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Van de voorzitter
Allereerst mijn excuses voor het feit dat ik heb verzuimd een
stukje te schrijven voor de vorige Open Lijn. Oorzaak “Times
flies..”
De Keukenhof is geopend,
het voorjaar is begonnen.
Velen zullen zeggen:
“Gelukkig wel na deze
lange en soms koude
winter”. Het was in ieder
geval wel goed
schaakweer. Het betekent
ook dat we begonnen zijn
met de laatste fase van dit
seizoen. De groepsindeling heeft plaats gevonden en de komende
weken gaan we strijden om de kampioenschappen van de groepen
en het clubkampioenschap. Als ik naar de indeling van de groepen
kijk, ben ik er van overtuigd dat er flink gestreden zal worden. Ik
zou zeggen maak er wat moois van!
Als deze Open Lijn op tafel ligt, heeft het
Bollenstreekkampioenschap Rapidschaken plaats gevonden in
Nieuw Vennep. Onze Cok heeft weer zijn uiterste best gedaan om
alle Bollenstreekclubs aanwezig te laten zijn. Helaas kon Katwijk
dit jaar geen team op de been brengen en is er nog een team van
de Uil toegevoegd. Dit betekent dat de Uil met 5 teams heeft
deelgenomen. Dit is ongeveer 50% van ons ledenbestand. Ik denk
dat U met zijn allen een groot compliment verdient voor uw
bereidwilligheid om deel te nemen. Voor sommigen was dat zelfs
kort voor het kampioenschap plaats vond. Dank daarvoor.
Tijdens de laatste bestuursvergadering is het idee geopperd om
weer schaakactiviteiten bij de pomp in het centrum te houden.
Vlak daarna ben ik benaderd door Initiatief Rijk Hillegom of wij
interesse hebben om mee te doen aan activiteiten in het centrum
van Hillegom. Dat kwam dus mooi uit en we hebben dan ook onze
medewerking toegezegd. Zodra er meer informatie is, zult u
hiervan horen.
Voordat u uw vakantie in de agenda gaat zetten, vraag ik alvast

Jan Plomp, Cas Grannetia,
Gerard van Pruissen, Johan Boon, aandacht voor ons traditionele vierkamptoernooi. Dit
vierkamptoernooi wordt gehouden op vrijdag 4 en zaterdag 5 juni.
Jan Havenaar, Cok Ippel, Hans
Elzinga, Henk Kramer, Ad
Noteren dus!.
Reijneveld, Claudia Grannetia, Leo
Colijn.

Jan Plomp.
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Mededelingen
IN MEMORIAM
ANTON VAN PIJPEN

Maandagavond acht uur, ik kom de speelzaal binnen en zie dat Anton met een glunderend gezicht
zit te wachten op iemand die even een vluggertje tegen hem wil spelen. “Ga zitten”zegt hij, “of durf
je niet”. Natuurlijk durf ik wel en neem tegenover hem plaats. Na acht minuten en de nodige
prikkelende opmerkingen tegen elkaar heeft Anton verloren. “Nog een potje” zegt hij, “want je hebt
geluk gehad, ik zat even niet op te letten”. Nadat hij het tweede potje heeft gewonnen, kijkt hij me
met pret-ogen aan en zegt: “Zie je wel, ik kan het wel, nog één om het af te leren”. Als hij weer
heeft gewonnen zegt hij met een grote grijns, “je hebt erg goed gespeeld hoor, maar ja”.
De indeling van de avond wordt opgehangen en we gaan kijken wie onze tegenstanders zijn deze
avond, met een zucht loopt Anton bij het bord weg en zegt:”Tegen Gerard Draaisma, nou dat zal
een zware partij worden, maar dat geeft niet, want we gaan lekker schaken”. Gedurende de partij zit
Anton te zuchten en zijn hoofd wordt steeds roder en zijn vingers tikken geregeld op de tafel
voordat hij een zet doet. Als de partij, na bijna de volle tijd gebruikt te hebben, remise wordt,
schrijft Anton de uitslag op het bord. “We hebben erg goed gespeeld, ik kon er niet door komen ook
niet met mijn geliefde paarden. Maar ja Gerard is natuurlijk wel goed, dat moet je niet vergeten,
daar win je niet zo gemakkelijk van. Hij speelde vanavond weer erg goed”.
Om de avond af te sluiten speelde Anton altijd nog een paar partijtjes om af te kicken en na te
tafelen. Onder het genot van een kroketje en een glaasje wijn genoot hij van zijn geliefde sport en
zei dan altijd steevast: “Wat hebben we toch een gezellige club hé, het is en blijft mijn cluppie, er
gaat niets boven De Uil.”
We hebben Anton leren kennen als iemand die echt kon genieten van het schaken, je kon dat altijd
aan zijn gezichtsuitdrukking zien, ook als hij had verloren, had hij iets van: “ik heb wel verloren,
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maar ik heb wel lekker geschaakt”. Deelname aan het “Jamtoernooi” in Zetten deed Anton ook
graag. Als het zover was zei hij: “Hier kijk ik het hele jaar naar uit, zo gezellig is het”.
Anton was ook betrokken bij zijn “cluppie”. Hij vroeg regelmatig: “kan ik nog iets voor jullie doen
of heb je iets nodig, dan zeg je het maar”. Voor het rapid toernooi voor de schaakverenigingen van
de Bollenstreek heeft hij, toen er een beker definitief was gewonnen, een nieuwe beker beschikbaar
gesteld “De Anton van Pijpentrofee”. Deze beker mag eigenlijk nooit definitief worden gewonnen,
zodat hij ook bij dit rapidtoernooi niet vergeten wordt.
Wij zullen Anton niet vergeten en hij zal altijd in onze herinnering blijven als een fijn mens en een
prettig lid van onze club.
Het bestuur

Schaakkalender seizoen 2009 / 2010
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
zaterdag

19-april-10
19-april-10
26-april-10
03-mei-10
10-mei-10
15-mei-10

maandag
maandag
maandag
vrijdag
maandag
maandag

17-mei-10
24-mei-10
31-mei-10
04-juni-10
07-juni-10
14-juni-10

Uitgave Open Lijn
Poule competitie
Poule competitie
Poule competitie
Poule competitie
27 e Open
jeugdkampioenschap
Poule competitie

Zomerzorg

Inleveren kopij Open Lijn
Poule competitie
38e Vierkamptoernooi

De Hoeksteen
Uitgave Open Lijn

Slotavond

Schaakkalender seizoen 2010 / 2011
•

Om de communicatie te verbeteren zal met ingaande het nieuwe seizoen de schaakkalender
bijgehouden worden door de secretaris van de club. Dus alle info opsturen per e-mail naar
Richard Nigten (richard@nigten.nl).

•

30 oktober 2010 het 24e Voges Rapid-toernooi In de Hoeksteen.

