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Van de voorzitter 
 
Het is weer zover, het seizoen is weer begonnen, de Open Lijn 
komt weer uit. Zoals gewoonlijk schrijf ik mijn stukje weer. Elke 
keer weer heb ik toch problemen waarover ik zal schrijven. Hoe 
goed of hoe slecht het met de club gaat, of zomaar over het één of 
ander. In ieder geval, het wel en wee van de club gaat  mij wel aan 
het hart. Cok Ippel schreef ooit in de Open Lijn: 
“Na zeven vette jaren, komen dan nu de zeven magere jaren”. 
 
Ik heb de indruk dat we toe zijn aan de magere jaren. Afname van 
het aantal leden, zonder dat wij daar iets aan kunnen doen, door: 
andere bezigheden die de voorkeur krijgen boven schaken, 
gezondheidsredenen, verandering van club. Helaas staat daar niet 
tegenover een aanwas van leden, door: nieuwe Hillegommers, 
mensen die willen gaan schaken. Ik heb me dan ook afgevraagd: 
“Doen we er te weinig aan? Zoeken wij voldoende de publiciteit?” 
Ik weet het niet. Bijna elke week staan er verslagen van de club in 
de plaatselijke weekbladen, van onze toernooien verslagen met 
foto. Tijdens het 75-jarig bestaan een groot artikel met foto, 
schaken om de pomp is weer gehouden. Schaakclub De Uil is 
redelijk bekend in de omgeving, alleen een ledengroei heeft dat 
niet tot gevolg. Ondanks het feit dat de jeugdleiders hun stinkende 
best doen om kinderen enthousiast te 
maken voor het schaken, is de 
doorstroming niet groots te noemen. 
Misschien is het wel de tand des tijds 
en veranderingen in de maatschappij. 
Alle verenigingen hebben moeite om 
nieuwe leden te krijgen, zo ook de 
schaakvereniging. 
Niet zo moeilijk over doen, en gewoon doorgaan zoals we bezig 
zijn. We zijn nog steeds een gezellige club, en hebben nu te 
maken met een afname van het aantal leden, maar niet met de 
betrokkenheid van de leden bij de club. Toen ik zag hoeveel leden 
deze zomer weer met veel enthousiasme wilden snelschaken, 
dacht ik “Schaken bij De Uil “is toch wel gezellig. 
 
Misschien zit ik er wel helemaal naast en moeten we de zaken 
anders aanpakken. Als u dat vindt en goede en bruikbare ideeën 
hebt, laat het ons weten. 
 
Bovenstaand stuk heb ik in februari 1999 geschreven, ook nu is 
het nog van toepassing. 
 
Allen nog veel schaakplezier in het seizoen 2011-2012. 
 
Jan Plomp 
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Mededeling(en) 
Het blad de Open Lijn is voor 10 oktober, komt een week eerder uit dan gepland.  
De redenen zijn: 

� Er staat een toernooi gepland op a’s zaterdag 8 oktober extra herinnering 
� De editor is zelf niet aanwezig op 10 oktober 

 
De teamleiders en tevens redacteuren zijn voor het schaakseizoen 2011/2012. 
 
De Uil-1 Cok Ippel  Teamleider 
De Uil-1  Ad Reijneveld  redacteur KNSB 3de klas 
De Uil-2 Jan Havenaar   redacteur NHSB 2ste klas 
De Uil-3 Ad Reijneveld  redacteur NHSB 3de klas 
De Uil-4 Andre Beijk  redacteur NHSB 4de klas 
De Uil-5 Gerard van Pruissen.  redacteur NHSB 5de klas 
 
Jacob van Aalst 
 

Zomerschaak 2011 
 
Kino in Kenia 
Het afgelopen zomer heeft het snelschaken aansluitend op het seizoen plaatsgevonden. Meestal 
vindt het evenement plaats in de hele maand juli. De positieve opbrengst van de snelschaakavonden 
is bestemd voor schooltje in het dorpje Kino in Kenia, waar Henk en Jopie bij betrokken zijn. 
Er was op alle avonden een goede opkomst wat weer een hogere opbrengst tot gevolg had, er werd 
in ieder geval royaal afgerekend.  
Het leuke is, dat het geld dat binnen komt rechtstreeks voor 100% naar het schooltje gaat, er blijft 
dus niets aan de z.g. strijkstok hangen. Voor de goede overdracht zorgen Henk en Jopie.  
 
Aantal deelnemende spelers:   27 juni 16x   4 juli 15x   11 juli 20x   18 juli 21x. 
 
De eerste vier avonden bracht netto € 370,- op, voorwaar een mooi resultaat. 
 
Naar aanleiding hiervan stelde Jan van de Bergh een mooi bedrag beschikbaar als er op 22 augustus 
minimaal 12 deelnemers waren voor een snelschaakavond. Piet en Jan hebben deze uitdaging 
aanvaard. De laatste avond waren er zelfs 21 deelnemers. De schaakavond van die maandag was 
zeer de moeite waard. Het netto resultaat van deze avond was  € 250,--. Dit is een groot compliment 
voor de deelnemers. 
De totale opbrengst  € 370,- + € 250,- = € 620,-. 
 
Voor volgend jaar is er een mooie uitdaging: € 750,- 
 
Wij zijn benieuwd! 
 
Piet Muller en Jan Plomp 
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Schaakkalender seizoen 2011 / 2012 
 
Hierbij alvast de agenda voor de rest van het seizoen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer 
De Uil 4 & De Uil 5 moeten spelen, dus die staan nog niet in de kalender. Wellicht krijg ik deze 
gegevens nog voor de inleverdatum. In dat geval krijg je nog een update van. 
 
