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Van de voorzitter 
 
Ik hoopte even dat ik het schaakbord kon inruilen voor schaatsen, 
al weet ik niet helemaal zeker of ik weer zou durven, de jaren 
gaan tellen voor dit soort activiteiten, maar helaas is het alweer 
gaan dooien. Ik heb wel goede hoop dat we in 2010 toch weer een 
Elfstedentocht zullen meemaken. Als dan de schaatskoorts weer 
losbarst, want zo mogen we dat toch wel noemen, zit iedereen 
weer aan de buis gekluisterd.  
 
Voor ons schakers zal de schaakkoorts ook weer losbarsten, het 
Corustoernooi begint weer op 15 januari. Mijn oproep in de vorige 
Open Lijn heeft er in geresulteerd dat twee Uilleden voor de eerste 
keer gaan deelnemen aan Corus. Cok in de tienkamp en Piet van 
Schie in de weekvierkamp. Heren welkom in Wijk aan Zee. Velen 
van ons zitten in deze weken achter de PC om de partijen van de 
grootmeesters te volgen. Jammer dat dit toernooi niet dezelfde 
aandacht van de media krijgt als een Elfstedentocht, het zou goed 
zijn voor de schaaksport. We gaan in ieder geval weer genieten 
van dit toernooi en ik wens de Uilleden veel succes, en andere 
Uilleden: “Ga eens een middag kijken”.  
 
Het Voges toernooi 2009 is afgelopen, onze Ad Reijneveld heeft 
het toernooi op overtuigende wijze gewonnen, Ad van harte 
gefeliciteerd. De overige Uilleden hebben niet voor spek en bonen 
meegedaan, maar zijn niet in de prijzen gevallen, laten we zeggen: 
ze hebben voor de gezelligheid meegedaan, met de gedachte 
meedoen is belangrijker dan winnen. 
 
28 december hebben we weer 
het traditionele 
snelschaakkampioenschap 
gehouden. Er waren 43 
deelnemers, waaronder 
schaakvrienden uit Lisse en 
Noordwijkerhout. Het was 
weer een gezellige 
schaakavond met bitterballen 
en heel veel prijzen. Henk nog 
erg bedankt daarvoor en uiteraard ook voor de organisatie van dit 
kampioenschap daarbij terzijde gestaan door Jan. Jan ook nog 
bedankt. Snelschaakkampioen 2009 is geworden Ad Reijneveld. 
Ad alweer gefeliciteerd. 
 
Mede namens mijn mede bestuursleden wens ik U en de uwen een 
voorspoedig en gezond 2010. 
 
Jan Plomp.  
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Mededelingen 
 
Namens de redactie van dit blad wensen wij u en uw gezin een fijn schaakseizoen, sportief en 
een gelukkig nieuw jaar. 
 

Schaakkalender seizoen 2009 / 2010 
 
maandag 11-jan-10 Keizer competitie  
maandag 11-jan-10  Uitgave Open Lijn 
maandag 11-jan-10 De Uil 3 S.C. Aalsmeer 2 
maandag 18-jan-10 Keizer competitie  
maandag 25-jan-10 Keizer competitie  
maandag 01-feb-10 Keizer competitie  
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 
maandag 08-feb-10 Keizer competitie  
maandag 15-feb-10 Keizer competitie  
maandag 15-feb-10  Inleveren kopij Open Lijn 
maandag 15-feb-10 De Uil 2 Kennemer Combinatie 10 
maandag 22-feb-10 Keizer competitie  
maandag 01-mrt-10 Keizer competitie  
maandag 01-mrt-10  Uitgave Open Lijn 
maandag 01-mrt-10 De Uil 4 Purmerend 6 
donderdag 04-mrt-10 De wijker Toren 5 De Uil 5 
zaterdag  06-mrt-10 KTV 1 De Uil 1 
maandag 08-mrt-10 Keizer competitie  
maandag 15-mrt-10 Keizer competitie  
maandag 15-mrt-10 De Uil 3 Chess.soc.Zandvoort 2 
donderdag 18-mrt-10 Het Paard van Ree De Uil 2 
maandag 22-mrt-10 Keizer competitie  
maandag  22-mrt-10 De Uil 5 Z.S.C. Saende 6 
vrijdag 26-mrt-10 Z.S.C, Saende 7 De Uil 4 
zaterdag  27-mrt-10 De Uil 1 Santpoort 1 
maandag 29-mrt-10 Keizer competitie  
maandag 29-mrt-10 De Uil 2 HWP Haarlem 6 
maandag 05-april-10  Inleveren kopij Open Lijn 
dinsdag 06-april-10 HWP Haarlem 7 De Uil 3 
maandag 12-april-10 Keizer competitie  
maandag 12-april-10 De Uil 5 Kennemer Combinatie 12 
vrijdag 16-april-10 Kijk Uit 3 De Uil 4 
zaterdag 17-april-10 HWP (H) 2 De Uil 1 
maandag 19-april-10 Keizer competitie  
maandag 19-april-10  Uitgave Open Lijn 
maandag 26-april-10 Keizer competitie  
maandag 03-mei-10 Keizer competitie  
maandag 10-mei-10 Keizer competitie  
maandag 17-mei-10 Keizer competitie  
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maandag 24-mei-10  Inleveren kopij Open Lijn 
maandag 31-mei-10 Keizer competitie  
maandag 07-juni-10 Keizer competitie  
maandag 07-juni-10  Uitgave Open Lijn 
maandag 14-juni-10 Slotavond  

Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
 
Jacob van Aalst 
 
 

Interne Competitie 
 
Beste schaakgenoten, 
 
Na een geslaagd snelschaaktoernooi, waarover in een ander stuk meer, moet ik nog even een stukje 
schrijven voor ons clubblad. 
We zijn nu ongeveer halverwege het seizoen en wat op valt is dat zowel Ad Reijneveld als Theo 
Bakker nog geen wedstrijd verloren hebben. 
Dick Roosa doet het erg goed met een 2e plaats. 
Jan Havenaar is na een slechte start inmiddels ook weer op geklommen naar de top in het 
klassement. Ook Ronald van der Linden 5e, Peter van Bakel 9e en Kick van Rooijen 10e staan hoog 
genoteerd! 
Onderin staan er eigenlijk geen verrassingen, daar wint iedereen zo af en toe zijn partijtje. 
Claudia Grannia heeft aangegeven dat zij doordat ze in Leiden woont het niet meer red om bij ons 
aan de competitie mee te doen, jammer, maar wel begrijpelijk. 
Ik wens iedereen veel succes in het 2e gedeelte van het seizoenen voor alle duidelijkheid wil ik een 
ieder vragen om op tijd (20.10 uur) aanwezig te zijn, want het sluipt er toch weer in dat mensen 
steeds later komen! 
 
