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Van de Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de Uil hebben we te maken met het 
Schoolschaakkampioenschapefffekt. Wat is dit?? Komt u maar 
eens op maandagavond een kwartier eerder naar De Hoeksteen, 
dan kunt u het zien. Ruim dertig jeugdleden zijn dan druk bezig 
met schaken, of wat daar voor door mag gaan. Maar enthousiast 
zijn ze wel. Dit mede dank zij de enorme inzet van de 
jeugdleiders.  
 
Tijdens het schoolschaken is promotie gemaakt voor De Uil, de 
kinderen mochten een aantal weken voor niets komen trainen op 
maandagavond tot het kampioenschap. Daar is door een tiental 
kinderen gebruik van gemaakt. Wat opviel was dat ze het spelletje 
leuk begonnen te vinden, al was het maar dat ze iets van de 
tegenstander konden slaan, wat dat was, was nog niet belangrijk. 
Na het schoolschaakkampioenschap zijn er kinderen terug blijven 
komen en zijn lid geworden. Het is nu dan ook een drukte van 
jewelste. De jeugdleiders werken er hard aan om er voor te zorgen 
dat het geen tijdelijke opleving is, en dat we volgend seizoen weer 
met veel kinderen van start zullen gaan. Het geeft mij wel een 
goed Voorjaarsgevoel. 
 
Het Keizersysteem hebben we weer achter ons gelaten en we zijn 
weer met de groepen begonnen. Er zijn geen echte verrassingen in 
de groepen, misschien Piet Muller in groep 2, al zou ik zo gauw 
niet weten wie er van groep 3 beter is dan Piet. Wat mijzelf betreft 
vorig jaar nog groep 2 en nu groep 5, aardige duikeling mag je wel 
zeggen, maar wel verdiend. Niet geheel onverwachts maar wel 
een positieve ontwikkeling is de plaatsing van Mark van der Ploeg 
in groep 2. De lessen van Fred werpen duidelijk zijn vruchten af.  
In de eerste twee wedstrijden liet Mark direct merken dat hij 
meespeelt voor de bovenste plaatsen. Nico van der Plas ondervond 
het aan den lijve, en zuchtte  “Ik ben keurig van her bord gezet”. 
We houden Mark in de gaten. 
Op mijn oproep voor ideeën voor het schaken bij de Pomp, heb ik 
nog geen reacties mogen ontvangen. Wie oh wie heeft er een idee, 
schroom niet. Ik ben in blijde afwachting. 
 
Jan Plomp 
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Mededelingen 
Het bestuur van de schaakclub De Uil heeft besloten in overleg met de samensteller van de Open 
Lijn om foto’s te maken van diegene die organisatorisch actief zijn in de club. Er zijn 7 groep(en) 
geformeerd, Bestuur, Jeugd, Teamleider, Redactieleden, Website en Kascommissie en Toernooien. 
Het doel van deze sessie is:  

1. Buitenstaander inzicht te geven, wie er staat achter de naam van het betrokken meewerkend 
lid. (gezicht en naamsbekendheid); 

2. Omdat er veel mensen zijn die zich betrokken voelen om iets te doen bij de club. Het is wel 
zo dat er leden zijn die meerdere klussen binnen de club klaren, dus ook op meerdere foto’s 
te herkennen zijn. 

 

Bestuur 
 
V.l.n.r. staand:  
Jan Plomp voorzitter, Henk 
Kramer wedstrijdleider 
intern, Richard Nigten 
secretaris. 
 
Zittend v.l.n.r. 
André Beijk juegdzaken, 
Gerard Pruissen 
wedstrijdleider extern, Peter 
Kaptein penningmeester 
 
 
 
 
 

Jeugd  
 
V.l n.r. staand: 
Leo van der Ploeg , Sander 
van Delden, Peter Kaptein 
jeugdtrainers, Erik van 
Rootselaar competitieleider,  
 
V.l.n.r. zittend Adré Beijk en 
Johan Boon jeugd trainers. 
 
Niet op de foto, Richard 
copier jeugdtrainer en Leo 
Colijn jeugdblad. 
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Teamleiders 
 
V.l n.r. staand: 
Jan Havenaar Teamleider de Uil 2, 
Andre Beijk teamleider de Uil 4. 
 
V.l.n.r. zittend: 
Ton Sneeuw Barbediening, Ad 
Reijneveld teamleider de Uil 3, 
Cok Ippel teamleider Uil 1. 
 
Niet op de foto: Gerard van 
Pruissen taemleider de Uil 5. 
 
 
 
 

Toernooien 
 
V.l.n.r.: 
Jan Havenaar, Ad Reijneveld en  
Cok Ippel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kascommissie Leden 
 
V.l.n.r.: 
Jan Havenaar Reserve en Johan 
Boon 
 
Niet op de foto: 
Ron van der Linden 
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Website 
 
Richard Nigten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactieleden Open Lijn 
 
V.l.n.r.zittend: 
Gerard van Pruissen, Andre Beijk, 
Nico van der Plas. Jan Havenaar, 
Ad Reijneveld, Cok Ippel, Henk 
Kramer en Jan Plomp 
 
V.l.n.r. staand:  
Jacob van Aalst editor 
 
Niet op de foto: 
Johan Boon, Richard Nigten en 
Leo Colijn. 
 
 
Niet iedereen is gefotografeerd maar dat er hand en spandiensten verricht worden staat buiten kijf. 
Er valt te denken aan bijvoorbeeld neerzetten en opruimen van speelmateriaal in speelgebouw. 
Laten we vooral niet vergeten de toernooien die in ander gebouwen plaatsvinden en de extra stukjes 
die geschreven worden, enz. enz. 
 
Ook hier zijn vrijwilligers nodig.  
 
 
Niet te geloven! 
 