•

Het 28e Voges Open Hillegoms Schaaktoernooi Op vrijdagen 5, 12, 19, 26 november 3 en
10 dec. 2010. Zaterdagmiddag 18 december slotronde In café restaurant “Zomerzorg”te
Hillegom.

Eventuele wijzigingen onder voorbehoud.
Jacob van Aalst
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Interne competitie
Beste schaakvrienden,
Na een hele lange winter zit ik nu lekker in het zonnetje een verslag te schrijven voor ons clubblad.
Het is al een tijd geleden dat ik iets van mij heb laten horen.
Excuses daarvoor, maar het kwam er niet van, of ik was weer te laat!
We zijn inmiddels alweer 4 ronden ver in het groepensysteem, dus dat schiet ook al op, maar daar
straks meer over.
Eerst nog even over het keizersysteem, want ik wil nog even kwijt dat Ad Reijneveld met
overmacht de 1e plaats behaald heeft.
Wat verder op valt is dat Cok Ippel niet in groep 1 terecht gekomen is (dat moet volgend seizoen
toch beter!).
In het groepensysteem is het nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken, maar bijgaand de feiten.
In groep 1 staat Peter Pijpers op de eerste plaats, maar hij heeft reeds 4 partijen gespeeld.
Op de 2e plaats staat Dick Roosa, die verrassend van Peter Pijpers gewonnen heeft.
Verder valt er over deze groep nog niet veel te vertellen.
In groep 2 staan Cok Ippel en Rob Warmerdam met 3 uit 3 op kop.
Jan van den Bergh staat derde met 2,5 uit 3.
Onderop staan Sander van Delden, Johan Boon en Piet Muller, die nog geen punt gescoord hebben.
In groep 3 hebben Rob Brouwer en Peter de Haas de leiding genomen met 2,5 punten uit 4
wedstrijden.
Engbert van de Zaag en Kick van Rooijen volgen met 2 uit 3, en kunnen dus voorbij komen als zij
de wedstrijd die zij minder gespeeld hebben winnen.
In groep 4 staat Aad Vledder verassend bovenaan met 3 punten uit 3 wedstrijden!
Pim Redeker staat goede tweede met een half punt minder.
In groep 5 staat onze externe wedstrijdleider Gerard van Pruissen fier op kop met 3 winstpunten uit
3 wedstrijden.
Yoery Snapper en Jan Plomp staan goede 2e met een punt minder en ook Willem Brandsma staat er
goed voor.
In groep 6 die uit 11 spelers bestaat doet de jeugd het erg goed, want Hans Elzenga staat bovenaan
met 3,5 punt uit 4 wedstrijden!
Martijn Baars verrast door een mooie 2e plaats met 3 punten uit 4 wedstrijden.
Ruud Rodewijk, die halverwege het seizoen weer is terug gekomen staat op de derde plaats met 2,5
uit 4.
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Finale groepen 2010

1
2
3
4
5
6
7
8

Groep 1
Peter Pijpers
Dick Roosa
Ad Reijneveld
Fred van Randen
Hennie van Eeuwijk
Edwin Heemskerk
Jan Havenaar
Henk Kramer

Partijen
4
4
1
2
2
2
2
1

Punten
3
1,5
1
1
1
1
0,5
0

1
2
3
4
5
6
7
8

Groep 2
Cok Ippel
Rob Warmerdam
Jan van den Bergh
Nico van der Plas
Wally Visser
Sander van Delden
Johan Boon
Piet Muller

Partijen Punten
3
3
3
3
3
2,5
2
1,5
3
1
2
0
3
0
3
0
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1
2
3
4
5
6
7
8

Partijen Punten
Groep 3
Rob Brouwer
4
2,5
Peter de Haas
4
2,5
Engbert van der Zaag
3
2
Kick van Rooijen
3
2
Pim van der Aar
2
1,5
Peter van Bakel
3
1,5
Andre Beijk
4
1
Gerard Draaisma
3
0

1
2
3
4
5
6
7
8

Groep 5
Partijen Punten
Gerard van Pruissen
3
3
Yoery Snapper
3
2
Jan Plomp
3
2
Willem Brandsma
2
1,5
Cas Grannetia
3
1,5
Jan Scheepmaker
4
1
Coen de Kooker
2
0
Ton Sneeuw
2
0
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1
2
3
4
5
6
7
8

Groep 4
Aad Vledder
Pim Redeker
Anton Warmerdam
Ron van der Linden
Richard Nigten
Peter Kaptein
Sam Oosterveer
Richard Grannetia

Groep 6
1 Hans Elzenga
2 Martijn van Baars
3 Ruud Rodewijk
4 Theo Brandsma
5 Piet van Schie
6 Ed van der Haak
7 Piet Brandsma
8 Johan Heidema
9 Hans de Groot
10 Cees van Waveren
11 Dennis Roos

Partijen
3
3
4
2
3
3
2
2

Punten
3
2,5
2
1
1
1
0,5
0

Partijen Punten
4
3,5
4
3
4
2,5
4
2,5
3
2
3
1,5
3
1,5
3
1
2
0,5
2
0
4
0

Attentie!!
Gelieve af te bellen voor maandag 19.00 uur bij Henk Kramer
Tel: 020-4947892 (werk) 023-5848999 (prive) 06-20993798
Ik wens iedereen nog een aantal leuke partijen en succes!
Met vriendelijke groet
Henk Kramer

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2009 /
2010
Nieuws van de externe competitieleider.

DE UIL 2 KAMPIOEN.
Met deze heugelijke mededeling wil ik de diverse uitslagen en standen van de externe competitie
beginnen; het komt niet elk schaakseizoen voor dat er een kampioensfeest is en daarom deze extra
aandacht.

Jongens bedankt voor jullie inzet en op naar de 2e klasse.