Ik wil iedereen een gezond en gelukkig 2010 toewensen, samen met jullie familieleden en ik hoop 
dat we weer een fantastisch jaar mogen beleven. 
 
Met vriendelijke groet 
Henk Kramer 
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Henk Kramer 
 
 
 
 
 

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2009 / 
2010 
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Nieuws van de externe competitieleider. 
 
Als ik dit schrijf is het nog het jaar 2009, maar het nieuwe jaar is niet ver weg meer. 
In dat nieuwe jaar 2010 gaan we er met z’n allen natuurlijk weer hard tegenaan, zodat we aan het 
eind van het schaakseizoen een paar geweldige KAMPIOENEN kunnen feliciteren. 
Maar ja, de externe competitie is nog lang en natuurlijk zullen onze tegenstanders er alles aan doen 
om ook hun wedstrijden te winnen en daarom schakers: 

”Zet alles op alles en onderschat je tegenstander nooit!”. 
 
Gerard van Pruissen. 
 
 

De Uil 1  Promotieklasse  NHSB 
 
Kermis bij de Uil 1 
Uiteindelijk was het slechts 1 man van de Uil die het waard was met ere genoemd te worden 
zaterdag 21 november tegen de Eenhoorn 3. In de hectische slotfase hield hij het hoofd koel en ging 
na afloop op de schouders. Daartegenover zullen pseudoniemen de echte namen moeten 
verdoezelen van de andere Uilen, die deze middag het schaakspel op een soms wel erg 
ongebruikelijke manier vorm hebben gegeven. Op het gevaar van plagiaat maak ik daartoe dankbaar 
gebruik van de hersenspinselen van anagrammen professor -Disco Kora-. Dat hij mij dit niet euvel 
duidt.  
Het leek wel Kermis, waarbij ringtones en afgezaagde stoelpoten voor het vuurwerk 
zorgden waar het betere schaakvernuft ver te zoeken was bij de uilenbroeders.  
Kermis met een plots vrolijk deuntje aan de tafel tegenover -De jaren van AHA-.  
Het klonk wedstrijdleider -Dr.S.D.Veenendaal- als muziek in de oren (1-0). 
Vervolgens zagen de verbaasde toeschouwers een Lunapark, waarbij zo'n beetje alle stukken in de 
aanbieding werden gedaan. Daar kan slechts aan worden toegevoegd: -En dan verf d'r an- (1-1). 
Gelukkig deed -Deel van de rij- zijn plicht (2-1) en zorgde -Wens hem dikkere- voor het volgende 
halve punt (2,5-1,5). 
Over de partijen van -Opelpick- en -Disco Kora- himself willen wij het zwijgen doen. Ware het niet 
dat de uitslagen wel meetelden in de score (2,5-3,5). Vervolgens wist het volgende anagram, dat ik 
u als zodanig schuldig moet blijven, nog een half punt te scoren. Ogenschijnlijk voordeel en een 
tegenstander die door de stoel zakte ten spijt (3-4). 
Gelukkig was er nog de ouwe taaie, die alsnog een wedstrijdpunt voor de Uil veilig wist te stellen: 
Jan Vreeburg (4-4). 
 
De Uil 1 overtuigt 
De Uil 1 heeft een gedegen winst van 1,5 - 6,5 geboekt in Haarlem tegen KC5 
Binnen de korsten keren stonden we ruim voor. Cok wist een kortere weg naar het 
denksportcentrum, maar hij kwam een kwartier te laat binnen. Op het schaakbord wist hij het snelle 
pad naar de overwinning wel te vinden. Dat betekende 0-2, omdat Ad zo onbeleefd was geweest 
zijn gastvrouwen op een nul te trakteren. Dick maakte de 0-3 en ook op de andere borden was er 
geen vuiltje aan de lucht, behalve op het eerste bord. Hierover later. De volgende 2 uur was het 
prettig koekeloeren naar de andere 4 matches, die in de ruime speelzaal te bezigden 
waren. Daarnaast werd ook nog het Kennemer Open gespeeld. Het was moeilijk kiezen tussen het 
uitwisselen van koetjes en kalfjes met de vele schaakvrienden of de bewondering van het meer 
schaaktechnische element, zoals het fraaie Middelveld, dat de oud winnaar van de Hillegommer 
Open tegenover zich vond. 
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Inmiddels kwam er zo tegen de eerste tijdcontrole wat meer schot in de zaak. Jan Vreeburg bracht 
een plus remise op het bord en Edwin wist alsnog een vol punt te scoren, nadat een kansrijk 
kwaliteitsoffer in schoonheid verloren dreigde te gaan. Jerry vond in het woud van mogelijkheden 
ogenschijnlijk de beste zetten. Achteraf is er toch een winst gemist. Niet echter bij Fred, die als 
enige vandaag niet aan de winst heeft mogen ruiken. 
Tot slot het topbord. Als ik het uitslagenformulier mag geloven heeft de Uil ook hier een vol punt 
behaald. Ik heb er voor getekend. Dus de winst staat, maar niemand zal geloven hoe dit mogelijk is 
geweest. Weer een mirakeltje Jan Havenaar. Het blijft zijn specialiteit. 
 
Ad Reijneveld 
 
In ons vorige nummer van “De Open lijn” stonden alle uitslagen van de eerste ronden; alleen voor 
De Uil-1 waren er al twee ronden gespeeld. Dus nu start ik ook weer met De Uil-1 met ronde 3 en 
4. 
In deze ronden 3 en 4 hebben zij in totaal 3 match-punten behaald met maar liefst 10½ bord-punten 
en daardoor komen zij uit op een vijfde plaats. 
Hieronder staan de andere uitslagen in deze promotieklasse, gevolgd door de kruistabel. 
 
