8) Sander van Delden (13) 
en geen enkele Uil-spelers kwam voor een tweede prijs in aanmerking, De Uil heeft qua deelnemers 
en prijswinnaars wel eens betere tijden gekend. 
 
In zijn slotwoord bedankte voorzitter Jan Plomp de wedstrijdleiding en werden Henk en Jopie 
v.Lierop op gepaste wijze naar voren geroepen en bedankt voor de goede zorgen gedurende het 
toernooi. Een bloemetje en een pakketje geestrijk vocht was aan hen goed besteed en dat vonden 
ook de toeschouwers met een weldadig applaus. Ook de vrouwelijke deelnemerster Gerda 
Schiermeier werd zoals te doen gebruikelijk beloond met een bosje bloemen. en toen begon onder 
grote bijval de uitreiking van de bekers en prijzen. Het merendeel van deze prijzen was beschikbaar 
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gesteld door een groothandel uit Amsterdam waarvan de naam bekend is bij onze onvolprezen 
interne wedstrijdleider Henk Kramer. Vanaf deze plaats is een “hartelijk bedankt”aan de 
groothandel en Henk wel op zijn plaats. Moegestreden maar tevreden keerde men met een tot ziens 
op 4 en 5 juni 2010 huiswaarts  
 
 

 
 

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Broek, Thomas 1 0,5 1 2,5 K 1 Reijneveld, Ad 0,5 0 0,5 1
2 Kamps, Sjaak 0  0,5 0,5 1 2 Vlugt, Frans 0,5  0 0 0,5
3 Havenaar, Jan 0,5 0,5  0 1 3 Bey, Jerry jr. 1 1 0 2
4 Roode de, Martijn 0 0,5 1 1,5 4 Arp, Frans 0,5 1 1 2,5 K

JAN BAKKER Trophee  AD REIJNEVELD Trophee  

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Stins, Johan 0 1 0,5 1,5 1 Roosa, Dick 1 1 1 3 K

2 Randen van, Fred 1  1 1 3 K 2 Leur van, Berry 0  1 0 1
3 Plug, Arjan 0 0 1 1 3 Heemskerk, Edwin 0 0 0 0
4 Homburg, Frank 0,5 0 0 0,5 4 Bakker, Joop 0 1 1 2

VERBERGHE Trophee EUROBULB Trophee

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Pavoordt v.d. Frank 0,5 1 1 2,5 K 1 Frijling, Jeroen 1 0,5 0,5 2 K

2 Scherpenisse,Kees 0,5  1 0,5 2 2 Oudejans, Martin 0  0.5 1 1,5
3 Veerman, Jan 0 0 0 0 3 Koning, Nico 0,5 0,5 0,5 1,5
4 Eng, van de ,Henk 0 0,5 1 1,5 4 Visser Ingmar 0,5 0 0,5 1

A.B.N. Beker UTILE DULCI Beker

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Hoff, Pim 0,5 0,5 1 2 K 1 Aar van de , Pim 0,5 1 1 2,5K

2 Haver, Daan 0,5  0 1 1,5 2 Landsheer, Jos 0,5  1 0,5 2
3 Tol, Jan 0,5 1 0 1,5 3 Bey, Jerry sr. 0 0 1 1
4 Thierry, Rein 0 0 1 1 4 Bouwmeester, Dennis0 0,5 0  0,5

ROELAND '77  Beker DE UIL  Beker

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Beer de, Norbert 1 1 0 2 K(sb) 1 Elisen , Peter 1 0,5 0,5 2 K

2 Rood, Martien 0  0 1 1 2 Visser, Andries 0  0,5 1 1,5
3 Griendt, van de Piet 0 1 1 2 3 Meulen v.d. PF 0,5 0,5 0,5 1,5
4 Dekker. Ger 1 0 0 1 4 Rooyakkers,Gert 0,5 0 0,5 1