Een goocheme schaker in Parkwijk, 
vond lekker thuis schaken belangrijk. 
Ik gaf me toen op, 
kreeg de kous op m’n kop, 
want de liefhebbers waren te talrijk. 
 
J.J. de Groot 
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Schaakkalender seizoen 2011 / 2012 
 Dag Datum Beschrijving Bijzonderheden 
 maandag 16 apr 2012 De Open Lijn Uitgave 
 zaterdag 21 apr 2012 De Uil 1 – Caisse 5   
 maandag 23 apr 2012 Groepencompetitie   
 maandag 30 apr 2012 Koninginnedag, geen schaken.   
 maandag 7 mei 2012 Groepencompetitie   
 maandag 14 mei 2012 Groepencompetitie   
 maandag 21 mei 2012 Groepencompetitie   
 maandag 21 mei 2012 De Open Lijn Inleveren kopij 
 maandag 28 mei 2012 Pinksteren   

 vrijdag 1 jun 2012 40e Vierkamptoernooi   

 zaterdag 2 jun 2012 40e Vierkamptoernooi   
 maandag 4 jun 2012 Groepencompetitie   
 maandag 4 jun 2012 De Open Lijn Uitgave 
 maandag 11 jun 2012 Groepencompetitie   
 maandag 18 jun 2012 Slotavond   
 

Schaakkalender seizoen 2012 / 2013 
 

maandag 27 aug 2012 Algemene Ledenvergadering   
maandag 3 sep 2012 Start Keizercompetitie   
maandag 10 sep 2012 Simultaanschaken Harddraverij De Hoeksteen 
maandag 17 sep 2012 Keizercompetitie   
maandag 24 sep 2012 Keizercompetitie   
maandag 1 okt 2012 Keizercompetitie   
maandag 8 okt 2012 Keizercompetitie   

zaterdag 13 okt 2012 26e Voges Rapidtoernooi   
maandag 15 okt 2012 Keizercompetitie   
maandag 22 okt 2012 Keizercompetitie   
maandag 29 okt 2012 Keizercompetitie   
maandag 5 nov 2012 Keizercompetitie   

vrijdag 9 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 12 nov 2012 Keizercompetitie   

vrijdag 16 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 19 nov 2012 Keizercompetitie   

vrijdag 23 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 26 nov 2012 Keizercompetitie   

vrijdag 30 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 3 dec 2012 Keizercompetitie   

vrijdag 7 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 10 dec 2012 Keizercompetitie   

vrijdag 14 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 17 dec 2012 Snelschaaktoernooi   
zaterdag 22 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 

Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
Richard Nigten  
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Nieuws van de externe competitieleider. seizoen 2011 en 2012 
 
Het schaakseizoen is nog niet afgelopen, maar nu al is bekend dat er minstens 2 teams gaan 
degraderen. Dat is wel even wat anders dan  promoveren waarbij de hele club dan in een 
feeststemming is; maar nu dus even niet. Allereerst gaat ons tweede team weer terug naar de tweede 
klasse van de NHSB en het eerste team gaat weer spelen in de promotieklasse van de NHSB. 
Het is wel eens leuker geweest om wat te vertellen, maar het is niet anders en dit zijn dus de droge 
feiten. 
Dan nu alle verdere uitslagen met de daarbij behorende kruistabellen. 
 
Gerard van Pruissen. 
 

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2011 / 
2012 
 
 
De Uil 1  3e E klasse  KNSB 
 
De Uil 1 verdubbelt score 
100% maar liefst heeft het vlaggenschip van onze vereniging zijn totaal aan punten opgeschroefd. 
Van 1 naar 2. Een 2e gelijkspel van 4-4 en voor ik het niet meer uit mijn strot krijg, zal ik het 1 keer 
zeggen: “Er had meer in gezeten”. De ambiance was perfect in het Bolwerk  met Ton Sneeuw 
achter de bar met lekkere koekjes. Cok was zowel team- als wedstrijdleider en Johan Boon en 
Gerard van Pruissen waren aandachtige toeschouwers. Daarbij maakten de fraaie schaakstukken en 
klokken het denkwerk makkelijk en kwamen de goede zetten vanzelf op de verschillende borden. 
Jan Havenaar speelde een SOS variant en kreeg na inventief openingsspel een beter toren eindspel. 
De tegenstander van Ad kwam 10 minuten te laat. Ter compensatie drukte onze weer eens weinig 
wakkere 2e bord speler wel de klok in, maar deed geen zet, waardoor hijzelf met een 
tijdsachterstand de partij begon. De Lowenfish behandelde hij ook nog eens onnauwkeurig, zodat 
hij de hele partij tegen een klein nadeel aankeek. Tejo pakte het Noords gambiet origineel aan, maar 
kon niet verhinderen dat hij het Dame eindspel met een pion minder moest verdedigen. Gelukkig 
gingen 2 partijen vanaf het begin crescendo. Althans zo leek het. Zowel Jerry als Dick speelden 
positioneel sterk en kregen een fraaie vrijpion, die een winst zou moeten garanderen. Jan Vreeburg 
daarentegen keek tegen een gedekte vrijpion op c6 aan. Daar stond gelukkig  een sterk paard 
tegenover, die ter elfde ure de remise garandeerde. Op dat moment was ook in de partij van Edwin 
tot remise besloten. De stelling bleef in evenwicht, ondanks het uitmelken van de koe in het Spaans. 
Fred speelde sterk en wist zijn voordeel uiteindelijk te verzilveren, hoewel lang de indruk was dat 
de stelling op slot zat. Wat is nu eigenlijk de tussenstand zult u – de aandachtige lezer- zich 
afvragen? Wel laat ik er dan nog wat uitslagen bijpakken. Jan en een voordelig torenspel heeft u 
gelezen, dan weet u het wel: 1-0. Bij Jerry zit het niet mee dit jaar. Een bok en 1-1. Ook Dick 
vergaloppeerde zich. Hij heeft nog lang geprobeerd de partij te redden, maar dat zat er niet meer in. 
Ad en Tejo speelden remise. Ad kwam een pion voor. Met ongelijke lopers was dit geen winst. Tejo 
verdedigde zich secuur en stelde het halve punt veilig. Zo werd het als u goed heeft meegerekend 
een gelijkspel en werd onze score verdubbeld. Met nog 2 wedstrijden te gaan weet je maar nooit 
hoe een koe een haas gaat vangen. Hoe een Uil een degradatiespook alsnog kan afwentelen. 

