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Van de voorzitter 
Het seizoen 2010/2011 is al weer enige weken aan de gang, en 
we mogen zeggen dat we blij zijn met de nieuwe leden: 
Robin en Bert Engelberts, Richard Copier, de herintredende Ab 
Högemann en de ingestroomde jeugdleden Mark van der Ploeg 
en Jake van Biezen. Een mooie uitbreiding van de seniorengroep. 
We wensen de nieuwelingen veel succes dit seizoen. 

 
De jaarvergadering is zonder veel problemen vlotjes verlopen en 
men kon om ongeveer half tien alweer beginnen met warm 
draaien voor het nieuwe seizoen. Er was enige vertraging door de 
huldiging van de jubilarissen van 2010. Jan van der Bergh. Rob 
Warmerdam en Engbert van de Zaag zijn 25 jaar lid van onze 
club en ontvingen de traditionele schakende clowns. De 
voorzitter van de NHSB Fred Avis kwam persoonlijk de NHSB 
speldjes uitreiken aan Jan Havenaar, Kick van Rooyen en Nico 
van de Plas voor het feit dat zij 40 en 41 jaar lid zijn van onze 
club. Mijne heren van harte proficiat met deze mijlpaal en nog 
vele jaren schaakplezier. Als verrassing ontving ondergetekende, 
voor zijn inzet voor de club ook de NHSB speld van Fred Avis. 
Allen hartelijk hiervoor, al wil ik wel gezegd hebben dat zoiets 
alleen lukt als er voldoende medewerking is van andere 
bestuursleden en leden. Ik kan niet anders zeggen dat bij onze 
club wel goed zit. 
Tijdens de vergadering is besloten dat Cok uit de reserve van de 
toernooien over kan gaan tot de aanschaf van nieuwe borden, 
stukken en klokken voor de externe wedstrijden van onze teams. 
Ik hoop dat dit zal bijdragen tot nog betere resultaten. 

 
De jeugdafdeling is ook weer van start gegaan, al is de opkomst 
wel minder dan vorig jaar, maar wie weet komen er de komende 
tijd nog nieuwe leden bij. 

 
In ieder geval wens ik u allen, ook namens de andere 
bestuursleden, een prettig seizoen 20101/2011 toe. 

 
 
 
 
 
 
 
Jan Plomp.  
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Mededelingen 
 
Schaakfestival bij de Pomp 14 augustus 2010  

De opening van het seizoen 2010/2011 is dit jaar 
begonnen op 14 augustus met het schaakfestival bij de 
pomp in het centrum van Hillegom. Na enige 
aanloopproblemen werden de kramen en het grote 
schaakboord vlot klaargezet en kon om elf uur het festival 
beginnen.  
 
 

André Beijk, als volleerd dorpsomroeper, 
nodigde het winkelend publiek uit om achter 
de borden plaats te nemen om een potje te 
schaken. Het liep niet direct storm maar op 
het grote bord werd wel fanatiek gespeeld. 
Verschillende jeugdleden hebben de schaakproblemen, die in tien winkeletalage’s stonden 
opgesteld, opgelost. Om half één werd de levende kerkuil ingevlogen en mochten belangstellenden 
met de uil op de foto. Bij Joke, de vrouw van André, konden de kinderen terecht om een kroon of 
zwaard van ballonnen te laten maken. Voor beide zaken was veel belangstelling, wederom dankzij 
de dorpsomroeper André, en het werd echt gezellig bij de pomp. De tafel voor het simultaanschaken 
was goed gevuld en het snelschaken ging van een leien dakje. Om vier uur was deze middag ten 
einde en we kunnen met tevredenheid terugkijken op deze dag. Alle medewerkers hartelijk dank 
voor de inzet. 
Jan Plomp 
 
 

Simultaanschaken  in juli 2010. 
 