Ronde 3  21 november 2009 
HWP Haarlem 2  - Aartswoud 1      6     -  2  
Santpoort 1   - Heerhugowaard 1  6½  -  1½  
De Uil 1   - H.S.V. De Eenhoorn 3 4     -  4 
S.V. De Wijker Toren 2 - Kennemer Combinatie 5 5     -  3  
K.T.V. 1   - Kennemer Combinatie 4 3½  -  4½ 
 
Ronde 4  12 decenber 2009 
Kennemer Combinatie 4  - S.V. De Wijker Toren 2 3     -  5  
Kennemer Combinatie 5 - De Uil 1    1½  -  6½  
H.S.V. De Eenhoorn 3 - Santpoort 1    2½  -  5½  
Heerhugowaard 1  - HWP Haarlem 2  3½  -  4½  
Aartswoud 1   - K.T.V. 1   5     -  3 
 

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punten Bord 

1 Santpoort 1    7  7  6½  5½ 8 26 
2 S.V. De Wijker Toren 2   5     4 5 5½ 7 19½ 
3 Kennemer Combinatie 4  3     4½  4½ 6 6 18 
4 HWP Haarlem 2 1     6 5½ 4½   6 17 
5 De  Uil 1      3  4½ 6½ 4 5 18 
6 Aartswoud 1 1   2 5  5    4 13 
7 KTV 1   3½ 2½  3   4  1 13 
8 Heerhugowaard 1 1½ 4  3½ 3½      1 12½ 
9 Kennemer Combinatie 5  3 3½  1½  4    1 12 
10 HSV De Eenhoorn 3 2½ 2½ 2  4      1 11 

 
Gerard van Pruissen 
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De Uil 2 derde klasse C 
 
 
De Uil 2 langs gehavende Haarlemse Jopen 
De thuiswedstrijd tegen De Haarlemse Jopen werd met 5 – 3 winst afgesloten. De werkelijk 
gespeelde partijen laten een andere score zien: 3 – 3. De overwinning is daarom mede te danken aan 
het feit dat de tegenstander met slechts 6 man op bezoek kwam. 
Aanvankelijk werd gerekend op 7 spelers, men gaf een zwart bord op (Hennie van Eeuwijk mocht 
daarom intern spelen) en aan bord 7 was het wachten op Rob Graaff, die echter niet kwam opdagen. 
Peter van Bakel, invaller voor de verhinderde Jan de Jong, kon daardoor geen partij spelen, omdat 
hij tot 21:00 uur op de tegenstander moest wachten. Maar toen stond het dus meteen 2 – 0. 
Aan bord 5 deed Wally Visser een paard in de aanbieding. De tegenstander speelde e4-e5, waarna 
het paard op f6 naar d5 werd gespeeld. Van daar uit waren er echter geen velden meer beschikbaar, 
zodat na een spoedig c2-c4 het stuk verloren ging voor 1 pion. Wally bleef echter kansen zoeken en 
kreeg later het stuk pardoes weer terug. Echter stond toen zijn koning al danig op de tocht, waarna 
materiaalverlies onvermijdelijk was. Nadat in het toreneindspel nog 2 pionnen verloren gingen was 
het uit. 
Ook bij Johan Boon (ingevallen voor Henk Kramer) ging het mis. Zijn paard op h4 kon maar 
ternauwernood verdedigd worden en nadat zwart met Pxe3 ook nog een winnende combinatie had 
en een stuk won leek het uit. Helaas was de zwartspeler vergeten het materiaal te tellen voor hij 
remise aanbood… De remise werd uiteraard met beide handen aangenomen. 
De eerste echte winstpartij kwam van Jacob van Aalst. Hij leek met een enigszins slechte loper een 
minder eindspel in te gaan, maar zwart wikkelde af in het voordeel van wit, wiens pionnen en 
stukken al ver waren opgerukt. De vrijpionnen leverden een stuk op, maar hetzelfde gebeurde aan 
de andere kant, waar Jacob zijn loper terug moest geven voor de gevaarlijke zwarte pionnen. Het 
ontstane pionneneindspel was echter gemakkelijk gewonnen. 
Gerie Opgenhaffen kreeg al snel een sterk paard in het centrum, waardoor zwart lange tijd 
problemen had. Toen zwart ook nog de deur naar zijn koning open zette stapte Gerie resoluut naar 
binnen en won. 
Aan bord 1 had Rob Warmerdam het moeilijk. De opening was zoals altijd goed, maar de fase erna 
wist wit de zwarte verdediging te verzwakken. De toenemende druk probeerde Rob te pareren met 
een kwaliteitsoffer en daarmee leek hij nog enig tegenspel te krijgen. Maar de zware witte stukken 
beheersten toch het bord en konden beslissend de stelling binnen komen. 
De langste partij speelde Jan van den Bergh. Daar had wit langdurig druk op de stelling, maar Jan 
kon steeds schade voorkomen. Toen de kruitdampen waren opgetrokken was een redelijk gelijke 
stelling ontstaan. Over en weer werd remise aangeboden, maar steeds dacht de ander dat hij weer 
wat beter stond. Men ging door tot het gaatje en uiteindelijk waren beiden overtuigd dat ze niet 
meer konden winnen. 
Gedetailleerde uitslagen De Uil 2 – De Haarlemse Jopen: 

1 Rob Warmerdam  -  Johan Buis 0-1  5 W. Visser  -  Eef Hessels 0-1 

2 H. van Eeuwijk  -  n.o. 1-0 R  6 J. van Aalst  -  Fons Jonkers 1-0 

3 Jan van den Bergh  -  Jan Vos ½-½  7 P.J.M. van Bakel  -  n.o. 1-0 R 

4 Gerie Opgenhaffen  -  Theo Breidenbach 1-0  8 J.A.F. Boon  -  Henk Bierman ½-½ 
 
Jan Havenaar 
 
 
Het gaat gelukkig nog bijzonder goed met dit achttal. Zij staan nog steeds op scherp en dat 
resulteerde in weer 2 overwinningen. Zij zijn de trotse koploper in deze klasse. 
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Dus jongens jullie zijn op de goede weg om de slogan ”op naar PROMOTIE” waar te maken.  
De overige uitslagen, met de daarbij behorende kruistabel, volgen hieronder. 
 