De Uil 1 – Charlois Europoort 3   4 - 4 
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De Uil 1 40% minder 
40% korting maar liefst kregen wij op de treinkaartjes retour Rotterdam. 40% minder waren onze 
schaakprestaties deze zaterdag. We hebben niettemin een gezellige dag beleefd, ondanks de niet 
echt geweldige resultaat op de schaakborden om het eufemistisch uit te drukken. Wij speelden voor 
het eerst in onze historie tegen RSC Ivoren Toren. Het tweede weliswaar, maar wel een team met 
een onaangenaam aantal elo punten. Aan bord 8 zat zelfs een speler van meer dan 2000. Daar 
konden wij slechts veel goede wil en openingskennis tegenover stellen. De goede wil  bij Cok en 
Henny. Ze waren er weer bij, als vervangers van Jerry en Tejo. 
Dick kreeg een bekende variant voor zijn kiezen met een stukoffer. Hij bleef koel en won 
gedecideerd. 

Ook Ad kwam uitstekend uit de opening. In plaats van direct te winnen pakte hij een pion voor een 
eindspel dat na hangen en wurgen  net aan remise werd. Na afloop strooide zijn opponent nog wat 
zout in de wonde door op te merken: “Waarom speelde je geen Ph4?” 
Ik zei “Stom”. Stom, stom, stom. Als een Ola Toivonen sloeg ik mij tegen het hoofd. De kans voor 
open doel ging hoog over. 

Daarmee was de Koek op. Edwin zag zich geconfronteerd met een kwaliteitsoffer. Verlies was 
onnodig. Fred stond goed tot zeer goed, ging zettenherhaling uit de weg, maar de afwikkeling naar 
het eindspel was niet goed. Ondertussen hadden de beide Jannen de handdoek in de ring gegooid. 
Jan Havenaar vrij kansloos. Zijn stukken raakten in de knoop en hij kon geen kant meer op. Jan 
Vreeburg had een gelijke stelling, maar zijn tegenstander wist een onaangename druk over de g lijn 
te creëren en op een gegeven moment door te drukken. Rest ons de mannen van het eerste en laatste 
uur Cok en Henny. Vrijdag nog puntenpakkers met het tweede hebben zij deze zaterdag toch weer 
inzet getoond, maar veel meer heeft er niet ingezeten. Kortom jammer, maar helaas. De Uil 1 maakt 
het gezellig.  In de trein op de terugweg naar Noord Holland. Volgend jaar weer NHSB.  

RSC Ivoren Toren 2 – de Uil 1   6,5-1,5 
  
Ad Reijneveld 
 
 
Ja hoor, het doek voor De Uil-1 is gevallen. Met nog 1 ronde te gaan is het nu al zeker dat onze 
jongens volgend seizoen weer gaan spelen in de NHSB-competitie, Jammer, maar het is niet anders 
en succes in het volgende seizoen.  
 
Ronde 7  10 maart 2012 
Sliedrecht   - Caissa-5   5½  -  2½ 
LSG 3    - RSR Ivoren T.- 2   4½  -  3½ 
De Uil-1   - Charlois Eeurop.3   4     -  4 
ZSC-Zaende-2  - Promotie   1½  -  6½ 
BSG 2     - HWP Haarlem 2  5     -  3 
 
Ronde 8  31 maart 2012 
HWP Haarlem 2  - Sliedrecht   3     -  5   
Promotie   - BSG 2    4½  -  3½ 
Charlois Eeurop.3  - ZSC-Zaende-2  3     -  5 
RSR Ivoren T.- 2  - De Uil-1   6½  -  1½ 
Caissa-5   - LSG 3    4½  -  3½ 
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Gerard van Pruissen  
 
 

De Uil 2  1e klasse B  NHSB. 
 
Doek gevallen voor De Uil 2 
De eerste klasse blijkt toch een maatje te groot voor ons team. Met nog 1 wedstrijd te gaan kunnen 
we de derde van onderen (Castricum) niet meer inhalen. Santpoort is de gedoodverfde kampioen, 
heeft weliswaar nog een half bordpuntje nodig, maar alleen bij 8-0 verlies in de laatste wedstrijd 
tegen HWP en voor Volendam een 8-0 winst op Chess Sociëty is nog een beslissingswedstrijd 
nodig. 
In onze wedstrijd tegen Santpoort bleek het verschil duidelijk. De tegenstander kwam in de 
openingsfase nergens in de problemen. Aan bord 1 liet Hennie zich in op een voor zwart kritische 
variant: de dubbelpion op de h-lijn werd echter gecompenseerd door het loperpaar. Zwart pakte het 
initiatief en hoewel wit een tegenaanval opzette bleek de zwarte aanval sneller en beslissend. Ook 
Richard aan bord 2 speelde actief: met een pionoffer leek hij goed spel te krijgen omdat de witte 
stukken niet goed samenwerkten. Uiteindelijk kon wit de dreigingen pareren en een goede stelling 
op te bouwen. In tijdnood ontstond nog een lopereindspel dat volgens Cok nog wel remise was te 
houden, maar omdat de koning naar de verkeerde vrijpion ging kon wit toch winnen. 
Een week eerder had Rob al vooruit gespeeld tegen Dave Looijer. Rob speelde de opening goed en 
leek het initiatief te pakken. Het werd uiteindelijk een eindspel met een pion meer, maar door een 
slechte stand van de zwarte stukken kon wit beslissend materiaal winnen. Aan de laatste 2 borden 
kwamen onze spelers al snel in de problemen. Henk gaf een pion weg, maar leek nog wat tegenspel 
te krijgen. Zwart kon de stelling echter houden en meer pionnen winnen, waarna de stelling 
hopeloos was. En Jacob kon met kunst en vliegwerk stukverlies voorkomen, maar moest toezien 
hoe wit de pionnenstelling voor zijn koning sloopte. Er werd afgewikkeld naar een hopeloos 
eindspel. 
Bij Jan (met zwart tegen Nathalie van der Lende) zagen beide spelers af van rokade. Jan opende de 
aanval op pion e4, maar wit pareerde dit door een paardvork te dreigen. Wit kreeg initiatief en Jan 
zag zich genoodzaakt de kwaliteit te geven (hij dacht twee stukken voor de toren te krijgen, maar er 
bleef een stuk gepend staan en dat ging ook verloren). Een wanhoopsaanval bracht niet het 
gehoopte succes. 
Aan 2 borden werd nog een remise gescoord: Gerie wist zich geen raad met een passief spelende 
tegenstander. Er werd afgeruild naar een paardeindspel, waarbij zwart simpel een pion kon 