Ook in de 4e klasse staat nog een ander team te springen om kampioen te worden, maar zij moeten
hun laatste wedstrijd nog spelen op 16 april. Dus daar is alle hoop op gevestigd.
Dan nu de uitslagen van alle andere wedstrijden, gevolgd door de kruistabel.
Gerard van Pruissen.
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De Uil 1 Promotieklasse NHSB
KTV - de Uil 1 4-4
In het vergelegen, doch pittoreske, Enkhuizen heeft de Uil 1 voor de poorten van de hel
ternauwernood een gelijkspel weggesleept tegen het plaatselijk KTV. Wilde ik in mijn vorige
verslag nog de stelling poneren dat de Uil niet meer in de promotieklasse thuis hoorde gezien het
sterke spel; ook na deze wedstrijd kan deze stelling opgeld doen, maar dan omgekeerd evenredig
vanwege het bedenkelijke spel, dat niet om over naar huis te schrijven is. Toch doe ik een
voorzichtige poging. Voor deze ronde bungelde KTV onderaan, terwijl de Uil 1 van de betere
middenmoters was. Deze middag is daar weinig van gebleken. Ad bracht nog net het vierde punt
binnen tegen Keesman, maar Fred moest op dat moment het moede hoofd buigen tegen
grootmeester- althans in Enkhuizen- Karreman. Over mannen gesproken. De stelling van Jan
Havenaar bleek reeds vroeg in de middag niet in de Haak. Een kolfje naar de hand van Haakman.
Ook bij Dick was er iets mis gegaan, want Txa2 leek al vroeg beslissend. In plaats daarvan deed
zijn opponent Ta3 en wist onze anagrammen professor met hangen en wurgen in de partij te blijven.
Het enige licht in de duisternis kwam van Brave Jurgen. Het anagram dat de professor voor Jan
Vreeburg uit de mouw toverde. Jurgen (Jan) had een overwegende stelling, maar uiteindelijk is de
winst niet gevonden. De Uil heeft gelukkig altijd sterke invallers achter de hand. Deze keer was het
Rob Warmerdam die met een degelijk remise zijn bijdrage wist te leveren. Tussen de bedrijven door
had Edwin remise afgeslagen, omdat de stand op de borden daar aanleiding toe gaf. Helaas voor
hem keerden de kansen, zodat de situatie er niet beter op werd. Gelukkig was daar weer het mantra
van Cok: een paard, een paard mijn koninkrijk voor een paard. Het koninkrijk was op een gegeven
moment ver te zoeken, maar toen zijn paarden, die op c8 en e8 waren gestald, werden losgelaten,
was er geen redden meer aan voor zijn tegenstander. De 2e vechtoverwinning kwam op naam van
Dick. Alsof hij weer een voettocht naar Ekhuizen maakte, speelde hij de partij van de dag!
De Uil 1 - Santpoort 1 1,5 - 6,5
De slingers waren al opgehangen voor Santpoort. De kampioenen van de NHSB promotieklasse
2009 -2010. Ook gastheer de Uil werd zaterdag 27 maart niet gespaard en ondanks 2 invallers
kwam de gebruikelijke grote uitslag op het scorebord. Slechts Jan Vreeburg en teamleider Ad
wisten zich aan de malaise te ontrekken. Jan wist op fraaie wijze het initiatief over te nemen tegen
Xander Schouwerwou. Een vol punt was zijn deel. Ad stond de gehele partij gedrongen tegen
Martijn de Roode. Een pionwinst op de 40e zet was een mooi moment voor een remiseaanbod. Fred
kreeg het lid op de neus toen hij tegen “Maccutcheon” de Roode zettenherhaling uit de weg ging.
Ook de zijvariant van Jerry tegen de Maccutcheon kwam deze keer niet uit de verf. Op het eerste
gezicht leek de zet f4 van onze bord 1 speler niet slecht. Tegen een Piet Peelen bleek het
pionverlies. Dick vergat een sterke tussenzet. Daarna stortte zijn stelling in. De babi pangang
“Lange Muur” vergoedde veel. Ondertussen ging Cok remise uit de weg tegen aanstormend talent
Bas Haver (het was Bas, niet Daan). Even later kon hij aansluiten in de rij der nullen. Ook Edwin
wist een zetel te bemachtigen in het kabinet van leed en droefenis. En dat speet mij toch wel het
meest, want wat liet hij weer fraai werk zien.
Zaterdag 17 april is de laatste wedstrijd in Haarlem tegen HWP 2. Nog een kans om dit seizoen leuk
af te sluiten.
Ad Reijneveld
Met sterk wisselende uitslagen hebben onze vlaggedragers zich ruimschoots kunnen hand-haven in
deze promotieklasse. Met nog 1 wedstrijd te gaan, zijn zij zeker van een vijfde of zesde plaats.
Jongens bedankt!
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Ronde 5
K.T.V. 1

-

De Wijker Toren 2

4

- 4

Deze uitslag van ronde 5 hadden we nog te goed.
Ronde 7 6 maart 2010
Heerhugowaard 1
Aartswoud 1
HWP Haarlem 2
Santpoort 1
K.T.V. 1

-

De Eenhoorn 3
Kennemer Comb. 5
Kennemer Comb. 4
De Wijker Toren 2
De Uil 1

5½
6
2
7
4

-

2½
2
6
1
4

Ronde 8 27 maart 2010
De Uil 1
De Wijker Toren 2
Kennemer Comb. 4
Kennemer Comb. 5
De Eenhoorn 3