In 2009 hadden de organisatoren van het snelschaken in juli het plan opgevat om de 
“meeropbrengst” te bestemmen voor het “Kinoi”project in Kenia .De meesten onder U weten wel 
dat dit het project is waar Henk en Jopie van Lierop veel werk voor verzetten. 
Er werd toen een leuk bedrag overgemaakt en datzelfde wilden de organisatoren ook dit jaar weer 
doen, alleen schaakten we vanwege Henk en Jopies-vakantie niet in de Hoeksteen, maar in 
Zomerzorg. 
Na enige overleg werd er echter met algemene instemming besloten “dan geven alle deelnemers per 
avond een kleine bijdrage van  Euro 2,= “ 
Na 4 speelavonden kwam dit neer op 50 deelnemers(sters) met een totaalbedrag van Euro 100,= , 
welk bedrag we met een warm gevoel namens U aan Henk en Jopie overhandigd hebben.  
Cok Ippel 
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Schaakkalender seizoen 2010 / 2011 
 

• 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. 

 
 Datum Beschrijving Bijzonderheden 

maandag 11-okt-10  Uitgave Open Lijn 
maandag 11-okt-10 De Uil 4 - De Vennep 2   
maandag 11-okt-10 Keizer competitie   
dinsdag 12-okt-10 HWP Haarlem 7 - De Uil 3   
maandag 18-okt-10 Keizer competitie   
maandag 25-okt-10 Keizer competitie   
zaterdag 30-okt-10 24e Voges Rapidtoernooi De Hoeksteen 
maandag 1-nov-10 Keizer competitie   
vrijdag 5-nov-10 S.C. Aalsmeer 2 - De Uil 2   
vrijdag 5-nov-10 28e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 8-nov-10  Inleveren kopij 
maandag 8-nov-10 De Uil 3 - De Vennep 3   
maandag 8-nov-10 Keizer competitie   
donderdag 11-nov-10 Purmerend 4 - De Uil 4   
vrijdag 12-nov-10 28e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 15-nov-10 Keizer competitie   
vrijdag 19-nov-10 28e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
zaterdag 20-nov-10 S.V. De Wijker Toren 2 - De Uil 1   
maandag 22-nov-10  Uitgave Open Lijn 
maandag 22-nov-10 De Uil 2 - Kennemer Combinatie 6   
maandag 22-nov-10 Keizer competitie   
vrijdag 26-nov-10 28e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 29-nov-10 De Uil 4 - HWP Haarlem 6   
maandag 29-nov-10 Keizer competitie   
vrijdag 3-dec-10 Santpoort 4 - De Uil 3   
vrijdag 3-dec-10 28e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 6-dec-10 Keizer competitie   
vrijdag 10-dec-10 28e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
zaterdag 11-dec-10 De Uil 1 - Kennemer Combinatie 4   
maandag 13-dec-10 Hoofddorp 1 - De Uil 2   
maandag 13-dec-10 Keizer competitie   
zaterdag 18-dec-10 28e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 20-dec-10 Keizer competitie   
maandag 27-dec-10  Inleveren kopij 
maandag 27-dec-10 Snelschaak kampioenschap   
maandag 3-jan-11 Keizer competitie   
vrijdag 7-jan-11 Z.S.C. Saende 5 - De Uil 4   
zaterdag 8-jan-11 Kennemer Combinatie 5 - De Uil 1   
maandag 10-jan-11  Uitgave Open Lijn 
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
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Hierbij de bijgewerkte schaakkalender. Er zijn een paar kanttekeningen te plaatsen: 

De indeling voor De Uil 5 is nog niet bekend en staat dus nog niet in de kalender.  

• Het is nog niet bekend wanneer we beginnen met het groepensysteem, dus er staan een 
aantal weken met 'Keizer of groepen competitie'.  

• De slotavond was afgelopen jaar op 14 juni, dus de beoogde slotavond voor dit seizoen zou 
13 juni zijn. Echter dit is 2e Pinksterdag. Ik heb nu 20 juni als slotavond genoteerd, maar dit 
kan ook nog 6 juni worden.  

Met vriendelijke groet,  

Richard Nigten  

Je staat mat, schat. 
 