Ronde 2  9 november 2009 
Kennemer Combinatie 10 - Het Paard van Ree  4½  -  3½  
Z.S.C. Saende 4  - HWP Haarlem 6  4     -  4  
De Haarlemse Jopen  - Santpoort 3   3½  -  4½  
De Uil 2   - S.V. De Wijker Toren 4 6½  -  1½ 
 
Ronde 3  30 november 2009 
De Uil 2   - De Haarlemse Jopen  5     -  3 
Santpoort 3   - Z.S.C. Saende 4   4½  -  3½  
HWP Haarlem 6  - Kennemer Combinatie 10 4     -  4  
S.V. De Wijker Toren 4 - Het Paard van Ree  3     -  5 
 
Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 De Uil 2   5½    5 6½ 6 17 

2 Kennemer Combinatie 10     4 4½  7 5 15½ 

3 Santpoort 3 2½   4½   4½  4 11½ 

4 Z.S.C. Saende 4   3½  4 5½   3 13 

5 HWP Haarlem 6  4  4   4  3 12 

6 Het Paard van Ree  3½  2½    5 2 11 

7 De Haarlemse Jopen 3  3½  4    1 10½ 

8 De Wijker Toren 4 1½ 1    3   0 5½ 

 
Gerard van Pruissen 
 
 

De Uil 3 derde klasse D 
 
Eindstation Hoofddorp 
In Hoofddorp is het goed toeven. Althans op het gemeentehuis. Schakers hebben er echter weinig te 
zoeken. In de speelzaal was het maandag 30 november om 20.00 dan ook naarstig zoeken naar 
tegenstanders voor de Uil 3. Het eerste van schaakclub Hoofddorp bleek nauwelijks een team op 
de been te kunnen brengen. Uiteindelijk bleken 7 mannen met korte namen als Roos, Los en Baars 
bereid achter de borden plaats te nemen. Bord 2 werd voorlopig vrijgelaten. Misschien kwam er nog 
iemand op de koffie. Tot onze aangename verrassing bleek dit al snel -Das Phantoom- Ronald te 
zijn, die binnen plofte vlak nadat ik de opstelling had prijs gegeven. Wie schetst mijn verbazing 
toen de wedstrijdleider aan mij vroeg: "wil je je opstelling nog wijzigen". 
Natuurlijk! zei het duiveltje op mijn schouder. Ronald speelt en Yoery niet. Yoery? Is dat niet het 
talent Yoery Snapper van 10 jaar geleden, back in business? Ja hij was het en was bereid gevonden 
in te vallen in het eeuwige talenten team. Natuurlijk niet!, zei Ronald zelf en het engeltje op de 
andere schouder. Yoery speelt, maar wel aan bord 2, dat inmiddels was verlaten door Nico. Nico 
speelde aan bord 5 zijn beste partij (Pc3) van het seizoen. Dat was nodig want het zou een 
spannende strijd worden. Immers de Hoofddorper aan bord 2 verscheen toch en liet onze man -die 
zeker nog gaat groeien- in het stof bijten. Sam scoorde zijn eerste halve punt en Nico won 
gedecideerd. Bij Claudia was en bleef de stelling potdicht, maar Stefan speelde weer eens als een 
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jonge God. Tussenstand 3 - 2 voor de onzen. Toen bleek echter dat ik deze avond niet de enige was 
die op een onbewaakt moment door een kwade ik werd bevangen. Pim raakte in een soort trance en 
liet 3e keer dezelfde stelling toe waar doorspelen met een pion meer was geboden. Daarbij was de 
tijd voor Tilly te kort, ondanks een prachtige matdreiging, die zij op het laken vlocht. En is het bij 
Sander momenteel Handelingen 12, Vers 13. Het is beter te geven dan te nemen. Niemand 
misgunde de sympathieke wedstrijdleider Baars zijn overwinning, maar voor de Uil 3 betekent dit 
even pas op de plaats. 4,5 - 3,5 in de min eindstation Hoofddorp. 
Ad Reijneveld 
 
Dit veelbelovende team kan de hoge verwachtingen niet helemaal waarmaken. Grepen zij in de 
eerste ronde nog een overwinning, ronde 2 en ronde 3 leverden helemaal geen punten op en komen 
nu uit op een teleurstellende zevende plaats. Kop op beste schakers en schaaksters; de volgende 
wedstrijden eindigen natuurlijk in overwinningen. 
De overige uitslagen in deze klasse staan hieronder meteen gevolgd door de kruistabel. 
 
Ronde 2  10 November 2009 
Chess Soc. Zandvoort 2 - Hoofddorp 1   3     -  5  
HWP Haarlem 7  - De Vennep 2   4½  -  3½  
Kijk Uit 2   - S.C. Aalsmeer 2  4½  -  3½  
Kennemer Combinatie 11 - De Uil 3   6½  -  1½   
 
Ronde 3  30 november 2009 
Hoofddorp 1   - De Uil 3   4½  -  3½  
S.C. Aalsmeer 2  - Kennemer Combinatie 11 7     -  1  
De Vennep 2   - Kijk Uit 2   4½  -  3½  
Chess Soc. Zandvoort 2 - HWP Haarlem 7  6½  -  1½ 
 
Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Hoofddorp 1   5   4½ 4½  6 14 

2 S.C. Aalsmeer 2     3½ 7  5 4 15½ 

3 Chess Soc. Zandvoort 2 3   4    6½ 3 13½ 

4 De Vennep 2   4  4½   3½ 3 12 

5 Kijk Uit 2  4½  3½   3  2 11 

6 Kennemer Combinatie 11 3½ 1     6½  2 11 

7 De Uil 3 3½    5 1½   2 10 

8 HWP Haarlem 7  3 1½ 4½     2 9 
 
Gerard van Pruissen 
 
 

De Uil 4 Vierde klasse C 
 
Dit team kwam heel goed uit de startblokken en staat er tot nu toe ook nog het beste voor. 
Maar de concurrentie ligt op de loer, want het verschil met de nummer 2 is maar 1 bordpunt. 
Dus mannen: “Blijf alert en neem je tegenstander serieus”.  
De overige uitslagen in deze klasse staan hieronder meteen gevolgd door de kruistabel met een 
prachtige eerste plaats voor dit team. 
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Ronde 2  17 november 2009 
Krommenie 3   - De Uil 4  3½  -  4½  
Lasker    - Kijk Uit 3  3     -  5  
Z.S.C. Saende 7  - Purmerend 6  5     -  3  
Excelsior 3   - Z.S.C. Saende 5 2     -  6 
 
Ronde 3 7 december 2009 
De Uil 4   - Z.S.C. Saende 5 4     -  4  
Purmerend 6   - Excelsior 3  3½  -  4½  
Kijk Uit 3   - Z.S.C. Saende 7 3     -  5  
Krommenie 3   - Lasker   3     -  5 
 
Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 De Uil 4   4    6½ 4½ 5 15 

2 Z.S.C.Saende 7   4 5 5    5 14 

3 Z.S.C.Saende 5 4 4     6  4 14 

4 Kijk Uit 3  3    5  5½ 4 13½ 

5 Purmerend 6  3    5 3½  2 11½ 

6 Lasker    3 3   5 2 11 

7 Excelsior 3 1½  2  4½    2 8 

8 Krommenie 3 3½   2½  3   0 9 

 
Voor de aardigheid een partij uit Ronde 2 van 17 november 2009.  
 