-

Santpoort 1
HWP Haarlem 2
Aartswoud 1
Heerhugowaard 1
K.T.V. 1

1½
3
3½
4½
3½

-

6½
5
4½
3½
4½

9

10

Punten

Bord

Naam

1

1

Santpoort 1

2

HWP Haarlem 2

1

3

Aartswoud 1

1

4

Kennemer Combinatie 4

1

5

De Uil 1

6

S.V. De Wijker Toren 2

7

Heerhugowaard 1

8

KTV 1

9

Kennemer Combinatie 5

10

HSV De Eenhoorn 3

2

3

4

5

6

7

7

7

7

6½

7

6½

7

5½

16

53½

6

2

5

4½ 5½

4

5

11

33

6½

6

3½

10

33½

6

10

33½

2

4½
6

1½
1

5

3½
3

3

5

3

3

6
5

1½ 3½ 1½

2

3

3½

1

4

2

3½ 1½

2½

3

4½

2

4
4

5

4½ 4½
4½

4

6½

4

8

32½

4

4

5

5½

8

29½

7½ 3½ 5½

5

30½

5

26

4

23½

3

24

3½ 4

2½

8

4

½

3

4½ 4

2½ 2½ 3½

4

4½

Gerard van Pruissen

De Uil 2 derde klasse C
De Uil 2 terug in de 2e klasse.
In de laatste wedstrijd van het seizoen moest De Uil 2 niet alleen winnen, maar vooral ruim winnen
om Santpoort 3 op bordpunten voor te blijven. Beide ploegen stonden met een gelijk aantal
matchpunten aan kop van de ranglijst, alleen had De Uil 2,5 bordpunt meer.
De Santpoorters moesten echter in de slotronde tegen de veruit zwakste ploeg in deze klasse spelen
zodat met een 8-0 overwinning van hen rekening moest worden gehouden.
De betekende dat De Uil 2 met minimaal 5,5 – 2,5 van HWP moest winnen om zeker te zijn van het
kampioenschap en zo de degradatie uit de 2e klasse weer ongedaan te maken.
Topscorer Jaap (Jacob) van Aalst opende de score door vanuit een wederzijds open stelling een
beslissende aanval op te zetten en zo op een fraaie 6,5 uit 7 te komen.
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Wally Visser voegde daar even later nog een half puntje aan toe door remise te spelen aan het 8e
bord.
Daarna bleef het bijna 2 uur “oorverdovend stil”. Om kwart over 11 was de stand nog steeds 1,5 –
0,5 maar hadden inmiddels Jan de Jong, Henk Kramer en Jan van den Bergh een duidelijk betere
positie opgebouwd.
In die volgorde kwamen de punten tegen half twaalf dan ook binnen en was in ieder geval de
overwinning veilig gesteld, nu nog de gewenste ruime overwinning.
Even werd overwogen om het met de Haarlemmers op een akkoordje te gooien en de laatste 3
partijen en tot 3 remises te besluiten, maar terwijl dit werd overwogen was een situatie onstaan dat
zowel Hennie van Eeuwijk, Rob Warmerdam als Gerie Opgenhaffen allemaal beter stonden, vooruit
om het voor de Haarlemmers vriendelijk te houden, niet minder stonden.
Gerie kwam helaas niet verder dan remise, maar zowel Rob als Hennie wonnen zodat het zelfs een
erg ruime overwinning werd met 7 – 1.
Het kampioenschap en de terugkeer naar de 2e klasse waren daardoor een feit.
Gelukkig liep de feestvreugde niet uit de hand, het bestuur had blijkbaar het verslag van de
voorlaatste ronde gelezen en wist dat vrijwel alle spelers van het kampioensteam nog met de auto
naar huis moesten, zodat het welverdiende maar daardoor riskante rondje champagne en/of bier
achterwege werd gelaten.
Jan van den Bergh

Laatste oppeper onze Jan
Beste schakers,
Afgelopen donderdag moest ik zelf spelen, daarom kon ik de mooie 6-2 overwinning niet van nabij
meemaken. Die uitslag geeft nog volop kansen op het kampioenschap. Die kunnen we binnenhalen
door een 5½-2½ overwinning op HWP 4: medekoploper Santpoort 3 staat 2½ bordpunt achter, maar
moet de laatste ronde tegen het zwakke en reeds gedegradeerde Wijker Toren 4. Tevens spelen ze
bijna 2 weken na ons en kunnen ze hun benodigde score uitrekenen bij minder dan 5½ bordpunten
van ons.
Bij verlies of gelijkspel van ons zal het duidelijk zijn, dan wordt Santpoort kampioen. Bij 4½-3½
van ons zullen ze toch nog 7½ bordpunten moeten scoren om ons voorbij te streven, bij 5-3 zullen
ze alle partijen moeten winnen.
Bij Santpoort wordt geïnvesteerd in de toekomst, er zijn sterke spelers aangetrokken om de
getalenteerde jeugd te trainen. Hierdoor is het eerste team al 2 ronden voor het einde kampioen.
Ook het 4e team is 1 ronde voor het einde al kampioen en het 2e staat aan kop met 1 punt
voorsprong en nog 1 ronde te gaan. Laten wij er voor zorgen dat niet al hun teams kampioen
worden en we zelf ook 2 kampioenen krijgen (De Uil 4 staat er ook goed voor!).
Onze laatste wedstrijd is thuis tegen HWP 4 op maandag 29 maart (ja, volgende week al weer).
Aanvang 20:00 uur, in De Hoeksteen.
Tot volgende week!
De Uil 2 terug in 2e klasse
Na een jaar in de 3e klasse te hebben vertoefd is ons reserveteam terug in de 2e klasse. Achteraf
blijkt de winst in de 1e ronde tegen Santpoort 3 van cruciaal belang geweest. Dat team begon aan
een inhaalrace en na ons verlies tegen ZSC Saende waren de matchpunten weer gelijk. Met nog 1
wedstrijd te gaan stonden we 2½ bordpunt voor met de wetenschap dat bij gelijke bordpunten het
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onderlinge resultaat in ons voordeel zou zijn. Dus moet Santpoort in de laatste wedstrijd 3
bordpunten meer scoren dan ons team, een riante uitgangspositie.
Onze wedstrijd is wegens Pasen een week naar voren gehaald, zodat wij anderhalve week eerder
spelen dan Santpoort. Om zeker te zijn van het kampioenschap waren 5½ bordpunt nodig. Bij elke
kleinere score heeft Santpoort de mogelijkheid om ons voorbij te streven.
Met die wetenschap traden we onze gasten uit Haarlem tegemoet. Bij aanvang ontbraken nog 2
spelers, Jacob van Aalst was de datum vergeten, maar na een telefoontje was hij snel ter plekke. En
Wally Visser, die door activiteiten bij de brandweer verlaat was. Het waren wel de spelers die het
eerst klaar waren: Jacob nam met zwart al snel het initiatief, won een pion en even later de
kwaliteit. Wally moest noodgedwongen snel spelen (hij had een half uur achterstand) maar kon
geen voordeel bereiken. Alweer ontstond een dichtgeschoven stelling, waarbij het openen van de
stelling zelfmoord betekende.
Het betekende wel een voorsprong, met op de overige borden per saldo goede stellingen. Het
duurde echter nog een vol uur eer het volgende punt gescoord werd: Henk Kramer speelde een
wisselvallige partij, kwam materiaal achter, maar wist dat met rente terug te veroveren.
Jan de Jong begon de partij naar eigen zeggen slecht, maar wist in het verloop van het spel toch
kansen te scheppen en materiaal te winnen. Jan van den Bergh won na de opening een centrumpion
en wist dat voordeel vast te houden en uit te bouwen. Hij kwam nog een kwaliteit voor en nadat zijn
tegenstander een giftige pion op h7 nam en daarmee een stuk verloor was het pleit beslecht.
Met nog 3 partijen gaande kwam Ad naar me toe en fluisterde dat ik 3 remises moest voorstellen
om het kampioenschap veilig te stellen. Dat wilde ik met name Rob en Hennie niet aandoen. Gerie
speelde de openingsfase goed, zijn tegenstander werd naar de achterste rijen gedrongen, maar Gerie
wist zich met die luxe geen raad. Stukken werden gespeeld naar velden waar ze geen enkele
bedreiging meer vormden voor zwart en Willem de Ruig kwam terug in de partij. Die wist zelfs een
winststelling te bereiken en toen Gerie Dxb4 speelde was het eigenlijk onmiddellijk uit: zwart kon
Td1 schaak spelen waarna Gerie of de dame moest geven (na Txd1) of de toren op c1 verloor. Maar
zwart zag dat alles niet en in een hectische eindfase besloot men tot remise.
Aan bord 1 speelde Hennie een mooie partij. Vanuit een Sveshnikov opening kreeg hij een goede
stelling en won een pion. Zijn tegenstander kreeg geen tegenspel. Even leek het er op dat hij de
pluspion zou kwijtraken, maar wit zag de mogelijkheid niet. Met een schitterend kwaliteitsoffer
wist Hennie de partij te beslissen.
Rob kreeg vanuit de opening een slechte pionnenstelling. Hierdoor won zwart een pion, maar Rob
bleef dreigingen op de koningsvleugel houden. Zwart offerde de kwaliteit voor nog een pion, maar
de witte torens bleken toch sterker. In tijdnood werd niet mooi gespeeld, maar zwart liet zich
uiteindelijk matzetten. De score viel uiteindelijk erg hoog uit, maar was niet onverdiend.
Volledige uitslagen:
De Uil 2
HWP 6
7-1
1
Hennie van Eeuwijk - Lex van Aalderen 1-0
2
Rob Warmerdam
- Pieter Levasier
1-0
3
Jan de Jong
- Stephan Blaas
1-0
4
Henk Kramer
- Frits Bakkes
1-0
5
Jan van den Bergh
- Ton Deutekom
1-0
6
Gerie Opgenhaffen
- Willem de Ruig
½-½
7
Jacob van Aalst
- Ger Dekker
1-0
8
Wally Visser
- Hans Huson
½-½
Topscorer dit seizoen werd Jacob van Aalst met 6½ uit 7. Ook Jan de Jong haalde met 5 uit 5 een
fantastisch resultaat. Een overzicht van de individuele scores:
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Naam
P n t U it P e rc T P R
Ja co b va n A a lst
6½ 7
92% 1974
Ja n va n d e n B e rg h 6
7
85% 1942
Ja n d e Jo n g
5
5 100% 2319
H e n n ie v a n
E e u w ijk
4½ 6
75% 1900
G e rie
4
6
66% 1636
O p g e n h a ffe n
H e n k K ra m e r
3
6
50% 1638
W a lly V is se r
3
6
50% 1553
R o b W a rm e rd a m
2
5
40% 1627