Dag Datum Beschrijving Bijzonderheden 
maandag 3 okt 2011 Keizercompetitie   
vrijdag 7 okt 2011 KC/ChessCool 2 – De Uil 3   
zaterdag 8 okt 2011 25e Voges Rapidtoernooi De Hoeksteen 
maandag 10 okt 2011 De Open Lijn Uitgave 
Maandag 10 okt 2011 KNSB beker ASC  Thuis 
maandag 10 okt 2011 Keizercompetitie   
maandag 17 okt 2011 Keizercompetitie   
maandag 24 okt 2011 Keizercompetitie   
zaterdag 29 okt 2011 De Uil 1 – Sliedrecht   
maandag 31 okt 2011 De Uil 2 – Ch. Soc. Zandvoort/Jopen 1   
maandag 31 okt 2011 Keizercompetitie   
vrijdag 4 nov 2011 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 7 nov 2011 De Open Lijn Inleveren kopij 
maandag 7 nov 2011 Keizercompetitie   
woensdag 9 nov 2011 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 14 nov 2011 De Uil 3 – Hoofddorp 1   
maandag 14 nov 2011 Keizercompetitie   
vrijdag 18 nov 2011 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 21 nov 2011 De Open Lijn Uitgave 
maandag 21 nov 2011 Keizercompetitie   
vrijdag 25 nov 2011 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
zaterdag 26 nov 2011 De Uil 1 – ZSC Saende 2   
maandag 28 nov 2011 Keizercompetitie   
dinsdag 29 nov 2011 Krommenie 1 – De Uil 2 Krommenie 
vrijdag 2 dec 2011 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 5 dec 2011 Keizercompetitie   
vrijdag 9 dec 2011 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
zaterdag 10 dec 2011 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 12 dec 2011 De Uil 3 – Assendelft   
maandag 12 dec 2011 Keizercompetitie   
zaterdag 17 dec 2011 Bussums Schaakgenootschap 2 – De Uil 1 Bussum 
maandag 19 dec 2011 De Uil 2 – Volendam   
maandag 19 dec 2011 Snelschaakkampioenschap   
maandag 26 dec 2011 De Open Lijn Inleveren kopij 
maandag 2 jan 2012 Keizercompetitie   
zaterdag 7 jan 2012 De Uil 1 – Het Witte Paard 2   
maandag 9 jan 2012 Keizercompetitie   
woensdag 11 jan 2012 De Open Lijn Uitgave 
maandag 16 jan 2012 Keizercompetitie   
maandag 23 jan 2012 Keizercompetitie   
maandag 30 jan 2012 Keizercompetitie   
dinsdag 31 jan 2012 Het Witte Paard 7 – De Uil 3 Haarlem 
maandag 6 feb 2012 Keizercompetitie   
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zaterdag 11 feb 2012 Promotie – De Uil 1 Zoetermeer 
maandag 13 feb 2012 De Uil 2 – Het Witte Paard 3   
maandag 13 feb 2012 De Open Lijn Inleveren kopij 
maandag 13 feb 2012 Keizercompetitie   
maandag 20 feb 2012 De Uil 3 – S.C. Aalsmeer 3   
maandag 20 feb 2012 Keizercompetitie   
maandag 27 feb 2012 De Open Lijn Uitgave 
maandag 27 feb 2012 Keizercompetitie   
maandag 5 mrt 2012 Keizercompetitie   
zaterdag 10 mrt 2012 De Uil 1 – Charlois Europoort 3   
maandag 12 mrt 2012 Keizercompetitie   
vrijdag 16 mrt 2012 Santpoort 2 – De Uil 2 Santpoort 
donderdag 22 mrt 2012 S.V. De Wijker Toren 4 – De Uil 3   
vrijdag 30 mrt 2012 De Uil 2 – Castricum Te Santpoort !!! 
zaterdag 31 mrt 2012 RSR Ivoren Toren 2 – De Uil 1 Rotterdam 
maandag 2 apr 2012 De Uil 3 – Het Witte Paard 2   
maandag 2 apr 2012 De Open Lijn Inleveren kopij 
zaterdag 21 apr 2012 De Uil 1 – Caisse 5   
maandag 16 apr 2012 De Open Lijn Uitgave 
maandag 21 mei 2012 De Open Lijn Inleveren kopij 
maandag 4 jun 2012 De Open Lijn Uitgave 
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
Met vriendelijke groet,  
Richard Nigten  
 
 

Nieuws van de externe competitieleider. 
 
Het Schaak-seizoen 2011 en 2012 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 augustus 2011 heb ik het al aangegeven dat er, door 
het wegvallen van 5 clubleden, wel eens diep gezocht moest gaan worden naar leden die extern 
willen meespelen. 
Gelukkig is het allemaal nogal meegevallen en kan ik nu aangeven welke leden met welk team 
meespelen om een goed resultaat in de Externe competitie te behalen. 
Zoals jullie allemaal al weten speelt het 1e team in de KNSB-competitie en de teams 2 t/m 5 spelen 
in de NHSB-competitie. 
Voor het seizoen 2011-2012 heb ik onderstaande spelers opgegeven: 
 