Nadat we allen om 19.15 uur waren verzameld bij ons schaakhonk, gingen we vol goede moed naar 
Krommenie om daar tegen het derde team te spelen. De opstelling had ik een klein beetje gewijzigd 
om Pim Redeker eens aan bord 1 bloot te stellen. Hij stelde ons niet teleur, want juist hij sleepte er 
een kleine overwinning uit.! 
Vanaf het moment dat de eerste partij in ons voordeel werd beslist (bord 7;  zie Figuur 1) 
schommelde het continu heen en weer tussen voorsprong en gelijk spel.  
Eerst dus Peter de Haas (0-1); daarna een verlies van Kick van Rooyen aan bord 3 (1 – 1); 
vervolgens een overwinning van Jan Plomp aan bord 6 (1 – 2) en een verlies van Andre Beijk aan 
bord 4 (2 – 2); daarna weer een winstpartij van Anton Warmerdam aan bord 5 (2 – 3) en een verlies 
van Gerard van Pruissen aan bord 8 (3 – 3). Toen werd het nog spannender want Piet Muller aan 
bord 3 stond op winst en aan bord 1 mocht de tegenstander van Pim Redeker geen remise 
aannemen. Gelukkig won Piet Muller  met een leuk offer zijn partij (3 – 4) en waren alle ogen 
gericht op bord 1. 
Pim speelde het zeer goed uit en na nogmaals een remise aanbod te doen werd deze geaccepteerd en 
was de uitslag definitief (3½ - 4½) in ons voordeel. 
Hulde voor deze overwinning. 
Hieronder staat nog een leuke pot van Peter om deze even na te spelen. 
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Bord 7: Peter de Haas - John Meijers  
 

1. c2-c4, c7-c5;  2. Pb1-c3, Pg8-f6;  3. e2-e4, e7-e5;  4. d2-d3, 
Pb8-c6;  5. Pg1-f3, d7-d6;  6. Lf1-e2, a7-a6;  7. 0-0, Lf8-e7;  
8. Lc1-d2, Ta8-b8;  9. Pc3-d5, Pf6xd5;  10. c4xd5, Pc6-d4;  
11. Pf3xd4, c5xd4;  12. Ld2-b4, 0-0;  13. Ta1-c1, Dd8-b6;  14. 
Dd1-a4, Tf8-d8;  15. Lb4-a5, (zie diagram) 
 
Db6xb2;  16. La5xd8, Db2xe2;  17. Ld8xe7, Lc8-g4;  18. 
Le7xd6, Tb8-d8;  19. Ld6xe5, De2-d2;  20. f2-f3, Lg4-d7;  
21. Da4xd7  (zwart geeft het op) 
 
 
 

Gerard van Pruissen 
 

De Uil 5 Vierde klasse D 
 
 
De Uil 5, tweede ronde 
16 november speelden we de tweede ronde thuis tegen Aalsmeer 3. Helaas waren Piet van Schie en 
Richard Grannetia verhinderd, maar Aat Vledder en Hans Elzenga waren weer bereid in te vallen 
net zoals bij onze succesvolle eerste wedstrijd. Helaas kon Aat niet op tijd aanwezig zijn zodat 
ondergetekende inviel. 
De wedstrijd opende al snel met een positieve score voor ons, de tegenstander van Ed van der Haak 
aan bord 2 was in een vrijgevige bui en dit resulteerde al snel in het opgeven van de partij. Ron van 
de Linden had het ondertussen erg moeilijk aan het eerste bord en moest uiteindelijk in een 
nederlaag berusten. Ook Richard Nigten aan bord 5 moest dit voorbeeld volgen. Er kwam gelukkig 
een half pluspuntje toen Peter Kaptein aan bord 2 remise afsloot, met een mindere pionstelling. 
Maar toen Hans Elzenga ook moegestreden zijn hoofd moest buigen werd de stand 1½ - 3½ in ons 
nadeel.  
Gelukkig kon ik iets aan deze achterstand doen door mijn partij winnend af te sluiten.  
Willem Brandsma ondertussen was verbaal zeer goed op dreef en slaagde erin zijn partij die al 
lange tijd hopeloos was tot het uiterste te rekken. Uiteindelijk kon zijn tegenstander toch de 
winnende zetten vinden. Aan bord 8 streed Hans de Groot nog dapper door maar moest uiteindelijk 
ook een nul incasseren.  
De uitslag werd aldus 2½ - 5½. 
 
De Uil 5, derde ronde 
Deze wedstrijd was 11 december in Het Polderhuis in de Velserbroek tegen een zeer jeugdig 
Santpoort 4. Ondergetekende viel aan het eerste bord in voor Ron van de Linden. 
Wat betreft deze ronde wil ik me beperken tot de positieve resultaten: 
Hans de Groot heeft in deze wedstrijd de eer van ons team gered door zijn partij winnend af te 
sluiten!! Ook Richard Nigten die gelukkig toch mee kon spelen droeg zijn steentje hieraan bij, door 
een remise te verkrijgen! 
De uitslag werd nu 1½ - 6½. 
 
Cas Grannetia 
 



 
  
 
De Open Lijn Jaargang 30 
11 januari 2010    No  3 
 

- 13 -  

Ons vijfde team kon de fantastische prestatie uit de eerste ronde niet voortzetten; sterker nog er 
volgden 2 verlies ronden. Maar niet bij de pakken gaan neer zitten hoor want het verschil in de 
ranglijst positie is maar klein en daardoor zullen jullie vast nog wel een aantal plaatsen stijgen. 
De overige uitslagen staan hieronder meteen gevolgd door de kruistabel.. 
  