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punten Bord 
1 Sliedrecht  5½ 5½ 5½  6 4½ 3 5 6 14 41 

2 Promotie 2½  5½ 4 5½ 6
½ 

6 4½  5 13 39½ 

3 Caissa-5 2½ 2½  4½ 4½ 4
½ 

4 4½ 4  10 31 

4 RSR Ivoren Toren-2 2½ 4 3½  3½  4 5 6½ 6½ 8 35½ 

5 LSG-3  2½ 3½ 4½  6 2½ 5½ 4 4 8 32½ 

6 ZSC-Saende-2 2 1½ 3½  2  5 5½ 5 4½ 8 29 

7 Charlois Europoort-3 3½ 2 4 4 5½ 3   4½ 4 7 30½ 

8 BSG-2 5 3½ 3½ 3 2½ 2
½ 

  5 4½ 6 29½ 

9 HWP Haarlem-2 3  4 1½ 4 3 3½ 3  4½ 4 26½ 

10 De  Uil-1 2 3  1½ 4 3
½ 

4 3½ 3½  2 25 
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winnen… maar deed dat niet. Gerie kon daarna de aangevallen pionnen dekken, waarna de 
tegenstander remise aanbood. Cok tenslotte had geen zin in remise. Met de lichte stukken afgeruild 
leek alles gedekt te kunne worden. Daarom maar een toren offeren. Het leverde inderdaad een open 
lijn op, maar zwart kon dit simpel verdedigen. De bijna in slaap gevallen Jan Burggraaf zette 
achteloos een toren om het schaak op te heffen om er even later tot zijn schrik achter te komen dat 
die toren verloren ging. Het werd een dame-eindspel met 2 pionnen minder dat zelfs Cok niet meer 
kon winnen en hij moest eeuwig schaak houden om  niet te verliezen. Zo werd het uiteindelijk 7-1 
voor Santpoort en mogen wij de laatste wedstrijd spelen om des keizers baard. 
 
Jan Havenaar 
 
 
In de aanhef heb ik het al aangehaald: dit achttal gaat weer terug naar de tweede klasse van de 
NHSB. Op dit moment is het tweede een maatje te klein en misschien is volgend seizoen alles weer 
anders. Dan nu de uitslagen, gevolgd door de kruistabel. 
 
Ronde 6 16 maart 2012 
KC/Heemsteedse S.C. 1  -  Ch. Soc. Zandvoort/Jopen 1 2     -  6   
Castricum 1    -  Krommenie 1   6½  -  1½   
Santpoort 2    -  De Uil 2   7     -  1   
HWP Haarlem 3   -  Volendam   5½  -  2½ 
 
Ronde 7  30 maart 2012 
Ch. Soc. Zandvoort/Jopen 1  -  Volendam   4½  -  3½   
Krommenie 1    -  KC/Heemsteedse S.C. 1 5½  -  2½ 
De Uil 2   -  Castricum 1   2½  -  5½   
HWP Haarlem 3   -  Santpoort 2   5     -  3 

 
Gerard van Pruissen 
 

De Uil 3  3e Klasse D  NHSB. 
 
De Uil 3 wint soepeltjes 
Onze toppers wisten deze maandag 20 februari van wanten. 

Pim had snel een groot overwicht in een soort Benoni tegen een soort Leeuw-opening. 

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Santpoort 2  5 3 4 4½ 5½ 7 6½ 11 35½ 

2 Ch. Soc. Zandvoort/Jopen 
1 

3  6 4½ 1½ 5 7 6 10 33 

3 HWP Haarlem 3 5 2  5½ 2½ 5 5 5½ 10 30½ 

4 Volendam 4 3½ 2½  4½ 4½ 4½ 4½ 9 28 

5 Krommenie 1 3½ 6½ 5½ 3½  1½ 5 5½ 8 31 

6 Castricum 1 2½ 3 3 3½ 6½  5½ 7½ 6 31½ 

7 De Uil 2 1 1 3 3½ 3 2½  5 2 19 

8 K. C./Heemsteedse S.C.1 1½ 2 2½ 3½ 2½ ½ 3  0 15½ 
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Met gepointeerde zetten brak hij het centrum open. Zijn tegenstander raakte snel een stuk kwijt en 
gaf op in hopeloze stelling. 

Nico speelde met zwart geduldig en positioneel sterk. Toen zijn tegenstander een afruil naar een 
gewonnen toreneindspel toeliet was het pleit snel beslecht. Ondertussen had Ronald een mooie 
drukstelling opgebouwd en wist Marcel op ingenieuze wijze uit een gelijke stelling toch wat 
dreigingen te creëren. 