Met dank aan de invallers:
Claudia Grannetia 1 1 100% 2450
Peter van Bakel
1 1 100% 1933
Kick van Rooijen
½ 1
50% 1566
Johan Boon
½ 1
50% 1397
Pim van der Aar
0 1
0% 1061

Jan Havenaar
Over dit team heb ik in de aanhef al het een en ander gezegd.
Nogmaals gefeliciteerd met dit kampioenschap.
De overige uitslagen, met de daarbij behorende kruistabel, volgen hieronder.
Ronde 6 18 maart 2010
Z.S.C. Saende 4
S.V. De Wijker Toren 4
7½
Kennemer Combinatie10
De Haarlemse Jopen
3
Het Paard van Ree
De Uil 2
2
HWP Haarlem 6
Santpoort 3
1½
Ronde 7 29 maart 2010
Santpoort 3
De Uil 2
De Haarlemse Jopen
Z.S.C. Saende 4
Stand Naam
1
De Uil 2
2

Santpoort 3

1

S.V. De Wijker Toren 4
HWP Haarlem 6
Het Paard van Ree
Kennemer Combinatie10
2
5½

2½

7
4

3
3

4
7

5
5

6
7

7
6

4½

6½

4½

5½

7

4

4½

8
6½

-

½
5
6
6½

- 1
- 4

Punten
12

Bord
40

10

30½

5½

7½

9

KAMPIOEN

30

4

4½

5½

7

24½

5

4

7

6

30

Kennemer Combinatie 10

1

2½

4½

7

5

22

7

Het Paard van Ree

2

1

5

3

21½

8

De Wijker Toren 4

1½

0

9½

3
4
5
6

Z.S.C. Saende 4

5

3½

HWP Haarlem 6

1

1½ 4

De Haarlemse Jopen

3

3½

4

3½ 4

4

3

2½

3½

4

3½

½

2½

1

1

3

* Bij het ter persen gaan van dit blad was de uitslag nog niet bekend.
Gerard van Pruissen
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De Uil 3 derde klasse D
De Uil 3 gelijk tegen Nieuw-Vennep 2
In het tijdelijke etablissement van schaakvereniging Nieuw-Vennep was het goed toeven en sjoelen.
Naast de gezellige bar werd er door iets ouderen van dagen met schijven geklotst dat het een lieve
lust was.
De Uil 3 had hier weinig last van in een zijzaaltje dat was verstopt in een koude bunker. Deze
bunker bleek in het labyrint der gangen moeilijk terug te vinden, zodat ik regelmatig een
verdwaalde schaker aantrof. Ook op het schaakbord werd het juiste pad der zetten regelmatig
verlaten, zodat de einduitslag 4-4 toch nog verrassend tot stand kwam.
Het was uiteindelijk Nico van der Plas die de beslissende gelijkmaker binnen bracht, nadat zijn
tegenstander eerder remise had afgeslagen. Het huzarenstukje van de dag kwam op naam van Sam
Oosterveer, die een ogenschijnlijk totaal verloren positie omtoverde in een remise stelling.
Ondertussen hadden de invallers Joery Snapper en Richard Grannetia op overtuigende wijze
gewonnen, maar hier stond tegenover dat Marcel Bolhuis en Tilly Vissers opportunische offers niet
zagen gehonoreerd met resultaat. Ronald zag zich door de omstandigheden genoodzaakt risico te
nemen, omdat Sam verloren stond en Claudia en Nico niet meer dan remise in handen hadden.
Echter, zoals gezegd, Sam haalde alsnog een half punt binnen. Claudia werd remise, maar Ronald
wist "ouwe taaie" de heer Duwel niet in verwarring te brengen en moest de Koning om leggen.
Zodoende lag de druk op de schouders van Nico en daar ging hij ondanks een jetlag van een
vliegreis uit Suriname goed mee om. Einduitslag 4-4.
De Uil 3: gezelligheid kent geen tijd
Zaterdag 20 maart scoorde de Uil 3 dat het een lieve lust was. Pim als vanouds, Joery -de rising
star-, Ronald als een bokser, Sander langs de lijn en Marcel als keeper een ruime voldoende.
Daarbij was het applaus voor onze andere sterren David, Mitchel en –good old- Henny niet van de
lucht. Het gaat hier om zaalvoetbal zal ik verklappen, want het schaken werd op een lager pitje
beoefend. Henny wist nog de scalp van een 2200 man te veroveren en Marcel deed broeder
Roggeveen in het stof bijten, maar in gewonnen stand gaf coach Ad aan Dennis de Vreugd remise,
terwijl hij tegen een kneus als Loek van Wely op kinderlijke manier een stuk weggaf. Toch: de
gezelligheid kende geen tijd deze zaterdag tussen 16.30 en 24.00. Dat gold ook voor de maandag 15
maart tussen 20.00 en 24.00. Ronald, Sander, Sam waren de winnaars. Maar omdat verder alleen
Marcel remise speelde was een kleine nederlaag tegen Chess Society Zantvoort 2 het gevolg,
waardoor wij in de laatste wedstrijd tegen HWP 7 nog aan de bak moeten.
Ad Reijneveld
Dit team heeft zich in deze klasse kunnen handhaven. Gelukkig maar, want elke wedstrijd is weer
een uitdaging voor ze en met veel plezier nemen zij deze uitdaging weer aan zodat het enthousiasme
er vanaf straalt.
Onze jongens en meisjes zijn in deze klasse uitgespeeld zodat ik de alle uitslagen volgende keer kan
presenteren.
De overige uitslagen in deze klasse staan hieronder meteen gevolgd door de voorlopige kruistabel.
Ronde 5 15 februari 2010
Chess Soc. Zandvoort 2
Hoofddorp 1
De Vennep 2
HWP Haarlem 7