Ronde 2  16 november 2009 
De Vennep 3   - Z.S.C. Saende 6  5     -  3  
S.V. De Wijker Toren 5  - Santpoort 4   4     -  4  
De Uil 5   - S.C. Aalsmeer 3  2½  -  5½  
Kennemer Combinatie 12 - HWP Haarlem 8  4     -  4 
 
Ronde 3  11 december 2009 
Z.S.C. Saende 6  - HWP Haarlem 8  6     -  2  
S.C. Aalsmeer 3  - Kennemer Combinatie 12  3     -  5  
Santpoort 4   - De Uil 5   6½  -  1½  
De Vennep 3   - S.V. De Wijker Toren 5 5½  -  2½ 
 
Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Santpoort 4   6   4 6½  5 16½ 

2 Z.S.C.Saende 6    4½    6 4 13½ 

3 De Vennep 3 2 5    5½   4 12½ 

4 Kennemer Combinatie 12  3½   5   4 3 12½ 

5 S.C Aalsmeer 3    3  4 5½  3 12½ 

6 S.V. De Wijker Toren 5 4  2½  4    2 10½ 

7 De Uil 5 1½    2½   6½ 2 10½ 

8 HWP Haarlem 8  2  4   1½  1 7½ 
 
Veel lees- en schaakplezier 
 
Gerard van Pruissen. 
 
 

Toernooien 
 

Beker toernooi HHSB 
 
Uil door het oog van de naald 
Vrienden; ze bestaan nog. 
 
Ik bedoel Bloemendaal, dat ook voor de NHSB beker de Uil de punten heeft weten toe te dichten. 
Koos Min verdiende de overwinning tegen Ad Reijneveld na een fraaie combinatie. Jammer voor 
hem ging het in het eindspel mis en daarmee was het pleit beslecht, omdat ook Jan Havenaar en 
Dick Roosa namens de Uil onduidelijke stellingen naar winst wisten te voeren. 
Fred van Randen had risico genomen met een stukoffer, omdat het leek dat hij op winst moest 
spelen. 
Uiteindelijk moest hij de Koning omleggen en kregen onze gasten toch nog iets van loon naar 
werken 
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Het werd dus 3-1 en op naar de volgende ronde, maar dan zullen we toch uit een ander vaatje 
moeten tappen. 
Ad Reijneveld 
 
 

Snelschaakkampioenschap De Uil  2009 
 
Ad Reijneveld snelschaakkampioen van de Uil  2009. 
 
Zo’n kleine 45 schakers(sters) waren maandagavond 28 december 2009 weer naar de Hoeksteen 
gekomen om het jaarlijkse snelschaakfeest van de Uil weer te mogen beleven.  
Heel wat oude bekenden gaven deze avond acte de presente en hadden alle tijd nodig om bij te 
praten met vrienden en kennissen. Tijd die ze achter het schaakbord maar mondjesmaat toebedeeld 
kregen,want denkt u maar even mee: Een normale schaakpartij kost toch gauw zo’n één à anderhalf 
uur en dan moet je op zo’n snelschaakavond jouw partij in vijf (5) !!! minuten afgewerkt hebben! 
U kunt zich voorstellen dat je echt niet alles kunt overzien zodat menig blundertje deze avond voor 
hilariteit zorgde. Want hilariteit (lees ook gezelligheid) stond deze avond hoog in het vaandel, mede 
door toedoen van de drank die dan ook rijkelijk door Henk en Jopie geschonken werd. En wat 
denkt U van het prijzenfestival? Ook geschonken maar dan op een iets andere manier dan het 
vullen der dorstige kelen! Nee zonder dollen, we staan er niet zo bij stil, maar zoals Martijn van 
Baars mij toevertrouwde, we mogen de gulle gevers van deze prijzen echt wel eens extra in het 
zonnetje zetten, wat we bij deze dan ook doen ! Henk (Kramer) namens ons allemaal, heel hartelijk 
dank en geef dit svp ook door aan het bedrijf (directie ?) waar je werkt. 
Ook de bitterballen (jammie !) zorgden deze avond voor een geweldige stemming hoewel ik ook 
spelers zich bijna heb zien verslikken in een hete bal en prompt daarna een foute zet deden. ”That’s 
life folks “  
Zo en dan nu het evenement zelf. 45 Schakers (waaronder Claudia als enige vrouw) begonnen aan 
de barre tocht. Negen ronden zwitsers ingedeeld per computer waarna de indeling in groepen van 
zes (eventueel acht) volgde. De eerste paar rondes is het meestal wat aftasten (op schaakgebied wel 
te verstaan) maar dan begint het grote gebeuren echt. Gerie Opgenhaffen verbaasde vriend en vijand 
(nou van dat laatste soort was er deze avond niet veel) door als een komeet uit de startblokken te 
schieten. Ik meen me zelfs te herinneren dat hij begon met zes uit zes !! Maar ja, dan komt daar die 
dekselse Ad Reijneveld op wie dit seizoen geen maat schijnt te staan. Ad had al een keer verloren 
maar klom middels een zege op Gerie toch weer naar de top. Op de computertabel over de eerste 
negen rondes worden hopelijk ook de scores per tegenstander weergegeven zodat men kan zien 
tegen wie men de punten behaald heeft (of niet !). 
Duidelijk werd deze avond wel  dat door een geweldig sterke top, je bijna meer dan 6 punten moest 
scoren om bij de eerste zes te komen. Groep 1 kende dan ook pure snelle jongens waarvan Piet 
v.d.Griendt dankzij een beter wp zich op het nippertje plaatste. Groep 2 was overigens ook niet mis 
te verstaan (zie tabel) en wat te denken van groep 3 met Hennie v.Eeuwijk, Jan Havenaar, Dick 
Roosa, Cok Ippel, Henk Kramer en Nico v.d.Plas, spelers die in eerdere jaren veelal in groep 1 
terug te vinden waren. Henk van Lierop, toch een man met pure kennis, verbaasde zich erover dat 
ikzelf uiteindelijke pas op de 14e plaats kwam in de eindrangschikking (3e groep, 2e plaats). Ik heb 
hem het deskundige, maar ook ietwat diplomatieke antwoord gegeven dat je als schaakclub ook aan 
de P.R. moet denken!! 
Op de hieronder volgende tabellen van de groepen 1 t/m 6 ( bestaande uit zes personen per groep) 
en tabel 7 (bestaande uit 8 personen) kunt U helemaal volgen hoe en door wie er gescoord is. 
Voor de goede orde, vanwege de tijd was groep 7 niet in staat om het programma volledig af te 
werken, zodat alleen de partijen voor de top nog extra gespeeld werden. 
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Het werd een feestelijke avond, waarbij tot na 24.00 (twaalf) uur de zaal nog volop gevuld was met 
schakers. Een schitterende aanblik.! Ad Reijneveld werd met afstand als de nieuwe snelschaak-
kampioen gehuldigd en vervolgens mocht iedereen van de reeds eerder gememoreerde rijk gevulde 
prijzentafel kiezen.(nogmaals onze complimenten aan Henk Kramer)  
Onze dank gaat uiteraard ook uit naar diezelfde Henk die als wedstrijdleider in samenwerking met 
Jan Havenaar en de computer (ook net een mens) deze avond voor ons allemaal regelde. 
Laat de computerstandenlijst en de tabellen maar goed op U inwerken en geniet ervan. 
Ik wens U allen een voorspoedig en gezond 2010 toe. 
 