AMRO Beker DUNLOP Trophee

GROEP       9 GROEP       10

GROEP       1

GROEP       3

GROEP       2

GROEP       4

GROEP       7 GROEP       8

GROEP       5 GROEP       6
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Waar de Jeugd schaakt is er toekomst 
 
26e  Jeugdschaakkampioenschap van Hillegom gewonnen door Dave & Cheryl Looijer(13juni 
2009) 
Zaterdag 13 juni stond weer in het teken van het jeugdtoernooi van S.C. De Uil. Door de overvolle 
schaakkalender en het feit dat op dezelfde dag een Grand-Prix toernooi gehouden werd in Alphen 
a.d.Rijn (Leidse Schaakbond) was de opkomst een stuk minder dan vorig jaar. Toch zullen de 19 
opgekomen jongens en meisjes met veel plezier terugkijken op dit toernooi.  
In de C-klasse waren slechts 3 deelnemers zodat die samen met de D-klassers (totaal 10) samen één 
groep vormden. In de E klasse ( tot 10 jaar) waren er 9 deelnemers zodat er iedere ronde een 
speler(ster) vrij was. Zowel in de C/D  als in de E klasse staken de “Looijertjes “ met kop en 
schouder boven de anderen uit. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Dave Looijer in de C/D 
klasse met de volle winst van 9 uit 9  de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.  Fréderique 
Lacourt uit Haarlem kon Dave nog aardig bijbenen maar kwam tegen het eind toch twee punten 
tekort maar dit was wel goed voor een tweede plaats. Raymond Mastenbroek werd met 6 punten 
gedeeld derde samen met Tim Lommerse van SC.De Uil maar het SB besliste in het voordeel van 
Raymond zodat Tim net buiten de prijzen viel. Van de overige Uil-leden in deze groep werd Jake 

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Muller, Piet 0 0 1 1  1 Pot, Hans 0,5 1® 0,5 2
2 Haver, Bas 1  1 0 2 K 2 Haas de, Peter 0,5  0 0 0,5
3 Drost. A 1 0  0,5 1,5 3 Jong de , David (n.o.)0® 1 0® 1
4 Deutekom, Ton 0 1 0,5 1,5 4 Tuna, Ozden 0,5 1 1 2,5 K

V.V.V. HILLEGOM Beker SCHULTE '79 Beker ® = reglementair

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Delden van ,Sander 1 1 0,5 2,5K 1 Hoffenaar, Wim 0 0,5 0 0,5
2 Schie van, Jan 0  1 0 1 2 Looijer, Dave 1  1 1 3 K

3 Verburg, Cees 0 0 0,5 0,5 3 Linden van de, Ron 0,5 0 0,5 1
4 Schiermeier-Palm,G0,5 1 0,5 2 4 Spaan, Willem 1 0 0,5  1,5

ROELAND '79 Beker v.d. WAL Trophee

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Plomp, Jan 1 0 0 1 1 Verschoor,Marcel 1 0 0,5 1,5
2 Draaisma, Gerard 0  1 0 1 2 Rosier, Sjef 0  1 1 2 K