Peter de Haas begrijpt wanneer hij nodig is voor het team. Dat was niet deze avond. Een tactische 
nederlaag zullen we maar zeggen. Zijn offers waren overigens inventief genoeg, maar onvoldoende 
om een nederlaag te ontlopen. Sander had al snel een remise stelling, maar hij was in de stemming 
om het toren eindspel eindeloos uit te melken. Uiteindelijk had dit resultaat. Zo was het 3-1 en 
invaller Rob Brouwer voegde hier een remise aan toe. Rob wist de koningsstelling van zijn 
tegenstander te verzwakken, maar eerlijk gezegd moet ik stellen dat dit halve punt aan een zijden 
draad heeft gehangen, omdat zwart met Txd4 een stuk had kunnen winnen. 
Tot slot de andere invaller Ron van der Linden. Dit was een partij waar alles inzat. Ron kende de 
opening, waar wit een pion offerde voor initiatief. Even later kon Ron de aanval overnemen met een 
combinatie waarbij hij stukken tegen een toren won. Helaas wist hij niet door te drukken. Wit kwam 
goed terug, nam het initiatief weer over en na een lange partij moest Ron de koning omleggen.  
Ondertussen hadden de toppers Ronald en Marcel gewonnen. Zo hoort het ook. Ze hebben een 
goede leermeester gehad in de persoon van Ad himself, zodat het daar niet aan kan liggen. Ik 
verwacht van beiden nog een paar punten in de laatste 2 wedstrijden. 
De Uil 3 – Aalsmeer 3  5,5 – 2,5 
 
De Uil 3 wijkt af  

De Uil 3 is dit jaar afgeweken van het vaste scenario van een trotse kampioenschaps kandidaat en 
overtuigend middenmoter in de 3e klasse. In degradatienood zijn we eigenlijk nooit geweest de 
afgelopen jaren. Tot nu. Na de nederlaag tegen de Wijker Toren 4 is het alle hens aan dek. De 
laatste wedstrijd tegen Het Witte Paard uit Zaandam zullen de mouwen opgestroopt dienen te 
worden. 
Afgelopen donderdag hadden we 3 invallers nodig. Hun last-minute aanwezigheid was al een 
overwinning op zich. Zij hebben hun best gedaan, zonder dat zij aan de eindscore hebben kunnen 
bijdragen in Beverwijk. Bij aankomst trof ik oude vriend Hans Nuijen aan. Hij verklapte mij dat het 
brein is gekraakt. Het denken en de exacte analyse zullen ons niet meer voor verrassingen plaatsen. 
Aanleg en inzet zijn de credo’s. Ook voor ons schakers. Aanleg is er genoeg bij de Uil 3 en ook aan 
inzet heeft het met name op de heenweg niet ontbroken. De power van het super mobiel van Peter 
de Haas bracht ons op tijd aan de Prinsenhof, waar slechts het wrede lot een kink in de kabel zou 
brengen. Pim Redeker, Aad Vledder en Ruud Rodewijk bouwden overwegende stellingen op. 1 
foute zet werd hen fataal. Ruud trof het niet tegen de 80 jarige Jan Sinnige te moeten aantreden. Jan 
blijft eeuwig jong en laat een kans niet onbenut. Marcel nam in goede stelling uit de opening een 
verkeerde beslissing met fatale gevolgen. Met een pion en kwaliteit minder was het vechten tegen 
de bierkaai. Daar kon het gerstenat als troost geen verandering in brengen. Peter de Haas wist zijn 
openingsmoeilijkheden te overwinnen en kwam een pion voor in het eindspel. Dit bleek net niet te 
winnen. Ronald won ook een pion, maar de stukken van zijn tegenstander stonden goed opgesteld. 
Nadat deze de pion terug won was zettenherhaling de enige optie. Ondertussen had ik mogen 
genieten van fraaie overwinningen van Sander van Delden en Pim van der Aar. Sander won tegen 
Willem Dekker een kwaliteit en was daarna onverbiddelijk in de aanval. Pim zag zich 
geconfronteerd met een stukoffer, ving de dreigingen goed op en won daarna onberispelijk. Kortom 
de aanleg is er. De inzet zal er zijn maandag 2 april bij onze volgende wedstrijd. Nu Vrouwe 
Fortuna nog aan onze zijde en ook volgend seizoen zal de Uil 3 in de 3e klasse mogen acteren.  
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De Wijker Toren 4 - De Uil 3   5 – 3 
Ad Reijneveld 
 
Met nog 1 ronde te gaan hoopt De Uil-3 in deze klasse te blijven. Ze hebben het moeilijk maar er is 
goede hoop dat het nog goed afloopt.   
 
Ronde 5  20 februari 2012 
Hoofddorp 1    -  Het Witte Paard 2  4½  -  3½  
KC/ChessCool 2   -  S.V. De Wijker Toren 4 4     -  4  
De Uil 3    -  S.C. Aalsmeer 3  5½  -  2½  
Assendelft    -  HWP Haarlem 7  4     -  4 
 
Ronde 6  22 maart 2012 
Het Witte Paard 2   -  KC/ChessCool 2  3     -  5  
S.V. De Wijker Toren 4  -  De Uil 3   5     -  3  
S.C. Aalsmeer 3   -  Assendelft   3½  -  4½  
HWP Haarlem 7   -  Hoofddorp 1   5½  -  2½ 
 
Gerard van Pruissen 

 

De Uil 4  4e Klasse C  NHSB. 
 