De Uil 1  (teamleider Cok Ippel)    De Uil 2  (teamleider Jan Havenaar) 
Naam                  Bondsnummer       Naam               Bondsnummer 
J. Bey   7629435           J.v. Aalst         7590517 
E. Heemskerk        7120388           H. Kramer  7514023 
Fr. v. Randen       7082119          H.v. Eeuwijk      6008882 
J. Havenaar         6233469            J.v.d. Bergh         7170097 
T. Bakker  6124657         R. Copier  7479076 
D. Roosa  7474247        J. de Jong         6756079 
A. Reijneveld       6719977            C. Ippel           6151167 
J. Vreeburg         6207905            G. Opgenhaffen     6444625 
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De Uil 3   (teamleider Ad Reijneveld)     De Uil 4  (teamleider Adre Beijk) 
Naam                  Bondsnummer     Naam                 Bondsnummer 
N. v.d. Plas        6012050          G. Draaisma         6100589           
S. Koek              7007176          A. Warmerdam         6139881 
S. v. Delden      8284562          J. Plomp            6247351 
M. Bolhuis   7906844         P. Redeker  8399545 
P. v.d. Aar            8059205          M. v.d. Ploeg  8399468 
P. de Haas           8214503       P. Kaptein         6951109 
R. v.d.  Linden     8145929         G. v. Rooijen      6214076 
T. Vissers             7863724            P. Muller          6197081 
 
De Uil 5  (teamleider Gerard van Pruissen)  
Naam                 Bondsnummer     
P. v. Schie  8316044  
W. Brandsma  5968292  
Rich.Grannetia     8050691 
E. v.d.  Haak  6386589 
M. v. Baars  8397972 
J. de Groot         7455800 
R. Rodewijk  8438045 
R. Nigten           6619316  
 
Inmiddels is het nieuwe schaakseizoen van 2011/2012 weer begonnen en dit betekent dat niet alleen 
de interne competitie weer actief is, maar ook DE EXTERNE COMPETITIE! 
Ons Eerste team heeft er inmiddels al een wedstrijd opzitten en zij wisten een zeer goed resultaat in 
Leiden, tegen LSG, te behalen. 
Dan nu de eerste uitslagen welke zaterdag 17 september zijn gespeeld: 
 
Ronde 1  17 september 2011  
Sliedrecht  - Promotie  5½  -  2½ 
Charlois Eeurop.3    - HWP Haarlem 2 4½  -  3½ 
RSR Ivoren T.- 2 - BSG-2   5     -  3  
Caissa-5  - ZSC-Zaende-2  4½  -  3½ 
LSG-3     - De Uil-1  4     -  4 
 
De kruistabel, die daarbij hoort, houden jullie nog te goed van mij. 
 
Groeten en veel schaakplezier. 
 
Gerard van Pruissen. 
 
 
 
 

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2011 / 
2012 
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De Uil 1  3e klasse  KNSB 
 
1e punt de Uil 1 is binnen 
Onverwacht heeft de Uil een prima resultaat behaald, nadat het sinds lange tijd weer in de KNSB 
mag vertoeven. 

Tegen LSG 3 waren wij op papier op elk bord zwakker. Aan bord 1 en de lagere borden was het 
verschil zelfs meer dan 200 punten. 

Gelukkig is Cok weer teamleider. Dat scheelt: organisatie en gezelligheid zijn verzekerd. Stukjes 
over het eerste schrijft hij niet. Ze zijn te lang voor de krant heb ik begrepen. Daarom mag ik dit 
nog steeds voor mijn rekening nemen. In dat verband ben ik- nu ik dit schrijf- onaangenaam 
getroffen door de absentie van Fred.  Een groot gemis. Het ontbreekt je aan de inspiratie om er iets 
komisch van te maken. Reden om de verslaggeving iets zakelijker aan te pakken dan anders en dan 
begin ik bij Tejo. Hij is weer terug en hoe. Op het eerste gezicht leek hij na de opening een pion te 
verliezen, maar Tejo had verder gekeken en in het eindspel gaf een actieve koning de doorslag. Een 
belangrijk punt, want we stonden op dat moment met 3-1 achter. Jan Havenaar speelde tegen 
iemand die al zijn partijen had bestudeerd, maar toevallig niet de partij van vandaag. Lange tijd 
durfde ik niet naar dit bord te kijken. Tot ik Jan opeens Lg4 zag spelen. 1e gedachte: Jan is uit de 
problemen en staat goed. Vervolgens gaf zijn opponent op wegens stukverlies. Jerry speelde 
vlijmscherp met 2 loperoffers, maar dit bleek niet genoeg. Rob leed een tactische nederlaag. Dit 
haalt zo u weet het beste in zijn mede-teamleden naar boven. Ook Edwin zal tekenen voor zijn score 
van vorig jaar. Dat betekent: slecht beginnen, maar ijzersterk eindigen. Kampioen Dick presteerde 
maximaal met een remise en Jan Vreeburg bracht als laatste het gelijkmakende punt binnen. De 
routine van de Uil scoorde dus vrijwel optimaal. Alleen Ad wist voordeel uit de opening niet uit te 
buiten. Na Pxf2 leek het kat in het bakkie. Toen echter 2 torens tegen de Dame werden geruild was 
er geen doorkomen meer aan. Toch het punt is welkom. Aan promotie denken we niet. Promotie 
komen we overigens later weer eens tegen. Promotie betekent in dit geval handhaving, want 20 jaar 
geleden speelden we al tegen Promotie in deze 3e klasse KNSB. Afsluitend wil ik onze oude en 
nieuwe teamleider citeren met de leuze uit  “toen was geluk nog heel gewoon”.  Er gaat een heel 
andere wind waaien, “ de Ippel  wind “ En daar ben ik het – voor zover ik begrijp waar hij naar toe 
wil- helemaal mee eens. We starten met een winstpunt. Dit moet de voorbode zijn van een goed 
seizoen. 
LSG 3 - De Uil 1  4 -4 
Ad Reijneveld 
 

 
De Uil 2  2e-klasse D. 
 