3 Heima, Henny 1 0 1 2 K(sb) 3 Otto, Paul 1 0 0 1
4 Knigge, Hans 1 1 0 2 4 Elzenga, Hans 0,5 0 1 1,5

P.A.C. vd NAGEL Trophee RICHTER'S '77 Beker

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Lee van, Toine 1 1 1 3 K

2 Lavrijsen, Barend 0  1 1 2
3 Helfferich, Gert 0 0 0,5 0,5
4 Vroomen de, Rein 0 0 0,5 0,5

SCHULTE '82 Beker  

GROEP      17

GROEP       15 GROEP      1 6

GROEP       11

GROEP       13

GROEP        12

GROEP       14
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van Biezen 5e, Mark v.d.Ploeg,Toon Teeuwen, Aletta Stunnenberg en Pim v.d.Zande en Jivan 
Gadjradj werden 6e t/m 10e. 
In de E-groep werd Cheryl Looijer het jongere zusje van Dave met  vlag en wimpel kampioen met 8 
uit 8.  Dylan Brouwer werd knap tweede met 7 uit 8 en Nathaniel Faybish werd derde met 6 uit 8.   
Van de Uil-leden werd David Bruschke 5e en Wouter de wit 9e. 
Dat ook jeugdige schakers een off-day kunnen hebben bewees de 6 jarige Maarten Hoeneveld uit 
Amsterdam. Niet helemaal fit maar toch vol goede moed begonnen, werd het hem na vier 
nederlagen op rij toch te veel en moest hij zoals dat in wielertermen heet “de pijp aan Maarten” 
geven. 
Het was een zeer geslaagd toernooi waar voor de ware schaakliefhebber weer veel te genieten viel 
want de jeugd schaakt niet alleen snel maar ziet ook veel. In ieder geval, “hartverwarmend”schaak 
deze dag.. In zijn slotwoord bedankte coördinator Cok Ippel  de sponsor Hennie Siebelt, de 
jeugdleiders Andre Beijk, Ad Reijneveld, Johan Boon Cas Grannetia en computerman Jan Havenaar 
voor hun assistentie en reikte daarna onder veel bijval de bekers uit en met een tot 12 juni 2010 
vertrok een ieder moe maar voldaan huiswaarts. 
 
PS  Bij het ter perse gaan van dit artikel bleek dat het Grand-Prix toernooi van de Leidse 
Schaakbond  in 2010 ook weer op die 12e juni is gepland, zodat wij ons gaan beraden of wij, in 
overleg met Hennie Siebelt van Zomerzorg niet uit moeten wijken naar een  datum in mei 2010. 
Jullie horen nog van ons. 
Cok Ippel 
 
 
Open Jeugdkampioenschap van Hillegom 2009 - Zomerzorg - Groep C/D 
Rangschikking na Ronde 9 - 13-6-2009 - Normal ranking. 
Pos Naam   Prt W R V Score SBgr Wrst Cat 
  1 Dave Looijer  9 9 0 0 9,0 36,0 36,0 D 
  2 Fréderique Lacourt 9 7 0 2 7,0 25,5 38,0 C 
  3 Raymond Mastenbroek 9 6 1 2 6,5 20,3 38,5 D 
  4 Tim Lommerse  9 6 0 3 6,0 16,5 39,0 C 
  5 Jake van Biezen  9 5 0 4 5,0 11,5 40,0 D 
  6 Mark van der Ploeg 9 4 1 4 4,5 10,3 40,5 C 
  7 Toon Teeuwen  9 3 1 5 3,5 9,8 41,5 C 
  8 Aletta Stunnenberg 9 2 0 7 2,0 1,5 43,0 D 
  9 Pim van der Zande  9 1 1 7 1,5 1,8 43,5 D 
 10 Jivan Gadjradj  9 0 0 9 0,0 0,0 45,0 D 
 
Open Jeugdkampioenschap van Hillegom 2009 - Zomerzorg - Groep E 
Pos Naam   Prt W R V Score SBgr Wrst Cat 
  1 Cheryl Looijer  8 8 0 0 8,0 36,5 44,5 E 
  2 Dylan Brouwer  8 7 0 1 7,0 28,8 40,5 E 
  3 Nathaniel Faybish  8 6 0 2 6,0 21,0 42,5 E 
  4 Arjen Springorum  8 5 0 3 5,0 16,3 40,5 E 
  5 David Bruschke  8 3 0 5 3,0   6,5 39,5 E 
  6 Cas Koeman  8 3 0 5 3,0   6,5 39,5 E 
  7 Benjamin Faybish  8 3 0 5 3,0   6,5 39,5 E 
  8 Maarten Hoeneveld 8 1 0 7 1,0 12,5 37,5 E 
  9 Wouter de Wit  8 0 0 8 0,0   0,3 40,5 E 
Jan Havenaar 
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Simultaanschaken van de Harddraverij Hillegom 
 