Normaal gesproken lees ik in alle rust het “Schaak magazine”. Heel vertrouwd! Maar nu sla ik een 
pagina op en……. Een kop:  Seksuele intimidatie in de sport. Ik dacht nog even aan sport in het 
algemeen. Onze Bondsraad heeft een klachten reglement aangenomen waarin meldingen van 
seksuele intimidatie daadwerkelijk worden onderzocht. U kunt het zomaar melden per e-mail. Op 
de website van de NOC*NSF is een meldpunt WWW.watisjouwgrens.nl/. Dat vind ik heel mooi 
“wat is jouw grens”. Als iemand vunzig kijkt? Als iemand mijn knie aanraakt? Zullen we na de 
party gaan stappen? En dat gaat ook op voor zon- en feestdagen? Als zij dus aan het eind van de 
party plotseling zegt “je staat mat, schat” weet ik wat me te doen staat.  

Om dit verhaal met iets intiems te besluiten dit prachtige schaakgedicht; 

“Het intieme schaken 

Je lopers trillen in het duister 

Mijn handen dirigeren 
Een metronomisch gefluister 

De paarden lachen lokkend 

 

Hoe zachter en gewilliger mijn spel 

Des te harder en vastbeslotener je zet 

 

Als koning éénoog triomfeer je 

 

Schaakmat je dame 

De Vestaalse maagd van haar troon gestoten 

Na een fantastische franse opening 

En een vloeiend spel binnen de klok “ 
 

Van: Desiree Ramona-de Koster  

Haarlem. 
 

Hans Elzenga 
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Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2009 / 
2010 
 
Nieuws van de externe competitieleider. 
 
Opgave spelers voor de Externe competitie 
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 regio-
bond. 
Voor het seizoen 2010-2011 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         T. Bakker  6124657 
Fr.v. Randen       7082119        D. Roosa  7474247 
J. Havenaar         6233469          J.v.d. Bergh         7170097 
R.v.d. Linden    8145929        R. Warmerdam 7179964 
H.v. Eeuwijk      6008882        J.de Jong          6756079 
A. Reijneveld       6719977          C. Ippel            6151167 
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 
M. Bolhuis  7906844         P. Redeker  8399545 
P.v.d. Aar           8059205          G. Draaisma         6100589 
S. Oosterveer  8399413          P.de Haas          8214503 
J. Snapper  7841669         G.v. Rooijen      6214076 
T. Vissers            7863724            P. Muller          6197081 
 
De Uil 5  (teamleider Cas Grannetia) 
Naam                 Bondsnummer  
P.v. Schie  8316044  
W. Brandsma  5968292  
Rich.Grannetia     8050691 
E.v.d.  Haak  6386589 
P. Kaptein         6951109 
J.de Groot         7455800 
A. Högemann  8314504 
R. Nigten           6619316 
 
Allen veel fijne externe wedstrijden in het nieuwe schaakseizoen !!!!! 
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Het nieuwe schaakseizoen van 2010/2011 is weer begonnen en dit betekent dat niet alleen de 
interne competitie weer actief is, maar ook DE EXTERNE COMPETITIE! 
Wat is nou eigenlijk de bedoeling van die externe competitie? 
Door middel van regio-bonden komen schaakliefhebbers, die niet ver van elkaar wonen, met elkaar 
in contact en hebben zij op een avond eens een geheel andere tegenstander. 
Ook in deze externe competitie zijn natuurlijk diverse niveaus herkenbaar en heten daar dan 
KLASSE. In de NOORD HOLLANDSE SCHAAKBOND (waarbij De Uil is aangesloten) spelen 
ze met 5 Klasse. Een Promotieklasse, een Eerste-, Tweede-, Derde- en Vierde Klasse. 
De Uil is op dit moment met 5-teams vertegenwoordigd: 1 in de Promotieklasse, 1 in de Tweede 
klasse, 2 in de Derde klasse en 1 team in de Vierde klasse. 
Doordat er een aantal nieuwe leden zijn bijgekomen is het nu nog te vroeg om een zesde team in te 
zetten, maar ik overweeg dit zeker voor het seizoen 2011/2012. 
Jullie horen nog van mij. 
Gerard van Pruissen. 
 