Zonder geluk vaart niemand wel.  ( ook het 4de niet) 
Dit gezegde was wel heel erg van toepassing bij de wedstrijd tussen HWP Haarlem 8 J en De Uil 4. 
Natuurlijk valt schaken niet onder de kansspelen en staat het te boek als een denksport maar toch! 
8 junior spelers wachten ons op in Haarlem, het team uit Hillegom, wat Santpoort een poepie had 
laten ruiken en zich beresterk voelde. Het was de bedoeling dat we zo veel mogelijk bord punten 
gingen halen! Bij binnenkomst waren de junioren nog in training, dat had al alarmbellen moeten 
laten rinkelen. Zij zagen er ook helemaal niet bang uit, ze hadden er zin in, dit had ook al een teken 
moeten zijn.  
De opstelling van De Uil stond goed. Piet en Anton aan bord 1 en 2, Mark opgeschoven naar bord 
3, bord 4 t/m 7 allemaal kanonnen met ervaring en bord 8 Peter met zijn teamspirit. Na een uurtje 
spelen ging ik eens serieus kijken op de speelborden en zag bij Piet na zet 23 een moeilijke stelling 
dus die kreeg een R van remise. Anton na zet 20 zag er ook ingewikkeld uit, ook maar een R. Bij 
Mark zag het er heel goed uit, gewoon winst op zet 36, prima. Gerard was met zet 18 bezig ook 
maar een R, misschien eerder een V van verlies! Pim dan maar bij zet 28, mooi niet, ook een R als 
die zijn best doet. Kick heeft het  op zet 20 ook nog niet voor elkaar, ook maar een R. Gelukkig, bij 
Jan ziet het er op zet 22 gezond uit hier komt een W van winst. En bij Peter die met zijn 34ste zet 

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Assendelft 1  5  6 4½ 6 4 4½ 11 30 

2 KC/Chesscool 2 3  4  5 5½ 4½ 4½ 7 26½ 

3 S.V. De Wijker Toren 4  4  3½ 3 5 5½ 5 7 26 

4 Hoofddorp 1 2  4½  4½ 4 2½ 7 7 24½ 

5 Het Witte Paard 2 3½ 3 5 3½   5 5 6 25 

6 De Uil 3 2 2½ 3 4   4½ 5½ 5 21½ 

7 HWP Haarlem 7 4 3½ 2½ 5½ 3 3½   3 22 

8 S.C. Aalsmeer 3 3½ 3½ 3 1 3 2½   0 16½ 
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bezig is komt ook een W. 3 x winst en 5 x remise hm, het zijn toch maar jeugdspelertjes ? en ze 
waren toch al een paar keer met grote cijfers weg gespeeld?  
En dan geeft bord 1 speler Piet terecht op, wat is dat nou? Snel nog een rondje langs de borden en 
zie nog een verlies partij komen, twee moeilijke remises maar gelukkig ook 3 winst partijen, dat is 
maar net aan winst en dan moeten er geen gekke dingen gebeuren ……..maar dan gebeuren er toch 
gekke dingen. De tegenstandster van Jan heeft alleen nog een Koning en Jan staat daar met 3 
promoverende pionnen omheen, het pat spook staat al in de deur opening te springen maar gelukkig 
is Jan geconcentreerd en wint. Pfff. Bij Kick speelt zich het zelfde af. We doen allemaal een beetje 
lacherig maar staan met de billen samen geknepen want de jeugd vindt dat je het maar moet 
bewijzen dat je mat kan geven. Kick blijft ook nuchter, 1-3. Echter bij Anton en Gerard dreigt 
verlies. Peter zijn winst schiet ook niet op en Pim staat een pion achter!! Wat gaan we nou krijgen! 
Nou we krijgen het volgende in de schoot geworpen. De tegenstander van Gerard staat op winst 
maar bied remise aan! Daar vóór heeft Gerard het twee keer afgeslagen, nu grijpt hij het aanbod met 
twee handen aan. Anton heeft alleen nog een Toren en een Koning, hij laat zijn toren slaan 
waardoor het heel erg op pat “lijkt” zijn tegenstander baalt en roept ook dat het pat is. Na het 
handen schudden laat iemand uit het publiek zien dat het helemaal geen pat is!! Onvoorzien zijn dus 
de twee verlies partijen omgetoverd in twee remises. 2 – 4.  
Peter zijn “winstpartij” is intussen beland in een potremise stelling maar beide strijders willen daar 
nog niet aan. En Pim vindt dat die geen remise kan  aanbieden met een pion minder. Maar dan toch, 
wedstrijdleiders, Peter en zijn tegenstander vinden dat het uiteindelijk toch remise is en intussen 
heeft Pim toch het materiaal gelijk gemaakt en komen zij ook remise overeen. 3 -5. Met zweet in 
zijn handjes tekent deze WL de formulieren. Opgelucht en met trillende knieën verlaten we 
Haarlem. In de auto, op de weg terug worden we het al snel  eens met elkaar, dit kan nooit het team 
zijn wat door die andere met grote cijfers is verslagen. Thuis nagekeken en het waren zeker wel 
dezelfde spelers en bij deze dus een groot compliment aan de jeugdspelers van HWP uit Haarlem.  
 
André Beijk 
 
 
Heel even hebben wij nog de illusie gehad dat dit achttal kon promoveren naar de derde klasse van 
de NHSB. Maar de nederlaag in de laatste ronde (tegen Z.S.C.Saende-6J) deed de deur dicht voor 
promotie. Deze klasse is nu uitgespeeld waarbij De Uil-4 een keurige 3e plaats behaalde. Op naar 
volgend seizoen en misschien met wat meer geluk. 
Dan nu de uitslagen van de gespeelde wedstrijden, met daarbij de nieuwe kruistabel. 
 
Ronde 4  09 maart 2012 
HWP Haarlem 8 J  - De Uil 4   3     -  5   
S.V. De Wijker Toren 5 - KC/Het Spaarne 2  3     -  5   
Santpoort 4    - Z.S.C. Saende 6 J  5     -  3 
 
Ronde 5  30 maart 2012 
Z.S.C. Saende 6 J   - De Uil 4   5     -  3   
KC/Het Spaarne 2   - Santpoort 4   2     -  6   
HWP Haarlem 8 J   - S.V. De Wijker Toren 5 3½  - 4½ 
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Gerard Pruissen 
 
 
 

De Uil 5  4e Klasse D  NHSB. 
 