Goede opkomst bij het Simultaanschaken van de Harddraverij (7 september2009) 
Er heerste weer een gezellige drukte bij het simultaanschaken in het kader van de 
harddraverijfeesten. Maar liefst 58 schakers(sters) waren maandagavond 7 september naar de 
Hoeksteen gekomen om het deze avond eens waar te gaan maken. Zij zouden eens laten zien 
hoeveel ze in hun mars hadden. Dat het in de praktijk toch wel iets anders uitpakt bewees deze 
avond. 3 (jeugdige) simultaangevers bij de jeugd hadden elk 10 tegenstanders en toen tegen tien uur 
de kruitdampen opgetrokken waren was er welgeteld bij elke simultaangever een winnaar. Een 
fraaie score van 90% voor deze simultaangevers. Claudia Grannetia gaf al heel snel, door een 
blundertje de partij weg en Kaj Romijn was de gelukkige. Van de verliezers kwamen Aletta 
Stunnenberg en Luc Veenman voor een prijsje in aanmerking. 
Sam Oosterveer, dit jaar voor het eerst opererend als simultaangever, kweet zich goed van zijn taak 
en moest alleen aan het slot in Simon Grannetia zijn meerdere erkennen. Mark v.d.Ploeg en Mike 
v.d.Born kwamen als langstzittende verliezers een prijsje ophalen.  Tim Lommerse had het deze 
avond erg moeilijk.  Hij haalde de eindstreep maar kon geen boe of ba meer zeggen. Toch was 
alleen DJ Haagmans zijn meerdere. Pim v.d.Zande en Jeffrey de Groot werden als verliezers 2e en 
3e.  
Bij de senioren waar Jan Havenaar en Ad Reijneveld elk 14 deelnemers hadden (een fractie minder 
dan in 2008) ging het heel rustig aan. Vlak voor tien uur meldde Ronald v.d.Linden zich als de 
eerste winnaar in Jan’s groep, spoedig gevolgd door Henk Kramer die ook al de volle winst pakte 
tegen Jan. 
Toen vond Jan het wel genoeg, hij rechtte zijn rug en alle resterende 12 deelnemers hadden het 
nakijken. Van de langstzittende verliezers won Jan Plomp de nog resterende derde prijs. Jan scoorde 
85,7% een fraai resultaat. Ad Reijneveld deed het wat rustiger aan maar ontkwam niet aan enige 
forse optaters. Sander van Delden deelde de eerste klap uit door te winnen waarna Peter Pijpers 
volgde die op zijn beurt weer gevolgd werd door Dick Roosa. Dus rond half elf al drie winnaars 
waarmee de prijzenkoek verdeeld was. Piet Muller, Jan Scheepmaker en Aad Vledder behaalden 
nog wel een fraaie remise maar vielen buiten de prijzen. Ad scoorde 67,85% en moest toegeven wel 
eens betere tijden gekend te hebben. De prijzen werden uitgereikt door de Harddraverijvereniging  
die nog eens memoreerde dat dit toch weer een prachtige reclame was voor de edele schaaksport. 
Cok Ippel 
 
Beste lezers van het schaakblad De Open Lijn 
U als goede lezer, heeft de kleine verandering al gezien van uw schaakblad. Toch vraagt het een 
korte uitleg. 
Er waren vele soorten Uilen in omloop. We willen graag ons imago verder verbeteren. Het bestuur 
heeft besloten in het vervolg alle club informatie met één soort Uil  te willen pronken. 
Deze Uil is in het logo verwerkt. 
Voor een keer zullen we alle Uilen laten zien die gebruikt werden, daarna zullen we ze in hun 
slaapkast opbergen waar ze van een welverdiende rust kunnen genieten. 
 

       
De nieuwe Uil zie koptekst van dit blad. 