-

Kennemer Combinatie 11
S.C. Aalsmeer 2
De Uil 3
Kijk Uit 2

5½
2½
4
6

-

2½
5½
4
2
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Ronde 6 15 maart 2010
Kijk Uit 2
Kennemer Combinatie 11
S.C. Aalsmeer 2
De Uil 3

-

Hoofddorp 1 Uitslag nog steeds niet bekend.
HWP Haarlem 7
2½ - 5½
De Vennep 2
3½ - 4½
Chess Soc. Zandvoort 2
3½ - 4½

-

De Uil 3

Ronde 7 30 maart 2010
HWP Haarlem 7

3

- 5

N.B. De overige partijen worden nog gespeeld.
Stand Naam
1

Chess Soc. Zandvoort 2

2

Hoofddorp 1

3

De Uil 3

4

De Vennep 2

5

S.C. Aalsmeer 2

6

HWP Haarlem 7

7

Kennemer Combinatie 11

8

Kijk Uit 2

1

2

3

4

3

4½

4

5

4½

3½

3½

4

4
4

5

6

7

8

Punten

Bord

6½

5½

4

8

27½

2½

5

4½

6

21½

4½

5

1½

5

7

27

4½

3½

4

4½

7

24½

5

7

3½

6

28

5½

6

6

26½

5½

3½

3½

1½

3

3

4½

3

2½

3½

6½

4

1

2½

3

20

3

3½

4½

2

3

17

4

Gerard van Pruissen

De Uil 4 Vierde klasse C
Dit team staat er nog steeds bijzonder goed voor. Zij hebben het in eigen hand om kampioen te
worden. Eigenlijk kon dit al op 26 maart plaatsvinden, maar het liep even wat anders en daarom
moest dit team genoegen nemen met een gelijkspel.
Kijk Uit-3 is nu een van de twee grote rivalen en tegen dit team moeten zij16 april spelen!!.
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.
Ronde 5 1 maart 2010
De Uil 4
Kijk Uit 3
Krommenie 3
Lasker

-

Purmerend 6
Z.S.C. Saende 5
Excelsior 3
Z.S.C. Saende 7

5½
2½
6
4½

-

2½
5½
2
3½

Ronde 6 26 maart 2010
Z.S.C. Saende 7
Excelsior 3
Z.S.C. Saende 5
Purmerend 6

-

De Uil 4
Lasker
Krommenie 3
Kijk Uit 3

4
4
4½
3½

-

4
4
3½
4½
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1

2

1

De Uil 4

2

Z.S.C.Saende 5

3

Kijk Uit 3

4

Z.S.C.Saende 7

4

5

Lasker

3

6

Krommenie 3

3½

7

Purmerend 6

8

Excelsior 3

3

4

4

5½
2½
4

4

5

6

7

8

Punten

Bord

4

5

4½

5½

6½

10

29½

4½

3

6

8

27

5

5½

4½

4½

8

25

3½

2½

5

6

24

5

3

4

5

22½

4
3

5
3

4½

3½

2½

5½

3

6

4

24

2½

5

3½

3

5

3½

4

22½

1½

2

3½

3

17½

4

2

4½

De Uil 5 Vierde klasse D
Ons vijfde team kon de fantastische prestatie uit de eerste ronde nog steeds niet voortzetten; ook de
vijfde en de zesde ronde eindigden in een nederlaag. Maar niet bij de pakken gaan neer zitten hoor
want heus, jullie overwinning op de volgende tegenstander komt er zeker aan.
De overige uitslagen staan hieronder meteen gevolgd door de kruistabel..
Ronde 5 4 maart 2010
Z.S.C. Saende 6
Santpoort 4
De Vennep 3
S.V. De Wijker Toren 5

-

S.C. Aalsmeer 3
HWP Haarlem 8
Kennemer Combinatie 12
De Uil 5

4
7½
5½
5½

-

4
½
2½
2½

Ronde 6 22 maart 2010
De Uil 5
Kennemer Combinatie 12
HWP Haarlem 8
S.C. Aalsmeer 3

-

Z.S.C. Saende 6
S.V. De Wijker Toren 5
De Vennep 3
Santpoort 4

2½
5
2½
2

-

5½
3
5½

Stand Naam

1

2

3

6

4

5

6

7

8

Punten

Bord

6

5

4

6½

7½

11

35

5½

5½

4½

5½

10

28

4½

5½

5½

6

9

28½

3

4

5½

5

6

23½

4

5

23

4

21½

2

19

1

13½

1

Santpoort 4

2

De Vennep 3

3

Z.S.C.Saende 6

4

S.C Aalsmeer 3

2

5

Kennemer Combinatie 12

3

2½

3½

5

6

S.V. De Wijker Toren 5

4

2½

2½

4

7

De Uil 5

1½

3½

2½

2½

8

HWP Haarlem 8

½

2½

2

3

2

5
3

6

4
4

5
3

5½
2½

4

6½
1½

Veel lees en schaakplezier
Gerard van Pruissen.
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Waar de Jeugd schaakt is er toekomst
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De Uil 1 bekert verder
Opnieuw moest de Wijker Toren 2 het onderspit delven tegen een beter de Uil 1.
Edwin was deze keer de held en bracht het beslissende punt binnen. Fred had remise aangenomen
met minder tijd, maar met de betere stellingen op de overige 3 borden in het achterhoofd was dit
een terechte keuze. Ad won inderdaad, maar Jan vergat de tijd. Daarom werd het nog even
spannend, want een remise bij Edwin aan het vierde bord zou alsnog de winst in Beverwijk laten.
Gelukkig hield Edwin -met een kwal meer- het hoofd koel en konden we nog vroeg naar huis!
Ad Reijneveld