 

De Uil 1  Promotieklasse  NHSB 
 
Heerhugowaard 1 – de Uil 1 4,5 – 3,5 

Het vlaggenschip van de Uil heeft de weg naar de gulden middenmoot reeds ingeslagen. Het risico 
op promotie en de landelijke klasse was dit jaar aanzienlijk zonder Santpoort, maar met dit 
onnodige verlies maken we voorlopig pas op de plaats. Het gebrek aan ambitie wil echter niet 
zeggen dat wij achter het bord niet de uiterste wil om te winnen vertonen. Zo ook deze middag in 
Heerhugowaard, waar invaller Cok stellig was dat hij deze keer niet als Cok van Jut tegen Harmen 
Jonkman wilde spelen. Aan bord 8 heeft talent Stolwijk dat geweten. Onbekend van het feit dat 
onze nestor tot een dergelijke model partij in staat is. Over oudere jongeren gesproken. Eeuwig 
talent Henny van Eeuw-ijk wist ook op fraaie wijze een winstpunt binnen te brengen. Helaas op het 
moment dat wij al 4,5 in de min stonden. Kortom nu komen de slechte berichten. De andere invaller 
Dick (voor Jerry) reed een scheve schaats in de opening en al snel was daar geen redden meer aan. 
Edwin en Jan Havenaar kregen met zwart vertrouwde stellingen op het bord, maar meer dan remise 
heeft er niet ingezeten. Fred heeft er een handje van in Heerhugowaard zijn stellingen dicht te 
metselen. Zo ook deze middag. 

Blijven over de nullen van Jan Vreeburg en Ad. Jan was bereid gevonden aan bord 1 plaats te 
nemen, daar waar wij eerst gewoon Ad wilden opstellen. Ad tegen Harmen Jonkman en Jan aan 
bord 3. In de praktijk speelde Harmen echter aan bord 3 en speelde Ad alsnog tegen hem. Bij Jan 
ging het op een gegeven moment mis, maar bij Ad leek er geen vuiltje aan de lucht en lange tijd 
was het de vraag wie nu eigenlijk de grootmeester was. De einduitslag sprak boekdelen, maar 
vertelde niet de stap 1 blunder van onze gewaarde –nog wel- teamleider 
Ad Reijneveld  
 
Ronde 1  25 september 2010 
S.C. Aalsmeer   - Aartswoud    5½  -  2½  
De Waagtoren 3  - Kijk Uit    4½  -  3½  
Heerhugowaard  - De Uil 1    4½  -  3½  
HWP Haarlem 2  - Kennemer Combinatie 5  6     -  2  
S.V. De Wijker Toren 2 - Kennemer Combinatie 4  3     -  5 
De kruistabel, die daarbij hoort, houden jullie nog te goed van mij. 
Groeten en veel schaakplezier. 
Gerard van Pruissen. 
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Toernooien 
 
38e  Schaak-Vierkamptoernooi van De Uil (2010) opnieuw gewonnen door Thomas Broek. 
 