De Uil 2: De eerste punten zijn binnen. 
De eerste tegenstander was Heemstede 1. Niet Kennemer Combinatie 5 zoals je misschien zou 
denken. Het huidige team degradeerde niet alleen uit de Promotieklasse, maar ook in de 
teamnummering van KC. Het lagere 5e team handhaafde zich afgelopen seizoen wel in de 
Promotieklasse. 
De ratings van beide teams lieten geen grote verschillen zien. Hoewel De Uil 2 gemiddeld het 
zwakkere team was (1754 tegen 1796) waren de spelers op alle borden aan elkaar gewaagd. 
Het was Cok Ippel die aan bord 5 de score opende. Zijn tegenstander offerde om onduidelijke 
redenen een stuk en kreeg daar nog wel een pion terug. Toen hij tenslotte meende nog een pion te 
moeten nemen viel Cok zijn dame aan en moest hij of een toren geven, of een dame voor toren en 
paard en dat vond hij te veel. 
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Gezien de voorsprong en de situatie op de overige borden besloot ik dat een remiseaanbod op 
enkele borden mocht worden aangenomen. Dit kwam goed uit aan bord 4, waar Jan van den Bergh 
een bedenkelijke koningsstelling had en verder geen voordeel. Zijn tegenstander bood remise aan en 
dat werd dus aangenomen. 
Hennie van Eeuwijk speelde zijn eigen systeem van de Loperaanval en kwam al snel 2 pionnen 
voor. Hier bleek een duidelijk voordeel van een openingsvoorbereiding. Zijn tegenstander 
probeerde nog wat tegenspel te krijgen, maar de stelling was desondanks voordelig voor wit. 
Dankzij de penibele situatie rond de zwarte koning kon Hennie meer materiaal winnen en dat 
betekende een voorsprong van 2½ - ½. 
De borden 6 en 7 brachten het volgende punt binnen. Jacob van Aalst ving de aanvallen van zijn 
tegenstander goed op. Uiteindelijk leek zwart op voordeel te komen, maar na een passieve zet kon 
wit het initiatief pakken en de remise zekerstellen. Bij Henk Kramer leek er even een voordeel te 
zijn, maar er kon worden afgeruild en de slechte loper van Henk maakte voordeel in het eindspel 
onwaarschijnlijk. Ook hier werd tot remise besloten. 
Alleen aan bord 1 ging het mis. Er werd na de opening op het scherpst van de snede gespeeld. Jan 
de Jong won 2 stukken voor een toren, maar Anne Brandsma speelde actief tegen. Toen Jan met g4-
g5 (in plaats van h4-h5) zijn eigen loper op h6 opsloot was het snel uit. Anne bracht snel al zijn 
beschikbare stukken in stelling en won in de aanval. Zijn ooms bij De Uil zullen glunderen van 
trots. 
De voorsprong van 2 bordpunten werd echter weer snel hersteld door Richard Copier, die 
aanvankelijk een moeilijke stelling had en materiaal leek te verliezen. Wit weigerde echter de pion 
terug te pakken die Richard had geslagen. Richard bleek een pion voor, hoewel wit met een gedekte 
vrijpion op c6 nog wel druk hield. Het leek daardoor simpel remise te worden, totdat wit een toren 
weggaf en kon opgeven. 
Gerie gaf goed tegenspel tegen veteraan Ed Santen. Wit bouwde een superieure stelling op met het 
loperpaar gericht op de zwarte koningsstelling. Hij kon echter niet doordrukken, waardoor Gerie 
zijn verdediging kon organiseren. Toen wit ook zijn torens naar voren bracht wankelde de zwarte 
stelling en ging een pion verloren. Op het laatst had Gerie eindelijk een actieve positie en kon aan 
een aanval gaan denken. Mede gezien de tijd en de stand werd tot remise besloten. 
Gedetailleerde uitslagen: 
1 A. Brandsma  -  Jan de Jong 1-0  5 P. v/d Velde  -  Cok Ippel 0-1 

2 E. Santen  -  Gerie Opgenhaffen ½-½  6 A. Verdonk  -  Henk Kramer ½-½ 

3 E. Mueller  -  Hennie van Eeuwijk 0-1  7 J. Verhagen  -  Jacob van Aalst ½-½ 

4 W. de Vos  -  Jan van den Bergh ½-½  8 N. Merkies  -  Richard Copier 0-1 
 
Jan Havenaar 
 
 