Rapid-schaakkampioenschap.van.de.Bollenstreek 2010
Oegstgeest 1,De Zw.Pion 2, de Uil 3 en de Vrijpionnen 1 winnen in Nieuw Vennep !!
Dinsdag 6 april 2010 was Schaakclub de Vennep gastheer van 8 verenigingen die met in totaal 16
teams van 6 schakers(sters) deelnamen aan het Rapid-schaakkampioenschap v.d. bollen-en
duinstreek 2010. Het vorige onderkomen van de Vennep was vorig jaar totaal afgebrand, maar in
het nieuwe clubgebouw “Het Ontmoetingscentrum”aan de Gelevinkstraat was het goed vertoeven.
Bovendien had de Vennep ook geheel nieuw materiaal aangeschaft en menig club zou wensen dat
ook zij dergelijk materiaal hadden. “In de brand – uit de brand “.
Helaas moest er dit jaar nogal wat gesleuteld worden aan de deelnemende teams omdat schaakclub
Katwijk, vorig jaar nog gastheer van dit toernooi, dit jaar bijna ter ziele is en in het geheel geen
team om de been kon brengen. Twee teams tekort, goede raad was duur. Gelukkig hadden de
Vrijpionnen uit Voorhout aangeboden een team op de been te brengen en het tweede “tekorte”team
werd gerecruteerd uit Uil-leden (als De Uil 5).
In 4 poules van elk vier teams (elk team bestond uit 6 spelers(sters) bestreed men elkaar om 4
wisselbekers die gezien de vele namen die erop voorkomen al zeer veel jaren meegaan.
In poule A streden de bekerhouder Oegstgeest 1, Oegstgeest 2, De Zwarte Pion 1 uit Lisse en het
weer teruggekeerde De Uil 1 om de “Sjaak Kamps”trophee. Als eerbetoon aan de helaas te vroeg
overleden Sjaak Kamps heeft men de vorig jaar door Oegstgeest geschonken wisselbeker van
Sjaak’s naam voorzien. De eerste ronde gaf al meteen een verrassende uitslag te zien, want de beide
Oegstgeest-teams speelden gelijk,terwijl De Uil 1 zegevierend uit de strijd kwam tegen De Zwarte
Pion 1. De tweede ronde liet echter een heel ander Oegstgeest 1 zien en de Uil 1 kwam er dan ook
niet aan te pas 4,5-1,5 voor Oegstgeest 1. Oegstgeest 2 walste met dezelfde cijfers over De Zwarte
Pion 1 heen.
Dus bij het ingaan van de slotronde stonden beide Oegstgeest-teams aan kop met dezelfde
matchpunten (3) alleen de bordpunten verschilden. De Uil en de Zwarte Pion stonden dus voor een
moeilijke taak.De Zwarte Pion 1 kweet zich goed van de moeilijke taak maar kon niet voorkomen
dat met 2,5-3,5 verloren werd terwijl De Uil 1 met 5,5 – 0,5 Oegstgeest 2 verpletterde. Oegstgeest 1
dus voor de zoveelste keer kampioen maar De Zwarte Pion 1 ging nu dezelfde weg als De Uil 1
vorig jaar.
Men heeft echter geluk dat de Zwarte Pion 2 in de B-poule promoveerde maar hierover in de Bpoule later.
Poule A
“de Sjaak Kamps – wisseltrophee”
1 Oegstgeest 1
3 - 5
(11
- 7 ) Kampioen.
2 De Uil 1 Hillegom
3 - 4
(10,5 - 7,5)
3 Oegstgeest 2
3 - 3
( 8
- 10 )
4 De Zwarte Pion 1 Lisse
3 - 0
( 6,5 - 11,5) Degradeert niet, zie Poule B.
Niemand in deze poule scoorde 100% de spelers J.Hellenberg en H.Weiland van Oegstgeest 1 en
A.Reijneveld en T.Bakker van de Uil scoorden 2,5 punt.
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In de B-poule streden De Vennep 1 en 2 , de Uil 2 en was het vorig jaar gedegradeerde de Zwarte
Pion 2 weer teruggehaald omdat Katwijk 1 in die poule verviel. In de eerste ronde gaven De Uil 2
en De Zwarte Pion 2 elkaar geen duimbreed toe en de uitslag 3-3 verwonderde dan ook niemand.
De Vennep 1 was met 5-1 een maatje te groot voor de Vennep 2. In de tweede ronde kwam de
Zwarte Pion 2 zeer verrassend met een 3,5-2,5 winst tegen de Vennep 1 uit de bus terwijl De Uil 2
meedogenloos met 6-0 De Vennep 2 afstrafte. Zou het de Uil 2 ook gelukken net als De Zwarte
Pion 2 om De Vennep 1 te verslaan. Helaas het werd een nipte nederlaag 2,5-3,5 voor de Uil 2 en
omdat De Zwarte Pion 2 wel zegevierde over de Vennep 2 met 5,5-0,5 was het kampioenschap
voor de Zwarte Pion 2 maar omdat in poule A grote broer (of zus) net zoals je wilt, degradeerde
bleef de indeling zoals die was net als in de normale externe bondscompetitie degradeert of
promoveert er dan niemand.
Poule B
“de Anton v.Pijpen wisseltrophee”
1 De Zwarte Pion 2,Lisse
3 - 5
(12 - 6 ) Kampioen, promoveert niet,zie
poule A.
2 De Vennep 1
3 - 4
(11 - 7 )
3 De Uil 2 . Hillegom
3 - 3
(11.5 - 6,5)
4 De Vennep 2
3 - 0
( 1.5 - 16,5) Degradeert
In deze poule haalden M.de Groot van De Vennep 1 en J. v. Aalst van de Uil 2 de volle 100% score
met 3 uit 3.
En hiermee zijn we aangeland in de C-poule, waar De Uil 3 danig om zich heen sloeg. Het
jongerenteam aangevuld met wat oudjes schaakte er lustig op los. De Uil 3 en Dan.Noteboom 1
hadden de plaats ingenomen van de Katwijkse ploeg en de Zwarte Pion 2 en net als in poule B was
het weer teruggehaald team tot grootse prestaties in staat. In de eerste ronde werd met 4,5-1,5
gewonnen van de Toren waarbij een klein incident te betreuren viel. Aan bord 3 viel de vlag van
Nico vd Plas terwijl de wijzer zichtbaar nog een minuut voor de twaalf stond. Zoiets kan alleen
gebeuren bij de standaard klokken en dus moest de wedstrijdleider Cok er aan te pas komen dat een
dergelijk defect aan de klok niet bestraft kan worden met direct verlies. Men kon immers beiden
duidelijk constateren wat er loos was. Men besloot tenslotte tot remise. Daniel Noteboom speelde
tegen Sassenheim 1 remise. In de tweede ronde werd De Uil 3 tegen Sassenheim 1 een spannende
aangelegenheid die maar netaan met 3,5-2,5 door de Uil 3 gewonnen werd. De Toren 1 herstelde
zich tegen Dan. Noteboom 1 met 3,5-2,5 winst zodat de laatste ronde de doorslag moest geven.
Dan.Noteboom 1 tegen de Uil 3 leek af te gaan op verlies voor de Uil maar zowel Cok Ippel als
Jerry Bey sr. schwindelden zich er uit en trokken daarmee de winst naar zich toe. Toegegeven ook
Nico stond op winst maar het stond inmiddels 3-1 voor ons en dan is een halfje genoeg voor de
winst. Sorry Nico.
De Toren 1 haalde verpletterend uit met 6-0 tegen Sassenheim 1. dat hierdoor vanwege minder
bordpunten (zie Dan.Noteboom) degradeerde. De Uil 3 dus kampioen in deze poule.
Poule C
“VVV-Lisse wisseltrophee”
1 De Uil 3 , Hillegom
3 - 6 (11,5 - 6,5) Kampioen en promoveert
2 De Toren 1, Valkenburg
3 - 4 (11 - 7 )
3 Dan.Noteboom 1, Noordwijk
3 - 1 ( 8 - 10 )
4 Sassenheim 1
3 - 1 ( 5,5 - 1,5) Degradeert
In deze poule werden de Mooy van de Toren en J.Bey van de Uil 3 met 3 uit 3 topscoorders.
En dan zijn we tenslotte in de laatste groep aangeland, poule- D. Hier verwelkomen we allereerst
een nieuw team, “de Vrijpionnen 1”uit Voorhout. Ze hadden ons al een mailtje gestuurd dat zij wel
interesse hadden om in deze competitie mee te doen doch dat dit al zo snel zou gebeuren hadden wij
en zeker ook zij niet kunnen denken. Door het wegvallen van de Katwijk-teams werd alles in
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versneld tempo uitgevoerd. Vanaf deze plaats een welgemeend “welkom”voor Fred Kok en zijn
schakers(sters).
In dit geval moet ik er sters bij vermelden want Marissa Brinkhof was deze avond van de 96
deelnemers de enige vrouw en haar score mag er met 2,5 uit 3 ook zijn.
In de eerste ronde verraste de Uil 5 het 4e team van de Uil met 3,5-2,5 maar zette De Vrijpionnen
de toon door met 4-2 van Sassenheim 2 te winnen. In de tweede ronde herstelde De Uil 4 zich met
3,5-2,5 winst op Sassenheim 2 maar voerde de Vrijpionnen de score met 5-1 winst tegen de Uil 5
op, Het verbaasde dan ook niemand dat de Vrijpionnen in de laatste ronde met dezelfde cijfers 5-1
tegen de Uil 4 het kampioenschap voor zich opeiste. Sassenheim 2 won met 3,5-2,5 van de Uil 5
waardoor Sassenheim 2, de Uil 4 en de Uil 5 achter de kampioen met 2 matchpunten gelijk
eindigden. Sassenheim had 8 bordpunten terwijl de beide Uilen er 7 hadden..
Poule D
“Van Gerven de Jong wisseltrophee”
1.De Vrijpionnen 1, Voorhout
3 - 6 (14 - 4) Kampioen en promoveert
2.Sassenheim 2
3 - 2 ( 8 - 10)
3.De Uil 5, Hillegom
3 - 2 ( 7 - 11)
4.De Uil 4 Hillegom
3 - 2 ( 7 - 11)
F.Spruijt van Sassenheim 2 en maar liefst 3 spelers van de Vrijpionnen (nl. F.Kok, J.Ligtvoet, en
F.Luijben scoorden 3 uit 3 de volle 100%).
Gemengde prestaties van de Uil teams dit jaar, met een geslaagde winst van de Uil 3 in poule C
Overigens was het een zeer geslaagde avond waarin de vriendschapsbanden weer eens nauw
aangehaald werden. En met onze dank aan gastheer De Vennep.
In 2011 wordt het toernooi in Noordwijk gehouden waar de schaakvereniging Daniel Noteboom 75
jaar bestaat. Wij hopen dan ook de opengevallen plaats (Katwijk) aan te kunnen vullen want de
invulling de Uil 5 was een noodmaatregel.
Overigens met dank aan de spelers van de Uil 5 die op het laatste moment bereid waren in te vallen.
Algemeen wedstrijdleider Cok Ippel