Jacob van Aalst 
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OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN 

HILLEGOM 2009 
Hoofdsponsor:VOGES VERPAKKING - HILLEGOM  

 
Het 27e OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN HILLEGOM wordt in 2009 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:  € 17,50   GROEP B:  €  12,50 
  
SPEELDATA ZIJN:  Vrijdag      6 november Vrijdag 13 november Vrijdag 20 november 
 Zaterdag 28 

november 
Vrijdag   4 december Vrijdag 11 december 

   (Let op:  slotronde :  Zaterdag 19 december   
In tegenstelling tot eerdere publicaties is de 4e ronde op een  zaterdag (ipv vrijdag)  
De aanvang van ronde 1,2,3,  5 en 6 is om 20.00 uur precies.De  4e en slotronde beginnen om 13.00 
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: €  160 + Wisseltrofee 1e prijs: €   90 + Wisseltrofee 
 2e prijs: €  140  2e prijs: €   80  
 3e prijs: €  110  3e prijs €   60  
 4e prijs: €    90  4e prijs €   50   
 5e prijs: €    70  5e prijs: €   40  
AANMELDEN :  K. v.d. Ben Tel. 0252 – 683321 
 C. Ippel Tel. 0252 - 518698 of 06-22577267 (mobiel)  

Niet van 17 t/m 25 oktober (vakantie) 
 Bij aanmelding uw rating en gewenste groep opgeven 
 Aanmelden aan de zaal op vrijdag 6 nov. tot 19.30 uur is mogelijk mits er 

plaats is! 
De toernooiresultaten worden aan de Ratingcommissie doorgegeven!. 

TOT ZIENS OP ONS TOERNOOI 
Er is rookgelegenheid in “Zomerzorg”maar in de speelzaal zelf mag niet gerookt worden. 
Kijk ook op onze website:   http://www.schaakclubdeuil.nl .mail:toernooi@schaakclubdeuil.nl 

 

CO-SPONSOR  SLOOS ZEEFDRUK STUDIO  BV  HILLEGOM 
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Schaaksnuffelhoek 
U weet misschien nog wel dat artikel van voor de vakantie onder het hoofdstuk Voorwoord, 
aansluitend hierop nog beschrijvingen van enkele grootheden. 
 
Capablanca  José Raul 
 
Geboren:   19-11-1988 Havanna 
Overleden: 08-03-1942 New York, Manhattan Chess Club 
 
José Raul Capablanca y Graupera is in meer dan één opzicht een vreemde eend in het topschaak. 
Veel schakers hebben een moeizame relatie met het schone geslacht, maar niet hij. Vóór, tijdens en 
na de partij kijkt hij zijn ogen uit en met zijn knappe voorkomen heeft hij even veel moeite om 
vrouwen te pakken als een simultaangever stukken.  
Het verhaal gaat dat hij eens tijdens een partij met Sämisch bezig was een vrouw te versieren en zo 
een stuk verloor (hij deed Lc8-a6, Sämisch antwoordde Dd1-a4 en op het gedwongen La6-b7 komt 
d4-d5 en Pc6 kan niet wijken wegens schaak).  

Aan studeren heeft hij een broertje 
dood. Roemruchte daden aan de 
Columbia University zijn niet van 
hem bekend en of hij thuis een 
schaakbord had, is ook de vraag. 
Waarschijnlijk wel want hij 
schrijft 2 korte leerboeken.  
Hij is zo'n benijdenswaardig 
iemand bij wie alles komt 
aanwaaien. Al in 1914 heeft hij 
een diplomatieke functie maar of 
dat meer is dan een 
(goedbetaalde) erebaan moet 
betwijfeld worden. Hij speelt 
maar weinig partijen in zijn 
loopbaan (zo'n 500) maar is 
praktisch onverslaanbaar. 