Het was weer eens ouderwets warm tijdens ons jaarlijkse vierkamptoernooi.op 4 en 5 juni ,maar of 
dat de reden is geweest dat het aantal deelnemers ver onder de (door ons zelf opgelegde) maat bleef, 
zal altijd een raadsel blijven. 48 deelnemers tegenover vorig jaar 68. Aan de reclame heeft het niet 
gelegen en de sfeer was er ook niet minder om dus we hopen gewoon weer op betere jaren. 
Van de eventueel definitief te winnen bekers slaagde alleen Jeroen Frijling erin om zijn “Utile 
Dulci” beker voorgoed mee naar huis te nemen. Proficiat Jeroen. Voor volgend jaar echter hebben 
we maar liefst 5 bekers die op de nominatie staan om definitief gewonnen te worden. Thomas 
Broek, Fred van Randen, Dave Looijer, Özden Tuna wonnen al twee keer achter elkaar en Gerda 
Schiermeier-Palm staat meen ik ook al vier keer op de beker. Dat wordt volgend jaar of behoorlijk 
puzzelen of sterke spelers uitnodigen!! En met deze mededeling van huishoudelijke aard gaan we 
maar meteen over naar het toernooi zelf. In groep 1 zorgde Frans Arp meteen op de eerste avond al 
voor vuurwerk in zijn partij tegen Ilias v.d. Lende. Onbezorgd combinerend hield “good-old” Frans 
Ilias op remise. terwijl Thomas Broek Jan Havenaar te slim af was. In de tweede ronde wist Thomas 
Frans te verslaan en doordat Ilias ook won van Jan kwam het accent op de laatste ronde te liggen. 
Ilias moest (met wit) winnen van Thomas om de groep te winnen. Thomas hield echter stand en 
door de remise werd hij voor het tweede achtereenvolgende jaar winnaar van groep 1. Ilias werd 
tweede en Frans derde. Jan had zijn toernooivorm niet en werd puntloos laatste. In groep 2 was 
Johan Stins qua rating huizenhoog favoriet. Echter in de eerste ronde kwam hij niet verder dan 
remise tegen Joop Bakker terwijl ook Fred van Randen tegen Wim Gravemaker (sr) remiseerde. In 
de tweede ronde  blunderde Johan tegen Fred  en daar Joop tegen Wim ook geen fatale fouten 
maakte kwam ook hier de druk op de laatste partij tussen Fred en Joop te liggen. Fred in vorm is 
een moeilijk te nemen hindernis zo ook nu en daarmee bewees Fred andermaal tot de top van ons 
vierkamptoernooi te behoren. Joop werd op kleur 2e (2 x zwart) terwijl Johan de derde plaats voor 
zich opeiste en Wim als vierde eindigde. 
In groep 3 kon Dick Roosa de beker definitief winnen maar Aart v.d.Peut wist hem op listige wijze 
de beker af te snoepen. Aart eindigde weliswaar samen met Wim Laurens Gravemaker op de 
gedeelde eerste plaats maar 2 x zwart bracht Aart de beker. Dick Roosa werd derde en Berry van 
Leur puntloos vierde. In groep 4  werd zoals reeds gememoreerd Jeroen Frijling door de Utile 
Dulci-trophee voor de derde keer te winnen definitief eigenaar van deze beker. Adri Schoorl, Nico 
Koning en Gerard Lonnee konden hem daar niet van af houden. In groep 5 tenslotte aanstormend 
talent Dave Looijer. Dave begon met twee overwinningen op resp. Hans Keizer en Norbert de Beer, 
en hield tenslotte in de laatste partij tegen Boudewijn Eysvogel de partij remise waardoor hij 
Boudewijn een halfje voor bleef, en de v.d.Wal trophee voor de tweede keer op rij won. Het zal 
volgend jaar een hele toer worden om Dave van het definitief winnen van  deze beker af te houden. 
En dan meteen maar even de statistieken. Van de 12 te winnen bekers werden er dus vier voor de 
tweede achtereenvolgende keer gewonnen en 1 voor de vierde keer. Slechts één speler wist de volle 
3 punten te scoren (Kick v.Rooijen - groep 11) Voor de eerste plaats moest 1 x SB gehanteerd 
worden en 3 x de formule 2x zwart. Voor de tweede plaats 1 x SB en 1 x “2x zwart “. Er behoefde 
niet geloot te worden en dat is wel eens anders geweest. Er deden dit jaar slechts !! zeven (7) Uil-
spelers mee waarvan er twee (Fred en Kick) een beker wonnen. 1 x een tweede plaats 2 x een derde 
en 2 x een vierde. De Uil heeft wel eens beter gepresteerd. 
In zijn slotwoord bedankte bestuurslid Peter Kaptein 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 deelneemsters Gerda 
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Schiermeier Nathalie v.d.Lende en Robin-Anne Gravemaker werden zoals te doen gebruikelijk 
beloond met een bosje bloemen. en toen begon onder grote bijval de uitreiking van de bekers en 
prijzen, en werden ditmaal de foto’s gemaakt door hoffotograaf Jan Havenaar. Moe gestreden maar 
tevreden keerde men met een tot ziens op 3 en 4 juni 2011 huiswaarts  
Cok Ippel 
 

 