Toernooien 
 
39e  Schaak-Vierkamptoernooi van De Uil (2011) gewonnen door Anno 
Steenberg 
Als je begin juni een warm vakantie-weekend wilt plannen dan ga je daarvoor gewoon naar de 
KNSB (dus niet KNMI) schaak-kalender en je klikt op de toernooidata van de Uil-vierkampen en 
bingo je weet precies wanneer. Ook dit jaar was het ” weer “ raak maar toch had het de 
schakers(sters) niet weerhouden om in groten getale naar Hillegom te komen. Was vorig jaar een 
deelnemersaantal van 48 een dieptepunt in een lange traditie, dit jaar gingen de aanmeldingen tot 
vlak voor het toernooi nog steeds door met als resultaat 72 deelnemers verdeeld over 18 groepen 
van 4 en ingedeeld op rating, want dat willen de meeste toernooischakers toch wel graag, dat hun 
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resultaat doorgegeven wordt aan de rating-commissie. Met de indeling op rating, moet je af en toe 
wel eens wat water bij de wijn doen, wil je niet dat clubgenoten die elkaar dikwijls meerdere keren 
per jaar toch al ontmoeten nu ook weer tijdens het vierkamptoernooi tegen elkaar spelen. Ik meen 
dat wij daar dit jaar redelijk goed in geslaagd zijn hoewel het grote  aantal deelnemers van de Uil 
met een gelijkwaardige rating er voor zorgde dat in de lagere regionen meerdere spelers bij elkaar in 
een groep speelden.  
Er waren dit jaar een paar bekers definitief te winnen en daar slaagde alleen Dave Looijer van 
schaakclub Santpoort in. De v.d.Wal-beker draait al vanaf 1991 mee en zal dus nu  voorgoed in de 
prijzenkast van de talentvolle Dave komen te staan. Gefeliciteerd Dave je hebt hem ten volle 
verdiend. 
Bij een gelijkblijvend aantal deelnemers zal de organisatie dus volgend jaar weer een nieuwe beker 
moeten gaan zoeken. Twee spelers wonnen dit jaar voor de tweede achtereenvolgende keer de beker 
nl. Rein Thierry in groep 10 en Gregory v.d.Ende in groep 13 terwijl Gerda Schiermeier-Palm haar 
naam al 4 x op de Uil-beker liet graveren en dat het dit jaar niet gelukt is om definitief beslag te 
leggen op die beker betekent alleen maar dat het elk jaar opnieuw kan gebeuren. 
Naadloos stappen we na deze mededelingen over op de prestaties in het toernooi zelf. 
Traditiegetrouw nemen we altijd de eerste vier of vijf groepen onder de loupe Groep 1 kende alleen 
maar spelers met een rating boven de 2000 Anno Steenberg, de man met de hoogste rating was hier 
“de favoriet”. Op vrijdagavond begon hij net als de overige deelnemers met een bekeken remise 
maar op zaterdag sloeg hij onverbiddelijk toe met twee winstpartijen. Willem Hensbergen werd met 
een vol punt achterstand 2e omdat hij qua SB wel gelijk stond met Frans Smit, maar Willem had de 
onderlinge partij gewonnen. Jan Havenaar, in toernooien en vooral op Guernsey buitengewoon goed 
voor de dag komend, heeft de laatste jaren bij het vierkamptoernooi van de Uil minder succes, zo 
ook dit jaar. Zie hiervoor de na dit verslag volgende tabellen. Groep 2 waar Ad Reijneveld de door 
hem zelf beschikbaar gestelde beker ging proberen te veroveren kende meteen al de eerste avond 
een daverende verrassing toen Arjan Plug met zwart spelend Ad versloeg. Good-old Frans Arp 
versloeg die avond aanstormend talent Bas Haver. Op zaterdagmorgen wist Ad  ondanks een 
overwicht toch niet meer te bereiken dan remise tegen Frans terwijl ook Arjan en Bas remiseerden. 
Ad had nog een kleine kans maar moest wel winnen van Bas, terwijl Frans van Arjan moest 
verliezen. Ad won wel, maar ook Frans won dus ging de beker naar Frans. In groep 3 ging de 
bekerhouder Aart v.d.Peut  goed van start met winst op Daan Haver terwijl Jan Vreeburg en René 
Pijlman remise overeenkwamen. Op zaterdag echter kwam Renér pas goed uit de startblokken en 
wist door twee winstpartijen de beker in de wacht te slepen. Groep 4 kende twee bekerhouders die 
allebei definitief hun beker konden winnen. Zowel Dave Looijer als Fred van Randen konden voor 
de 3e keer de beker definitief winnen. Dave begon op vrijdagavond met winst op Martin Zegstro 
terwijl Fred niet verder kwam dan remise tegen Hans Leeuwerik. Op zaterdagmorgen echter had 
Fred een gewonnen stelling bereikt tegen Dave, maar de daarin gestoken tijd werd hem bijna fataal. 
Uiteindelijk werd het nog remise door tijdgebrek van Fred.  Martin won deze ronde van Hans en 
dus kwam het op de laatste ronde aan waarin Dave niets aan het toeval overliet en won van Hans en 
definitief de beker. Fred kwam remise overeen (de 3e dit toernooi) met Martin en tekende daarmee 
voor de 2e plaats (op SB) Lopen we even in vogelvlucht enkele  groepen door dan zien we de 
talentvolle Colin Stolwijk in groep 5 zegevieren, Joop Bakker in groep 6 voor eerst sinds hij 
meedoet bij de Uil, en dat is al heel lang  een beker winnen, Jop glunderde helemaal, toen hij me dit 
kwam vertellen. 
Jeroen Frijling won vorig jaar voor de derde keer een beker maar dat belette hem dit jaar niet om op 
de nieuw beschikbaar gestelde Dirk Kaptein –beker meteen al zijn naam te laten graveren. 
In groep 8 ging de nieuw beschikbaar gestelde BG Beheerbeker naar Adri Schoorl. De laatst 
genoemde twee bekers werden beschikbaar gesteld door resp. Peter Kaptein en Johan Boon 
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waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Van de overige groepen vindt U de tabellen onderaan dit 
verslag. 
En dan meteen maar even de statistieken: Van de 72 deelnemers(sters) 70 mannen, 2 vrouwen, 
waren er 17 afkomstig van de organiserende vereniging de Uil, 7 van schaakclub Santpoort maar 
ook 7 van Schaakclub Utile Dulci uit Roelofarendsveen, de overigen kwamen van een scala aan 
verenigingen van Heerhugowaard, Hoorn tot Rijswijk Zoals gemeld werd 1 beker definitief 
gewonnen terwijl drie bekers op de nominatie staan om volgend jaar definitief gewonnen te worden. 
Slechts  1 speler wist de volle 100%  te scoren nl. ons eigen Uil-talent, Mark v.d. Ploeg in groep 17. 
Van de Uilen behaalden ook Richard Copier en Gerard Draaisma een beker terwijl alleen Fred van 
Randen een tweede plek voor zich opeiste. Ik meen te weten dat de Uil wel eens betere 
(Vierkamptoernooi)-tijden heeft gekend. 4x moest het SB-systeem er aan te pas komen voor de 1e 
plaats en 5 x voor de 2e plaats, 1 x de kleur 2 x zwart voor de 1e plaats en 2 x de kleur voor de 
tweede plaats. Slechts 1x de onderlinge partij (in groep 1 omdat het SB gelijk was) Gelukkig hoefde 
er dit jaar niet geloot te worden om in aanmerking te komen voor een prijsje Voor meer 
gedetailleerde gegevens verwijs ik U naar de tabellen hierna. 
Voorzitter Jan Plomp bedankte in zijn slotwoord de wedstrijdleiding en werden Henk en zijn 
dochter Kim 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 
Schiermeier 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. Een groot 
compliment verdient ook onze , zeg maar “hoffotograaf” Leo v.d. Ploeg die dit toernooi weer vele 
foto’s maakte waarvan een collage of onze site terug te vinden is. Leo bedankt en we hopen nog 
vele jaren van je vele diensten gebruik te mogen maken.  
Moegestreden maar tevreden keerde men met een tot ziens op 1 en 2 juni 2012 huiswaarts  
Wedstrijdleider Cok Ippel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 Steenberg Anno 1 1 0,5 2,5 K
1 Reijneveld Ad 0,5 1 0 1,5