Nico van der Plas
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27e OPEN JEUGDKAMPIOENSCHAP SCHAKEN VAN
HILLEGOM
Zaterdag 15 mei 2010
In tegenstelling tot eerdere publicaties organiseert Schaakclub ‘De Uil’, dit keer haar (27e) Open
Jeugdkampioenschap van Hillegom niet in juni maar op 15 mei 2010. 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)
CATEGORIE C 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.
CATEGORIE D

In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1998 of 1999.
Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 15/20 min. per speler(ster) per partij.

CATEGORIE E

In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in of na 2000.
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
Mobiel 06-22577267
Tel. 0252-219069
Tel. 0252-415827

Of via e.mail: toernooi@schaakclubdeuil.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 13 mei). Indien de aanmeldingen per club gedaan worden, ontvangen wij graag een lijst met namen
en geboortedata voor
13 mei)
e.mail: toernooi@schaakclubdeuil.nl
Kijk ook op onze website: http://www.schaakclubdeuil.nl
Met vriendelijke schaakgroet en tot 15 mei
Cok Ippel / Jan Havenaar / André Beijk.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmeldingsformulier voor het 27e Jeugdkampioenschap Schaken van Hillegom
Naam
____________________________________________________________________________________
Adres :
____________________________________________________________________________________
Postcode : _________________ Woonplaats : _______________________________________________
Geboortedatum : ____-____- 19____ Meisje / Jongen (Doorhalen wat niet van toepassing is)
Deze strook uiterlijk 13 mei inleveren of op sturen naar bovenstaande adressen
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38e VIERKAMPTOERNOOI
vrijdag 4 en zaterdag 5 juni 2010
OPENING VAN HET TOERNOOI : VRIJDAG 4 JUNI 19.15 UUR
SPEELDATA:

Vrijdag 4 juni
Zaterdag 5 juni 2e en 3e ronde:

: 19.30 uur
resp.10.00 en 14.30uur

SPEELTIJD:

36 zetten in 1,5 uur, daarna 15 min. extra.

PLAATS:

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
INDELING:
De gewonnen beker gaat met de winnaar mee.
N.B. De winnaars van vorig jaar zullen zo mogelijk promoveren naar een hogere groep.
INSCHRIJVING

Of via e.mail:

Vóór 2 juni 2010 ( 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
C.Ippel mobiel 06-22577267

toernooi@schaakclubdeuil.nl

BETALING

UITSLUITEND KONTANT AAN DE ZAAL.

KOSTEN:

Tot 18 jaar € 8,= ; 18 jaar en ouder € 10,=
TWEE FRAAIE PRIJZEN (NATURA) PER GROEP, EN
BOVENDIEN VOOR ELKE GROEPSWINNAAR(ES) EEN FRAAIE
WISSELBEKER.
De resultaten worden aan de Ratingcommissie doorgegeven!!
Kijk ook op onze website: http://schaakclubdeuil.nl

e.mail: toernooi@schaakclubdeuil.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitreiking der prijzen direct na afloop van de laatste partij.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Adres:
Plaats en Postcode:
Speelsterkte (Rating):

Datum:

Gewenste Speelklasse:

Leeftijd onder 18 jaar: Ja / Nee
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