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 Stins Johan 0 1 0,5 1,5

2 Arp, Frans 0  0,5 1 1,5 2 Randen Fred van 1  0,5 1 2,5

3 Lende Ilias van de 0,5 0,5  1 2 3 Gravemaker Wim 0 0,5 0 0,5

4 Havenaar Jan 0 0 0 0 4 Bakker Joop 0,5 0 1  1,5

JAN BAKKER Trophee  VERBERGHE Trophee

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

1 Gravemaker Wim Laur. 1 0,5 1 2,5 1 Frijling Jeroen 1 0,5 1 2,5

2 Roosa Dick 1  1 1 3  
2 Schoorl Adri 0  0,5 1 1,5

3 Peut Aart van der 0,5 1  1 2,5 K
3 Lonnee, Gerard 0,5 0,5 0 1

4 Leur Berry van 0 0 0 0 4 Koning Nico 0 0 1 1

 UTILE DULCI Beker

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

1 Beer Norbert de 0 1 0,5 1,5  
1 Copier Richard 0,5 0,5 0 1

2 Looijer Dave 1  1 0,5 2,5 K
2 Visser Ingmar 0,5  0.5 0,5 1,5

3 Keizer Hans 0 0 0 0 3 Lust Arno 0,5 0,5  1 2

4 Eysvogel Boudewijn0,5 0,5 1 2 4 Lende Nathalie v.d. 1 0,5 0 1,5

VAN DER WAL Trophee EUROBULB Trophee

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

1 Tuna Özden 0,5 0,5 1 2 K
1 Hoogenboom Jan 1 1 0,5 2,5

2 Bouwmeester Dennis0,5  1 0 1,5 2 O'Mahony Cian 0  0 0 0

3 Landsheer Jos 0,5 0 0 0,5 3 Visser Andries 0 1 0 1

4 Bock, Gijsbert de 0 1 1 2 4 Thierry Rein 0,5 1 1  2,5

SCHULTE '79 Beker    (Kamp op S.B A.B.N Beker  (Kamp  2 x zwart)

GROEP       1

GROEP       3

GROEP       2

GROEP       4

AD REIJNEVELD Trophee  (Kamp. 2 x zwart)

GROEP       7 GROEP       8

GROEP       5 GROEP       6
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Gezellige drukte bij het  Simultaanschaken v.d.Harddraverij dd. 
13.september.2010 
Het was weer als vanouds. Bij het betreden van de Hoeksteen werd je op maandagavond 13 
september al meteen aangenaam verrast door de in de barruimte opgestelde tafels met 
schaakborden/spellen. 
In deze barruimte vond het schaaksimultaan gebeuren plaats voor en door de jeugd. In de grote zaal 
vond de gevestigde orde een ruime plaats. Laten we echter beginnen met de simultaangevers 
(geefsters) van de jeugd voor te stellen. Claudia Grannetia, U allen inmiddels wel bekend, nam het 
deze avond op tegen 9 spelers(sters). Hoewel Claudia, omdat ze studeert in Leiden, inmiddels van 
club veranderd is ( Oegstgeest ’80) wilde ze toch graag deze simultaan doen en ik denk dat ze ook 
graag haar 90% van vorig jaar wilde verbeteren. Toch was het  Dimitry-Joe Evers die om even over 
half negen haar het volle punt ontfutselde. Verder liet Claudia het echter niet komen en dus bleef 
het bij die ene verliespartij. Vanwege het langst volhouden bij verlies werd Merel Peters als 2e 
beloond en Zoë Romijn als 3e. Richard Grannetia speelde dit jaar voor het eerst bij de harddraverij 
zijn simultaan en had ook negen tegenstanders. Net als zijn zus Claudia wist Richard niet te 
voorkomen dat Jitse Stunnenberg hem het beentje lichtte, maar ook hier schudde dit Richard 
wakker en verloor hij er geen een meer. Van de verliezende wisten Joey v.d.Linden als 2e en Julian 
Timmers als 3e beslag te leggen op een klein prijsje. De derde en laatste simultaangever (geefster) 
was Robin Engelberts. Voor de meesten bij de Uil is Robin (dochter van Bert Engelberts) nog niet 
zo bekend. Zij is echter samen met haar vader dit jaar lid geworden bij de Uil en Robin is ondanks 
haar jeugdige leeftijd al een gerespecteerd schaakster met een behoorlijke rating. Bovendien vernam 
ik op het moment dat ik dit stukje aan het voorbereiden was, dat zij in oktober door de Schaakbond 