Jammer van de wel heel fors geleden nederlaag tegen Santpoort 5 J. De volgende wedstrijd (en 
tevens de laatste) gaan we weer met veel inzet en scherpte spelen. Zodoende gaan we toch nog de 
vijfde plaats weer terug pakken 
 
Ronde 5  30 maart 2012 
KC/Chesscool 3 J   - De Vennep 3   5     -  3   
Kijk Uit 3    - Z.S.C. Saende 5  4½  -  3½   
Santpoort 5 J   - De Uil 5   7½  -  ½ 
 
 

Veel leesplezier 
Gerard van Pruissen. 
 
 

Waar de jeugd speelt is er toekomst 
 
Schaken en de computer 
Er zullen weinig mensen in de schaakwereld in de eind zeventiger jaren, vermoed hebben wat de 
invloed van de computer voor het schaken zou gaan betekenen. Het waren nog de jaren van de vele 
afgebroken partijen waarover je eindeloos kon discuteren wat op zich een leuke bijkomstigheid was. 

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Santpoort 4  6 3½ 5 5 6   8 25½ 

2 KC/Het Spaarne 2 2  4 7 5 7½   7 25½ 

3 De Uil 4 4½ 4  3 5½ 5   7 22 

4 Z.S.C. Saende 6 J 3 1 5  5 7   6 21 

5 S.V. De Wijker Toren 5 3 3 2½ 3  4½   2 16 

6 HWP Haarlem 8 J 2 ½ 3 1 3½    0 10 

 

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Santpoort 5 J  6 6  3½ 7½ 6  8 29 

2 De Vennep 3 2  3 5½ 7 5 5  8 27½ 

3 KC 13/Chesscool 3 J 2 5  5  4½ 6  8 22½ 

4 HWP Haarlem 9  2½ 3  4½ 5½ 6  6 21½ 

5 Z.S.C. Saende 5 4½ 1  3½  3½ 3½  2 16 

6 De Uil 5 ½ 3 3½ 2½ 4½    2 14 

7 Kijk Uit 3 2 3 2 2 4½    2 13½ 
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Maar dat de computer een concurrent zou worden voor het menselijk brein leek uitgesloten. En het 
moet gezegd de rekensnelheid van de toenmalige computers was zo traag dat er van enige 
concurrentie op niveau geen sprake was. Dertig jaar later kunnen we niet anders dan constateren dat 
de snelle ontwikkeling van de computer techniek het schakerwereldje danig heeft veranderd! De 
aanvankelijke sceptisch begon pas goed te wankelen nadat wereldkampioen Garry Kasparov in een 
match van zes partijen verloor van schaakcomputer Deep Blue van IBM. Nu was die Blue geen 
misselijk zakcomputertje maar een kolossale kast van 1400 kilo die tweehonderd miljoen stellingen 

per seconde beoordeelde! Kasparov was oprecht van slag, hij had zoals vele 
schakers nooit verwacht nog eens door een computer te worden verslagen. Dit 
speelde zich af in 1997. Sindsdien is de verbetering van de computer versneld. 
Wie zich de luxe van de aanschaf van Fritz 13 heeft veroorloofd zal toch 
verbaasd en verheugd zijn over de vele mogelijkheden die dit programma 
biedt. Voor schakers die regelmatig toernooien spelen is het vaak mogelijk, 
via de computer, achter de speelwijze van de toekomstige tegenstander te 
komen wat een niet gering voordeel kan betekenen bij het spelen van de 
partij. Hier heeft de jeugd een natuurlijke voorsprong op de vergrijsde 
generatie. Zij hebben de omgang met de computer met de paplepel 
meegekregen en kunnen daarmee van de geschetste voordelen profiteren. Je 
kan dit al  zien bij de opkomst van schakers als onze Nederlandse kampioen 
Giri en wereldkampioenkandidaat  Carlsen. Echter de angst die er bestond en 

bestaat dat de computer het schaken van mens tegen mens gaat verdringen is onterecht. Zonder een 
echte tegenstander, met de wederzijdse emoties, is het spelletje een stuk minder leuk. Net als bij de 
schaakopleiding van de jeugd kun je de computer gebruiken naast het echte schaken om beter te 
gaan spelen tegen een echte tegenstander. 
De match Kasparov – Deep Blue blijkt toch een omslag in het denken van De connectie schaken en 
de computer te zijn geweest. Hierbij de zesde, en laatste, partij gespeeld in New York 1997. Met het 
verlies in deze partij verloor Kasparov de match. 
1.e4 c6 2. d4 d5 3. pc3  dxe4 4. pxe4 pd7 5. pg5  pgf6 6. ld3  e6 7. p1f3  h6?     Kasparov kon 
na afloop deze blunder niet verklaren. Wit kan nu zijn paard offeren 7….. ld6 8 De2 h6 is de goede 
volgorde 
8. pxe6  De7   
Als zwart het offer aanneemt krijgt hij na 8 …. fxe6 9 lg6+ Ke7   enorme ontwikkelingsproblemen. 
9. 0-0 fxe6 10. Lg6+  Kd8   
Ook nu heeft zwart grote problemen met zijn ontwikkeling. Rokeren kan niet meer en voorlopig 
staan de zwarte stukken elkaar in de weg. Wit staat al gewonnen! 
11. lf4 b5   
11. … pd5? Helpt zwart niet. Het paard kan later worden weggejaagd met de pionzet c2 c4 
12. a4 lb7 13. Te1 pd5 14. Lg3 kc8   
Ook op de c-lijn staat de koning niet veilig. Maar zwart heeft geen goede zetten meer. Wit breekt de 
stelling open en het is daarna snel afgelopen.  
15. axb5  cxb5 16. Dd3  lc6 17. Lf5  exf5 18. Txe7  lxe7 19.  C4   1-0 
De ontgoochelde kasparov eiste een revanche partij maar dat is er niet van gekomen. Deep Blue 
werd gedémonteerd en voor andere doeleinden gebruikt. 
 