2 Hensbergen Willem 0  0,5 1 1,5 2 Arp Frans 0,5  1 1 2,5 K

3 Havenaar Jan 0 0,5  0 0,5 3 Haver Bas 0 0 0,5 0,5

4 Smit Frans 0,5 0 1 1,5 4 Plug Arjan 1 0 0,5  1,5  

JAN BAKKER Trophee  AD REIJNEVELD Trophee  

GROEP       1 GROEP       2

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

1 Vreeburg Jan 0,5 0 0,5 1 1 Looijer Dave 0,5 1 1 2,5 K

2 Haver Daan 0,5  0 0 0,5  2 Randen Fred van 0,5  0,5 0,5 1,5

3 Peut Aart van der 1 1  0 2 3 Leeuwerik Hans 0 0,5 0 0,5

4 Pijlman René 0,5 1 1 2,5 K 4 Zegstro Martin 0 0,5 1 1,5

 VAN DER WAL Trophee  (definitief gewonnen)VERBERGHE Trophee

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

1 Gravemaker Wim 0,5 1 0,5 2  1 Roosa Dick 0 1 0 1  

2 Leur Berry van 0,5  1 0 1,5 2 Bekkink Seréyo 1  1 0 2

3 Jong, Jan de 0 0 0,5 0,5 3 Borst Jan 0 0  1 1  

4 Stolwijk Colin 0,5 1 0,5 2 K 4 Bakker Joop 1 1 0 2 K

RICHTERS'77 Trophee   Kamp. op S.B.) EUROBULB Trophee   (Kamp.op S.B.)

GROEP       5 GROEP       6

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

1 Ehrhardt Matthias 0 0 0 0 1 Lust Arno 0 0 0,5 0,5  

2 Frijling Jeroen 1  1 0,5 2,5 K 2 Eysvogel Boudewijn 1  0,5 1 2,5

3 Eng  Henk v.d. 1 0 1 2 3 Schoorl Adri 1 0,5 1 2,5 K

4 Koning, Nico 1 0,5 0 15 4 Rodewijk Rob 0,5 0 0  0,5

DIRK KAPTEIN Trophee  (Nieuwe beker) B.G BEHEER  Trophee  (Nieuwe beker   ( Kamp.op 2x  zw)

GROEP       7 GROEP       8

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

1 Hoff Pim 0 1 0,5 1,5 1 Thierry Rein 0,5 0,5 1 2 K

2 Griendt Piet v.d. 1  1 0 2 K 2 Bouwmeester Dennis 0,5  1 0,5 2

3 Hoogenboom Jan 0 0  1 1 3 Visser Ingmar 0,.5 0  0 0,5

4 Beer Norbert de 0,5 1 0 1,5 4 Landsheer Jos 0 0,5 1  1,5

ROELAND '77 Trophee A B N Trophee   (Kamp.op  S.B.)