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

1 Zon, Paul van 0,5 1 1 2,5 K
1 Heima Henny 1 r 0,5 0 1,5

2 Pot  Hans 0,5  0,5 0,5 1,5 2 Lee Toine van 0  0 0 0

3 Draaisma Gerard 0 0,5  0,5 1 3 Muller Piet 0,.5 1  0,5 2

4 Hoffenaar Wim 0 0,5 0,5 1 4 Schiermeier-Palm  G1 1 r 0,5  2,5

PAC van der Nagel Trophee DE UIL  Beker        ( r = reglementair niet opgekomen

GROEP       9 GROEP       10

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

1 Vledder Aad 0 0 0 0  
1 Deutekom Ton 0 1 1 2

2 Knigge Hans 1  0 1 2  
2 Gravemaker Robin Anne1  1 0 2

3 Rooijen Kick van 1 1  1 3 K
3 Lavrijsen  Barend 0 0  0 0

4 Spaan Willem 1 0 0 1  4 Ende, Gregory v.d. 0 1 1 2 K

ROELAND '79 Beker

GROEP       11 GROEP        12

DUNLOP Trophee   (Kampioen  2 x zwart))
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uitgezonden wordt naar Griekenland om daar ons land bij de meisjes te vertegenwoordigen. 
Proficiat Robin. De lezer heeft nu een aardig idee van de schaakcapaciteiten van Robin dus over 
naar de simultaan zelf. 
Robin streed tegen acht tegenstanders en wist binnen het uur alles te winnen een 100% score, zeer 
fraai. Uiteraard moesten er toch nog drie prijsjes weggegeven worden voor de verliezende, Aletta 
Stunnenberg, Ties Cornelisse en Mike v.d. Born werden resp. 1 t/m 3. Tegen negen uur was het 
jeugdgebeuren voltooid en kon de heer Meijer van de harddraverij de prijzen + kermiskaartjes 
uitdelen.  
Bij de, laten we zeggen, “wat oudere jeugd” ging het er minder snel aan toe. Peter Pijpers als 
kampioen van de Uil en Jan Havenaar gaven daar hun simultaan en bestreden resp. 16 en 15 
schakers (er waren dit jaar geen schaaksters als tegenstander). Beide simultaangevers gingen rustig 
hun gang en het was pas tegen tien uur dat Sander v.Delden remise bereikte tegen Jan Havenaar. 
Achteraf bleken de remises bij Jan geen garantie voor een prijsje. En nu we toch bij Jan zijn 
aanbeland maken we zijn totaalresultaat ook meteen maar af. Om tien over 10 was het Jacob van 
Aalst die de eerste winstpartij opeiste. Even na elven waren het Aad Vledder en Gerard Draaisma 
die beiden met winst de 2e en 3e prijs naar zich toetrokken. Spijtig voor Fred van Randen en Henk 
Vledder die met remise net als Sander v.Delden net buiten de prijzen vielen. Jan behaalde dus 9 x 
winst en 3 x remise en 3 x verlies goed voor 70%. Jan´s laatste partij sloot hij af omstreeks kwart 
over elf tegen Mark v.d.Ploeg. het aanstormend talent van de Uil. Helaas voor Mark zat winst er 
niet in. 
Peter Pijpers nam ruimschoots de tijd en deed er in totaal een uur langer over dan Jan. Boze tongen 
beweren dat Peter sterkere tegenstand had, maar daar ben je dan tenslotte toch ook kampioen voor 
geworden! Rond elf uur viel de eerste en ook enige remise, Jan Scheepmaker, maar helaas, ook hier 
bleek dit achteraf niet genoeg voor een prijsje. Pas om half twaalf kwam het eerste winstpunt, op 
naam van Dick Roosa, Hennie van Eeuwijk profiteerde van een blundertje van Peter en met winst 
was hij goed voor de tweede prijs. Jan Plomp had de gehele wedstrijd al beter gestaan maar moest 
toch tot tien over twaalf voorploeteren alvorens hij de derde prijs met winst op kon eisen. 
Peter won 12 x, speelde 1x remise en verloor  net als Jan 3 partijen, goed voor een score van 78,1% 
een fraai resultaat. Rond half een  werden de prijzen door de heer Meijer van de 
Harddraverijvereniging uitgereikt en konden de aanwezigen terugblikken op een geslaagde 
schaakvond met veel propaganda voor onze edele sport. 
Cok Ippel 
 