In 1912 worden onderhandelingen tussen hem en Lasker afgebroken omdat de laatste zich 
zogenaamd stoort aan een woord van de Cubaan. Zo komt de droommatch niet tot stand. Dat 
gebeurt pas in 1921, als Lasker in geldzorgen is geraakt doordat hij zijn geld in waardeloos 
geworden Duitse oorlogsobligaties heeft belegd. Capablanca krijgt na een voorsprong van  
+4-0=10 de titel omdat Lasker vroegtijdig opgeeft. Tot ieders verrassing verliest hij deze in 1927 
tegen een goed voorbereide Aljechin. Tot in het jaar van Capablanca's overlijden wordt gesproken 
over een revanchematch maar het komt er niet van. Deze jarenlange ergernissen moeten 
Capablanca's gezondheid hebben ondermijnd. Hij krijgt tijdens het AVRO-toernooi een lichte 
hartaanval, waaraan destijds geen ruchtbaarheid werd gegeven. Hij overlijdt op 8 maart 1942 in een 
ziekenhuis in New York, nadat hij een dag eerder als toeschouwer in de Manhattan Chess Club 
onwel is geworden.  
Generaal Batista, de Cubaanse leider totdat hij in 1959 door Fidel Castro werd afgezet, regelt de 
begrafenis op de Necropolis Cristobal Colon in Havanna. Capablanca wordt nog steeds vereerd in 
Cuba maar wij denken niet dat hij als lid van de toenmalige rijke elite veel op zou hebben met het 
huidige regiem. 
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Steinitz Wilhelm/William 
 
Geboren:   14-05-1836 Praag 
Overleden: 12-08-1900 New York 
 
Wilhelm Steinitz, geboren op 14 mei 1836 in het getto van Praag, geldt als eerste wereldkampioen 
door zijn matchzege in 1866 op Adolf Anderssen. Daar dacht men in zijn tijd vaak heel anders over 
omdat hij lang inactief was. Zeker na zijn zege in Londen 1883 wordt Zukertort door velen als de 
sterkste speler ter wereld gezien. In 1886, de eerste 'officiële' titelstrijd, wint Steinitz echter van zijn 

concurrent. Steinitz is al vroeg, zoals velen in de 
Oostenrijk-Hongaarse dubbel-monarchie, naar 
Wenen vertrokken om te gaan studeren maar de 
verlokkingen van de talrijke schaakcafés (die 
tegenwoordig allemaal verdwenen zijn) zijn te 
groot. Hij is daar onder meer schaakleraar van 
Baron Albert Rothschild, uit het beroemde 
bankiersgeslacht. Echt veel te verdienen is er in 
Wenen echter niet voor een beroepsspeler. Alleen 
in Parijs en Londen kan men redelijk leven. Zo 
blijft hij na het toernooi van Londen 1862 daar 
plakken. Steinitz heeft een scherpe pen en maakt 
daar veel vijanden. Latent antisemitisme zal ook 
een rol hebben gespeeld. Enkele rijke Engelsen 
laten daarom in 1871 Zukertort naar Londen 
overkomen. De sfeer blijft echter grimmig en 
verslechtert nog aanzienlijk als de Hongaar 
Leopold Hoffer, die eerst nog vriendelijk door 
Steinitz is opgevangen, zich in de pers tegen 
Steinitz keert en later met Zukertort het blad Chess 
Monthly opricht.  
Steinitz besluit, nadat hij twee lucratieve 
schaakrubrieken is kwijtgeraakt, zo rond 1882 zijn 
heil in de VS te zoeken. Hij richt daar zijn 
International Chess Magazine op waarin hij zich 
vooral in de rubriek ‘Personal and general’ kan 
uitleven. Wij hebben overigens de indruk dat hij in 