Cok Ippel 
 
 

 
 

 

 

Groep 1

1

NaamNo: 1

Gerie Opgenhaffen

2 3 4

1

5

0

0

1

0,5

0

1

6

1

1

1

0

0  

0,5

0

0

0

0

0,5

1

1

0,5 0

1

0

0

1

1

 

1

Fred van Randen

Piet v.d.Griendt

1

0

Guus van Dijk

Ad Reijneveld

4 Joost van Hal

5

6

2

3

Tot.

2,5

2

5

2

3,5

0

Pl.

3e

4/5e

1e

4/5e

2e

6e

Groep 2

No: Naam 1 2 3 4 5 6 Tot. Pl.

1 Kees Scherpenisse  1 1 0 0,5 0 2,5 3/5e

2 Jan de Jong 0  0,5 1 1 0,5 3 2e

3 Jacques  Kamps 0 0,5 1 1 1 3,5 1e

4 Jan v.d., Bergh 1 0 0 0 0 1 6e

5 Claudia Grannetia 0,5 0 0 1 1

0 1 06 Theo Bakker 1 0,5 2,5 3/5e

2,5 3/5e

Groep 3

3 4 5 6No: Naam 1 2 Tot. Pl.

1 Hennie v.Eeuwijk  0 0 1 1 1 3 2/4e

2 Dick Roosa 1  1 1 1 0 4 1e

3 Cok Ippel 1 0 1 0 1 3 2/4e

4 Nico v.d.Plas 0 0 0 0 1 1 5/6e

5 Jan Havenaar 0 0 1 1 1

0 0 06 Henk Kramer 0 1 1 5/6e

`3 2/4e

Groep 4

1

NaamNo: 1

 Kick v.Rooijen

2 3 4

0

5

0

1

0

0

0

0

6

0

0

0,5

 

1

1

1

1

1

0,5

1

0

0

0

1 1

0

1

1

1

0

 

0

Rob Warmerdam

Pim v.d. Aar

1

1

Richard Nigten

Anton Warmerdam

4 Jan Plomp

5

6

2

3

Tot.

0

3

1,5

3

3

4,5

Pl.

6e

2/4e

5e

2/4e

2/4e

1e

Groep 5

No: Naam 1 2 3 4 5 6 Tot. Pl.

1 Erwin Mesman 1 0 1 1 0 3 2/4e

2 Coen de Kooker 0  1 0 0,5 0 1,5 5e

3 Jacob van Aalst 1 0 0,5 1 0,5 3 2/4e

4 Pim Redeker 0 1 0,5 1 1 3,5 1e

5 Andre Beijk 0 0,5 0 0 0,5

0,5 0 0,56 Piet Muller 1 1 3 2/4e

1 6e

Groep 6

3 4 5 6No: Naam 1 2 Tot. Pl.

1 Gerard Draaisma 1 1 1 0,5 0 3,5 2e

2 Cas Grannetia 0  1 1 0,5 0 2,5 3e

3 Wout Benard 0 0 1 0,5 0 1,5 5/6e

4 Youri Snapper 0 0 0 1 0,5 1,5 5/6e

5 Jan Scheepmaker 0,5 0,5 0,5 0 0,5

1 0,5 0,56 Ron v.d.Linden 1 1 4 1e

2 4e
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27e  VOGES - Open Schaakkampioenschap van Hillegom 2009 

 
 
Ad Reijneveld  kampioen in groep A en Rein Thierry /Rob Hak  in groep B 
Hoewel we als oprechte Uil-leden natuurlijk enorm trots zijn dat na een tweetal jaren weer de naam 
van een Uil-lid als kampioen op de beker verschijnt, beginnen we dit jaar toch met de B-groep 
omdat daar de spanning tot het laatste uur gehandhaafd bleef. De voorgeschiedenis is dacht ik voor 
de ware liefhebber wel bekend. Rein Thierry scoorde 5 uit 5 maar werd in de voorlaatste (6e) ronde 
een halt toegeroepen door clubgenoot (Leithen) Rob Hak. In de laatste ronde speelden beiden tegen 
een lid van de Zwarte Pion nl. Rein tegen Gert Rooijakkers en Rob tegen Tjerk Albregtse. Twee 
aanstormende talenten van de Zwarte Pion die er alles aan deden om middels winst op de eerste 
plaats te komen. Routine tegen jeugd werd tenslotte een overwinning voor de routine want zowel 
Rein als Rob hielden het remise en bleven daardoor op de (gedeelde)eerste plaats. Rein werd door 
een iets beter weerstandspunten-totaal (30,5 om 30) uiteindelijke winnaar van de Aalstech-trofee. 
Verwonderlijk eigenlijk omdat de onderlinge partij in winst voor Rob was geëindigd. Op SB zou 
Rob wel gewonnen hebben. 
Gert en Tjerk dus gedeeld 3e en zij kregen op deze plaats gezelschap van Gijsbert de Bock die 
hiervoor wel eerst “Kick van Rooijen –in vorm “ moest verslaan hetgeen hem gelukte. 
Norbert de Beer bekroonde zijn toernooi met een goede aanvalspartij tegen Rob de Roode maar 
kwam net een halfje tekort om voor de prijzen in aanmerking te komen. Van de Uil-spelers werd 
Kick van Rooijen 8e, Jacob van Aalst en Anton Warmerdam 10e en 11e , Gerard Draaisma 13e Jan 
Plomp en Sander van Delden 15e, 16e en Piet Muller 19e. Het was voor de Uil-spelers dus geen 
rozegeur en maneschijn. 
En dan de A-groep, ja wat kan ik daar nog aan toevoegen. Ad heeft het hele seizoen al bewezen in 
vorm te zijn en af en toe is Vrouwe Fortuna ook nog eens in de buurt maar dat is gewoon een 
onderdeel van het in vorm zijn. Ad begon met remise, won daarna 5 wedstrijden op rij en besloot 
heel tactisch met remise en werd daardoor onbereikbaar voor de achter-volgers. De Cok Ippel-trofee 
staat weer voor een jaar in de prijzenkast van een Uil-lid. Peter Poncin, zijn tegenstander in de 

Groep 7 (vanwege de tijd is groep 7  niet volledig uitgespeeld)

Pl.