Bijzonder schaakspel 
Deze zomer hebben we in Normandie, 
Frankrijk, de landingskust van de 
geallieerde bezocht en gezien hoe de 
bevrijding van west Europa is gegaan. Een 
van de historische trekpleisters is het 
oorlogsmuseum van Caen. In dat museum 
kwamen wij het schaakspel tegen die 
gebruikt werd in stille tijden van de 
bezetters. U ziet op de “schijven de 
afbeeldingen”. 
 
Gefotografeerd in museum te Caen 
Frankrijk 
 
Jacob van Aalst 
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24e ”RAPID” SCHAAKTOERNOOI  
 

(Onder auspiciën van Schaakclub “De Uil “ te Hillegom) 

zaterdag 30 oktober 2010 
 
SPEELLOKAAL:  Kerkelijk Centrum "De Hoeksteen" 
   Karel Doormanplein 2, Hillegom (tel. 0252-516208)  
   Er is voldoende parkeergelegenheid bij de speelzaal aanwezig. 
   Voor busreizigers, zowel uit richting Leiden als Haarlem Halte: Treslong 
Hillegom 
Met de trein,halte Hillegom, Stationsweg uitlopen tot Karel Doormanpl.(plm.10 min) 
 
INSCHRIJFGELD:    € 10,- per persoon, te betalen aan de zaal. 
AANWEZIG:          zaterdag 30 oktober vanaf 10.00 tot 10.45 uur aan de zaal. 
AANVANG:  !!!    11.00 uur (let op aanvang 11.00 uur) 
 
TOERNOOIVORM:  7 ronden Zwitsers: Tempo 20min p.p.p.p. 
 
INDELING:    (afhankelijk van het aantal aanmeldingen, in 2 groepen) 
GROEP A:   Rating 1700 en hoger of op eigen verzoek. 
GROEP B:   Rating tot max. 1800 
    
PRIJZENGELD:        GROEP A   GROEP B    
1e prijs   Euro  275   Euro  125                  
2e prijs   Euro  150              Euro    75               
3e prijs   Euro  100       Euro    50               
4e prijs   Euro    75       Euro    40  
5e prijs     Euro    50              Euro    30  
(Bij onvoldoende deelname per klasse kunnen wijzigingen/samenvoegingen per groep optreden!  
PRIJSUITREIKING:  Direkt na de laatste ronde ( ± 17.15uur) 
 
AANMELDEN BIJ:   K. v.d. Ben  Tel: 0252 - 683321 
    C. Ippel  Tel: 06 - 22577267 (Mobiel) Niet van 16 t/m 24 okt. 
(vakantie) 
Of via e.mail: toernooi@schaakclubdeuil.nl  
 
(In verband met de voorbereiding moet uw aanmelding uiterlijk vrijdag 29 okt. vóór 22.00 uur binnen 
zijn) 

Aanmelden aan de zaal op zaterdag 30 oktober, alleen indien er plaats is 
 
Kijk ook op onze website: http://schaakclubdeuil.nl: e.mail: toernooi@schaakclubdeuil.nl 
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OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN 
HILLEGOM 2010 

Hoofdsponsor:VOGES VERPAKKING - HILLEGOM  
Het 27e OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN HILLEGOM wordt in 2009 opnieuw 
gehouden onder auspiciën van Schaakclub "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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KAULBACH  
 
Schaakpostzegeltjes, ik verzamel ze hier een afbeelding van zo’n vel. 
Kaulbach eilanden, een Officieel door de Canadese post toegestane ‘lokale postdienst’ tussen het 
eiland Kaulbach en het vaste land. 
Tegenwoordig is het eiland niet meer te bezoeken vanwege natuurbeschermingsmaatregelen, maar 
in de jaren 70 van de vorige eeuw nog wel. 
 

 
 
Nico van der Plas 
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