GROEP       9 GROEP       10

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

1 Sala Frank 0 0,5 0,5 1  1 Pot, Hans 0 0 0,5 0,5

2 Pol  Hans v.d. 1  1 0 2 2 Copier Richard 1  1 0,5 2,5 K

3 Visser Andries 0,5 0  0 0,5 3 Haver Sjoerd 1 0 0 1

4 Bock Gijsbert de 0,5 1 1 2,5 K 4 Rooijakkers Gert 0,5 0,5 1 2

AMRO Beker SCHULTE '79 Beker

GROEP       11 GROEP        12
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37e  Simultaan van de Harddraverij op maandag 12.9.2011 goed bezocht.  
Je staat er niet zo gauw bij stil, maar als je dan aan de tafel zit waar de scores ingeleverd moeten 
worden heb je vooral in het begin wat tijd over om over het verleden te mijmeren en de map er op 
na te slaan. Dan blijkt dat we in 1975 in Flora begonnen met 3 simultaangevers waarbij geen 
onderscheid werd gemaakt tussen senioren en junioren. Dit werd wel eens te laat voor de jeugd 
zodat er in 1990 besloten werd om de jeugd apart te houden zodat ze rond tien uur naar huis konden 
. In die tijd gebeurde het ook regelmatig dat de schrijver dezes naast de organisatie ook zelf nog 
simultaan gaf. Maar ja je wordt wat ouder en hopelijk ook wijzer dus heb ik voor het laatst in 1984 
een simultaan gegeven.  Tot 1990 hadden we  meestal drie goed bezette tafels met uiteraard drie 
simultaangevers. Vanaf 1990 werd dat 2 voor de senioren en 1 voor de jeugd. In 2002 werd de 
jeugd simultaan door 2 gevers gedaan die elkaar afwisselden. Vanaf 2003 was het “motto” voor de 
jeugd, door de jeugd, waarbij jeugdschakers(sters) zoals Claudia Grannetia, Marcel Bolhuis, Ronald 

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

1 Linden Ron v.d. 0 0,5 0,5 1 1 Schiermeier-Palm Gerda 0 1 1 2

2 Ende Gregory v.d. 1  1 0,5 2,5 K 2 Bouwmeester Sjef 1  0 1 2 K

3 Knigge Hans 0,5 0 0 0,5 3 Plomp Jan 0 1 0 1

4 Bergshoeff Bert 0,5 0,5 1 2 4 Gravemaker Robin-Anne 0 0 1  1

DUNLOP Trophee DE UIL Beker    (Kamp. op S.B.)