3e

4/5e

4/5e

6/7e

2e

1e

6/7e

8e

5

6

7

2

3

Aad Vledder

Simon Grannetia

4 Martijn v.Baars

Gerard v.Pruissen

Hans de Groot

Piet v.Schie  

1

0

0

0

0 0

0

 

0

 

0

1

0

 

1

1

 

1

1

 

0

0

1

1

5

1

1

 

6

1

 

1

7

 

1

0

0

0

1

1,0

0

1

 

0

0

2 3 4

0 0,5  

1

 

  

1

NaamNo: 1

 Willem Brandsma

8

1

1

0,5 1,5

Tot.

0

4

1,5

 

1

0

 

2

2

8 Theo Brandsma 1  0

5

6
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laatste ronde, had met winst waarschijnlijk een goede kans gemaakt op de overwinning maar koos 
voor een remise onder het motto beter een half ei dan een lege dop wat hem, zoals hij mij 
toevertrouwde al eens eerder overkomen was. Aad de Bruijn aan bord twee spelend tegen 
clubgenoot (Spaarne) Frans Arp haalde alles uit de Franse kast (en als je Aad kent weet je dat dat 
niet gering is) en Frans Arp moest tenslotte buigen voor dit geweld wat Aad een ongedeelde tweede 
plaats opleverde. Peter Poncin kreeg op de gedeelde derde plaats bezoek van Martijn de Roode die 
Jan Havenaar in de slotronde buiten de prijzen hield. Gedeeld 5e t/m 8e werden Frans Arp, Joop 
Bakker, Kees Scherpenisse, en Niek v.d. Maat met 4 punten. Van de Uil-spelers achter Ad kwam 
Jan Havenaar als 10e binnen, Jan Vreeburg 14e,  Rob Warmerdam 16e en Hennie van Eeuwijk en 
Cok Ippel eindigden in de staart als 19e en 20e. Bijzonderheid in deze groep was Frank Homburg. 
Vorig jaar werd hij in groep B kampioen na begonnen te zijn met twee bye’s. Dit jaar scoorde hij 
ook uit 2 bye’s maar daar bleef het bij. 
Dit jaar telde het toernooi vijf deelnemers meer dan vorig jaar 21 in de A-groep (was 19) en 23 in 
de B-groep (was 20). Door mondelinge reclame kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat dit 
aantal voor het komende jaar weer gehaald of liefst verbeterd wordt. 
En dan komen we uiteraard meteen op dat 28e toernooi voor 2010, Sponsor Voges (Albert) heeft 
voor de komende twee jaren zijn sponsorschap verlengd waarvoor onze dank en in overleg met de 
gastheren Henrie & Nigel Siebelt van “Zomerzorg”zijn de volgende data uit de bus gekomen: 
vrijdagavonden  5,12,19,26 november 3,10 december en de slotronde op zaterdagmiddag 18 
december 2010. Noteert U deze data alvast maar in Uw (nieuwe) agenda. Uiteraard willen wij 
vanaf deze plaats de sponsors Albert Voges, Rob Sloos jr en Henrie & Nigel Siebelt hartelijk 
danken  omdat zij het ons mogelijk maakten dit toernooi te organiseren. En dan komen we uiteraard 
ook bij onze eigen medewerkers terecht. Bedankt Jan Havenaar, inbreng partijen, verzorgen voor 
verzending hiervan naar website en bulletin, computer-indelingen, Ad Reijneveld inbreng partijen, 
Richard Nigten de web-master voor plaatsing op de website. Soms vraag je je wel eens af, is zo’n 
bulletin nog nodig met een web-site waarop (bijna) alles terug te vinden is. Het is echter een service 
van de Uil en zolang ik zie dat meer dan 2/3 e van de geproduceerde bulletins wordt meegenomen 
blijven we doorgaan. Uiteindelijke ben ik zelf verantwoordelijk dat het toernooi een goed verloop 
heeft en daar hoort een scala van bezigheden onder zoals indelingen regelen, eventueel vooruit 
spelen, bye’s verwerken/aankondigen, bulletins verzorgen en dit jaar hoorde daar zelfs de taak bij 
om in de slotronde het aantal deelnemers op een even aantal te brengen in de A-groep, zodat iedere 
deelnemers kon spelen. Helaas was dat in de B-groep niet mogelijk zodat hier trouwe deelnemer 
Willem Spaan een gedwongen bye had. Ik had hier en daar al aangekondigd dat ik voor een volgend 
toernooi rekening zal houden met (als dat mogelijk is) een even aantal deelnemers zodat in de 
laatste twee rondes (waarin geen bye mogelijk is) er geen gedwongen bye’s meer voorkomen. 
De behaalde resultaten zijn als u dit leest al doorgegeven aan de rating-commissie van de KNSB.  In 
groep B zullen de spelers die tegen Marinus ten Hagen gespeeld hebben hun resultaat tegen 
Marinus niet terugvinden omdat hij geen lid is van de KNSB en dus ook niet op de ratinglijst 
voorkomt. Wilt U meer gegevens over het toernooi en haar partijen, dan kunt U dit bekijken op 
onze onvolprezen website. 
Website Schaakvereniging ”De Uil”  http:// www.schaakclubdeuil.nl ( zie onder toernooien) 
Ik wens een ieder een heel voorspoedig,maar vooral gezond 2010 
 
Toernooi-wedstrijdleider: 
 
Cok Ippel 
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Eindstand groep A: 

 
 
Eindstand groep B: 

 
Jan Havenaar  
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Waar de Jeugd schaakt is er toekomst 
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Leo Colijn 
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Proost op het nieuwe jaar! 
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