bijna alle controverses het gelijk aan zijn kant had. Steinitz geldt als de vader van het moderne 
positiespel; zijn boek ‘Modern Chess Instructor’, hoewel partieel want volgende delen verschenen 
niet, is een ware bijbel. Tot veler verrassing verliest hij in 1894 de titelmatch tegen Emanuel Lasker 
die tot dan toe ontmoetingen met echte toppers uit de weg was gegaan. De revanchematch in 1897 
gaat met nog duidelijker cijfers voor Steinitz verloren. Hij krijgt geestelijke problemen, komt weer 
terug, moet weer naar een inrichting, etc. Hij overlijdt op 12 augustus 1900 en sterft arm in een 
gesticht in New York. Steinitz is begraven op Cemetery of the Evergreens in Brooklyn, New York 
in graf 5893 in een arme man’s graf waarop veel later door toedoen van Kurt Landsberger een steen 
is gezet, op slechts 2 mijl van zijn oude strijdmakker Emanuel Lasker, die op 13 januari 1941 is 
begraven op de Shearith Israel Cemetery in Cypress Hills, Long Island. We hebben helaas nimmer 
een foto van Lasker’s graf gezien. 
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Nimzowitsch Aron 
 
Geboren: 07-11-1886 Riga 
Overleden: 16-03-1935 Kopenhagen 
 
Aron Nimzowitsch wordt geboren in Riga, Letland, toen een deel van tsaristisch Rusland. Weinig 
bekend is dat zijn vader S. Niemzowitsch (dus met 'e' erbij), van beroep groothandelaar, ook een 
verdienstelijk schaker en problemist was. 
Over de exacte spelling van Aron's naam is heel wat afgeschreven. Zoals zovelen wil hij gaan 
studeren (sommigen zeggen wiskunde, anderen rechten, in ieder geval in Berlijn) maar door ons 
spel komt het er niet van. Zijn carrière komt enigszins moeizaam op gang, hoewel hij duidelijk een 

groot talent is. Zijn persoon heeft hem echter 
steeds in de weg gezeten. Vaak vallen woorden 
als misantroop, vrouwenhater en Euwe heeft het 
ook over 'licht paranoïde'. Al zo rond 1910 
begint hij zich af te zetten tegen de 
leerstellingen van Tarrasch (ook Alapin wilde 
Tarrasch graag te pakken nemen); de psycho-
analytici onder ons denken dan al snel aan 
vadermoord. Dat zijn nog de goede oude tijden 
waarin men elkaar naar hartelust aanvalt en zaak 
en persoon niet altijd uit elkaar weet te houden. 
Nimzowitsch geldt met Breyer en Reti als 
vertegenwoordigers van het hypermodernisme. 
Er is wel eens getracht deze stroming te zien als 
schaakvariant van een algemener tijdsgevoel dat 
bv. ook tot uiting kwam in 
de kunst, met name het dadaïsme.  
Nimzowitsch heeft zijn opvattingen pas veel 
later uiteengezet in zijn boeken ‘Mein System’ 
(1925/6; het verscheen in afleveringen) en ‘Die 
Praxis meines Systems’ (1929; het bevat 109 
eigen partijen). Vooral het eerste wordt tot op de 

dag vandaag herdrukt. 
Het tweede had Tigran Petrosian onder zijn kussen liggen. Het zijn beroemde boeken en historisch 
erg interessant maar of je ze aan je zoontje moet geven als lesstof!? Om maar eens één onderwerp te 
noemen: niemand gelooft tegenwoordig nog dat je een pionnenketen altijd bij de basis moet 
aantasten, zoals hij ons heeft voorgehouden. Onze landgenoot Jan van Reek denkt dat het systeem 
niet volledig is en heeft daar een boekje over geschreven. 
Eind jaren twintig komen zijn grote successen en geldt hij als kandidaat voor een titel match. Maar 
Aljechin kiest voor Bogoljubow en niet voor zijn voorganger Capablanca of Nimzowitsch. Hij 
woont in Denemarken sinds de eerste wereldoorlog waaraan hij de nodige geestelijke schade heeft 
overgehouden. Zou hij een woord Deens hebben gesproken? Hij overlijdt vroegtijdig aan een 
longontsteking in een kuuroord in zijn woonplaats Kopenhagen en wordt begraven op de Bispebjerg 
Kirkegaard. 
 
Nico van der Plas 
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