Johan Boon 
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Toernooien 
De Uil is een goede gastheer voor st' Albans 
Maar niet achter het schaakbord. Daar konden we de verleiding niet 
weerstaan onze gasten pootje te lichten. 

Immers veel gewonnen was er niet de laatste tijd en dan kan je de 
verleiding niet weerstaan. 

Dacht Piet, dacht Ad en dacht Cok. Hierover later meer. 

Schaken was bijzaak deze zaterdag de 18e februari. Onze bevriende 
schaakclub uit st Albans kwam op bezoek en daartoe hadden we ons 
goed voorbereid. Met Ton Sneeuw achter de bar met koffie en lekkere 
chocolaatjes. Met fraaie de Uil bekers als geschenk voor onze Engelse 
gasten. Met s’ avonds een 3 gangen surprise menu bij de Lange Muur. 
De Chinees in zijn nopjes met 17 hongerige en vooral dorstige gasten. 
Dorstig naar bier aan tafel, dorstig aan het schaakbord naar de betere 
zetten in de middag tijdens de match. Het was alweer de 5e denk ik, 
waarvan 1 in Engeland, die wij nipt verloren. De eerste match verloren 
wij met 7-1. Daarna namen wij wraak, daarna weer en nu dus de kleine 
overwinning, waarover ik u kort zal berichten.  
Kijk ook naar de foto’s hiernaast.  
Dan proeft u de sfeer, als of je er zelf bij bent geweest. 
Jan Havenaar was er bij en vlocht tegen Jeremy Fraser-
Mitchell een eeuwig schaak in de stelling. Nooit weg als 
je er geen genoeg van krijgt. Ad bereikte weinig met zijn 
Pc3 opening, maar toen Ian Gooding lang rokeerde was 
er geen houden meer aan. De gemene Reijneveld, zijn 
alter ego, is dan onverbiddelijk. Henny speelde sterk 
tegen het Morra Gambiet van Chris Major. Het werd een 
plus remise.  
Nico offerde een kwaliteit tegen Paul Lawrence, maar 
zijn aanval sloeg niet door, zodat hij zijn goede zetten 
kon bewaren voor het 3e aanstaande maandag. Cok won 
overrompelend over de g-lijn, nadat hij in de opening 
paard en loper had gedeplaceerd. Ian Cross wist niet wat 
hem overkwam. Piet Muller won als een grootmeester 
tegen Ray Claret. Reti zou trots zijn geweest op onze 
nestor. Het paard op d6 was een Olifant. Anton stond iets 
beter tegen de isolani van Terry Douse, maar remise was 
een mooi resultaat. 

De beste gastheer was en bleef Jan Plomp, die de altijd 
vrolijke Peter Baker (zie de foto’s) de zege schonk. 
Overigens niet zonder slag of stoot. 

Volgend jaar gaan we weer eens op bezoek in st’ Albans. 
Het rustieke plaatsje in het westen van Londen, dat ik u 
kan aan bevelen. Logeren en drinken in the Lower Red 
Lion. Daar is het goed toeven. Het is een prettig 
vooruitzicht voor 2013. 
De Uil – St’ Albans 4,5 – 3,5 
Ad Reijneveld 
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40e VIERKAMPTOERNOOI  
vrijdag 1  en zaterdag  2 juni 2012 

 
OPENING VAN HET TOERNOOI : VRIJDAG  1 JUNI  19.15 U UR  
 
SPEELDATA:  Vrijdag 1 juni 19.30 uur Zaterdag 2 juni 2e en 3e ronde: 
    resp.10.00 en (let op) 14.00  
 
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) 
 
INDELING:   In Vierkampen t.w. Hfd., 1e t/m 4e Klasse + Huisschakers 

N.B. De winnaars van vorig jaar zullen zo mogelijk promoveren naar een 
hogere groep.  

   De gewonnen beker gaat met de winnaar mee. 
 
INSCHRIJVING:  Vóór 30 mei 2012 (Graag speelsterkte en de klasse waarin men wenst te spelen 

opgeven.  
 Inschrijving kan geschieden door: 

a) Onderstaande strook insturen (als brief ) aan C.Ippel, Reigerstraat 22, 2162 
GB Lisse  

  b) Tel.: 0252 - 683321  K.vd Ben, Nieuw Vennep of C.Ippel  06-22577267 (mobiel) 
Of via e.mail: toernooi@schaakclubdeuil.nl 
BETALING  UITSLUITEND KONTANT AAN DE ZAAL.  
KOSTEN:   Tot 18 jaar   € 8,=   ;  18 jaar en ouder   € 10,= 
PRIJZEN: TWEE FRAAIE  PRIJZEN (NATURA) PER GROEP, EN BOVENDIEN 

VOOR ELKE GROEPSWINNAAR(ES) EEN FRAAIE WISSELBEKER. 
Uitreiking der prijzen direkt na afloop van de laatste partij !   
 
i.v.m. het 40e  toernooi,  ontvangt elke deelnemer(ster) een aandenken  !! 
 
De resultaten worden aan de Ratingcommissie doorgegeven!!  
 
Kijk ook op onze website: http://schaakclubdeuil.nl             e.mail:  toernooi@schaakclubdeuil.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----�----------�-----------�----------�----------�----------�----------�-------------�----------�---
Naam:              
Adres:              
Plaats en Postcode:            
Speelsterkte (Rating):     Datum:       
Gewenste Speelklasse:    Leeftijd onder 18 jaar:  Ja / Nee   