GROEP       13 GROEP       14

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

1 Rooijen Kick van 0,5 0 0,5 1 1 Draaisma Gerard 1 0,5 0,5 2 K

2 Dekker Ger 0,5  0,5 1 2 2 Bekkink Joey 0  1 0 1

3 Bent  Fred v.d. 1 0,5 1 2,5 K 3 Spaan Willem 0,5 0 1 1,5

4 Haak  Ed v.d. 0,5 0 0 0,5 4 Vledder Aad 0,5 1 0 1,5

ROELAND '79 Beker P.A.C.  vd NAGEL Trophee

GROEP       15 GROEP      1 6

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

1 Rodewijk Ruud 0 0 0 0 1 Lavrijsen Barend 1 0 1 2

2 Kaptein Peter 1  0,5 0 1,5 2 Otto Paul 0  0 0 0

3 Lonnée Gerard 1 0,5 0 1,5 3 Lek  Marcel 1 1 0,5 2,5 K

4 Ploeg Mark v.d. 1 1 1 3 K 4 Baars Martijn v. 0 1 0,5 1,5

SCHULTE '82 Beker V.V.V. Beker 

GROEP      17 GROEP      18
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v.d.Linden,Richard Grannetia , Robin Engelberts en Mark v.d.Ploeg   etc. de jeugdtafels bedienden, 
en dat is tot op heden nog zo. Het aantal deelnemers varieert nogal, met als hoogtepunten 2004  en 
2007 waar we resp. 71 en 72 deelnemers hadden. Waarschijnlijk heeft het verstrekken van 
vrijkaartjes voor kermis-attracties voor de jeugd  daaraan bijgedragen, de tijd zal het leren. In 2008 
verkasten we naar de Hoeksteen alwaar we tot op heden nog steeds vertoeven. 
Bij de senioren is het gebruikelijk dat de clubkampioen een van de simultaangevers is, terwijl de 
ander bij tourbeurt gekozen wordt. Bij de jeugd kiest jeugdcoördinator Andre Beijk de laatste jaren 
meestal een drietal prominente jeugdschakers(sters) uit. 
U bent weer helemaal op de hoogte en dus gaan we snel over tot de orde van de dag ofwel de 
simultaan van 12 september 2011. Dit jaar slechts 47 deelnemers (zal het effect van de 
kermiskaartjes uitgewerkt zijn? Want bij de jeugd is de omlaaggaande tendens het meest zichtbaar. 
(vorig jaar nog 26, nu 20) Het plezier was er echter niet minder om en Claudia Grannetia, haar broer 
Richard en Mark v.d.Ploeg begonnen om iets over achten aan hun klus. Claudia en Richard hadden 
6 tegenstanders en Mark 8. Mark presteerde het om alle 8 tegenstanders voor negen uur tot opgave 
te dwingen. Claudia en Richard wisten ook alles te winnen maar deden er iets langer over. Resultaat 
van alle drie 100% en dus is een welgemeend proficiat op zijn plaats.  
En omdat de harddraverij per simultaangever drie prijsjes beschikbaar stelt kregen de drie langst 
volhoudenden hun envelopje. Bij Mark waren dit(in volgorde van 3 tot 1) Golan Verbruggen, Tijs 
Kuikhoven en Mohamed Bama. Mohamed ging om 20.55 uur als laatste van het bord. Bij Claudia 
waren dat (van 3 tot 1) Daan Schimmel, Dimitry-Joe Evers, en Aletta Stunnenberg die om 21.05 als 
laatste gevloerd werd. Bij Richard waren dat (3 tot 1) Jitse Stunnenberg, Niels v.d.Weerdt en Sybe 
Schimmel ging als laatste om 21.10 van het bord. 
Bij de senioren waar Dick Roosa als clubkampioen en Peter Pijpers resp. 13 en 14 tegenstanders 
hadden ging het wat kalmer aan, deels ook veroorzaakt door een wat mindere lichtinval in de pas 
gerenoveerde zaal. Bij Dick Roosa was het Piet Muller die als eerste een remise wist te 
bewerkstelligen. Kort daarna ook Johan Boon remise, maar remise bleek uiteindelijk niet genoeg 
voor een prijsje deze avond. Aad Vledder werd met de eerste winst ook 1e prijswinnaar, gevolgd 
door Henk Kramer die ook winst bereikte en Peter Kaptein die om 23.16 met winst de laatste prijs 
wegkaapte net voor de neus van Sam Oosterveer die om 23.20 winst bereikte, helaas net buiten de 
prijzen. Ook Richard Nigten behaalde nog een remise maar was net als Piet Muller en Johan Boon 
uitgeschakeld voor de prijzen. Dick Roosa dus 6 gewonnen, 3 remise en 4 verlies ofwel  57,7% een 
goed resultaat voor een eerste keer. 
Bij Peter Pijpers ging het wat minder voortvarend, maar wel secuur. Pas om 22.00 uur kwam de 
eerste partij binnen en het duurde daarna nog wel een half uur alvorens het volgende slachtoffer 
zich kwam melden. Peter had het moeilijk en pas om tien over half twaalf kwam Richard Copier 
met de eerste winstpartij, wat hem ook meteen de eerste prijs opleverde. Niet lang daarna wist ook 
Peter van Bakel de winst binnen te halen, goed voor de tweede prijs. Fred van Randen bereikte 
daarna wel remise maar zijn linkerbuurman, Remy v.d.Werf een zeer goede schaker wist nog net op 
de valreep met zeer goed eindspel de winst en daarmee de derde prijs binnen te halen. Peter dus 10 
gewonnen, 1 remise en slechts drie verloren, goed voor  een score van 75%. 
De prijzen werden rond het middernachtelijk uur uitgereikt door de heer Cees Meijer van de 
Harddraverijvereniging die nog eens memoreerde dat dit toch weer een prachtige reclame was voor 
de edele schaaksport in het algemeen en de Uil in het bijzonder. 
 
Wedstrijdleider Cok Ippel 
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25e   ”RAPID”  SCHAAKTOERNOOI  
 

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

 zaterdag 8 oktober 2011  
 
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 Doormanplein  
   (plm.10 min)> 
 
INSCHRIJFGELD:   € 10,=  per persoon, te betalen aan de zaal. 
AANWEZIG:  zaterdag  8 oktober vanaf  10.00 tot 10.45 uur aan de zaal. 
AANVANG:  !!!   11.00 uur (let op aanvang elf uur) 
 
TOERNOOIVORM:  7 ronden Zwitsers: Tempo 20 min p.p.p.p. 
 
INDELING:   Is 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  ( ± 17.15u) 
 
AANMELDEN BIJ:  K. v.d. Ben  Tel: 0252 - 683321 
   C. Ippel  Tel: 06 - 22577267 (Mobiel) 
Of via e.mail:  toernooi@schaakclubdeuil.nl  
(In verband met de voorbereiding moet uw aanmelding uiterlijk vrijdag 7 okt. vóór 22.00 uur binnen 
zijn) 

Aanmelden aan de zaal op zaterdag  8 oktober,  alleen indien er plaats is 
 
Kijk ook op onze website : http://schaakclubdeuil.nl  : e.mail : toernooi@schaakclubdeuil.nl 
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29e OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP 

VAN HILLEGOM 2011 
Hoofdsponsor:  VOGES VERPAKKING - HILLEGOM  
 
Zal worden gehouden 2011 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:   €  20,=     GROEP B:  €  15,= 
SPEELDATA ZIJN:  Vrijdag   4 november Woensdag 9 november  Vrijdag 18 november 
 Vrijdag 25  november Vrijdag      2 december Vrijdag   9 december 
Let op:  slotronde :  Zaterdag 10 december   
In tegenstelling tot eerdere publicaties wordt er op woensdag 9 nov. gespeeld i.p.v. vrijdag 11 
nov. en is de slotronde op zaterdag 10 dec. i.p.v 17 december. Aanvang vrij/woensdag om 
20.00 uur .De slotronde begint 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: €    180 + Wisseltrofee 1e prijs: €    90 + Wisseltrofee 
 2e prijs: €    160  2e prijs: €    80  
 3e prijs: €    120  3e prijs €    60  
 4e prijs: €    100   4e prijs €    50   
 5e prijs: €      80   5e prijs: €    40  
AANMELDEN :  K. v.d. Ben Tel. 0252 – 683321 
 C. Ippel Tel. 06-22577267 (mobiel)  

Niet van 15 t/m 23 oktober (vakantie) 
 Via e.mail      toernooi@schaakclubdeuil.nl 
 Bij aanmelding uw rating en gewenste groep opgeven Aanmelden aan de zaal op 

vrijdag 4 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  
e-mail adres   :toernooi@schaakclubdeuil.nl 
 

CO-SPONSOR:SLOOS ZEEFDRUK STUDIO  BV  HILLEGOM 


