De Open Lijn
17.december 2012

Schaakclub:De Uil
Rabobank 32.81.89.502
http://www.schaakclubdeuil.nl

Jaargang 33
No 2

Van de Voorzitter

Voorzitter
Jan Plomp
Ambachtstraat 29
2181 RC Hillegom
Tel: 0252 516545

Secretaris
Richard Nigten
Vivaldisingel 181
2151 NH Nieuw-Vennep
0252 - 622505

Penningmeester
Peter Kaptein
Pr. Bernhardstraat 58
2181 RL Hillegom
Tel: 0252 532550

Interne Competitieleider
Dick Roosa
Karel Doormanplein 8
uiterlijk maandagavond 19.30 uur
maar voor ma. 20.00 uur
06-53438669

Externe Competitieleider
Jan Plomp
Ambachtstraat 29
2181 RC Hillegom
Tel: 0252 516545

Redactie adres
Jacob van Aalst
Distelstraat 12
2153 CC Nieuw Vennep
Tel: 0252 621745
E-mail: aalstech@planet.nl

Editor
Jacob van Aalst

Redactie leden
Jan Plomp, Andre Beijk
Gerard van Pruissen, Johan Boon,
Jan Havenaar, Cok Ippel, Dick
Roosa, Ad Reijneveld, Leo Colijn.
Nico van der Plas, Richard Nigten

De tijd gaat door en ik het gevoel dat de tijd ook steeds sneller
gaat, maar dat zal wel aan mijn leeftijd liggen. In ieder geval zijn
we , als deze Open Lijn uitkomt, ruim over de helft van de
Keizercompetitie. Dus wie nog een paar plaatsen wil stijgen zal er
tegen aan moeten de komende maanden.
De resultaten in de externe competitie vallen tegen. Het Eerste
staat op de negende en voorlaatste plaats en zal moeten knokken
om de promotieklasse te blijven, 1 winstpartij en drie
verliespartijen.
Het tweede lijkt het voorbeeld van het eerste te volgen, en staat
ook op de voorlaatste plaats 1 winstpartij en twee verliespartijen.
Het spreekwoord is “Goed voorbeeld doet goed volgen”, en op dit
moment lijkt het eerste niet het goede voorbeeld voor het tweede.
Ook het tweede zal moeten strijden voor lijfsbehoud.
Het derde team doet het geweldig onder de bezielende leiding van
Ad, alles nog gewonnen en staat nu samen met KC-Bloemendaal
1 gedeeld eerste. 28 januari 2013 wordt het uur van de waarheid
voor het derde, want dan moeten ze tegen KC-Bloemendaal. Ik
heb er het volste vertrouwen in en ben dan ook zeer benieuwd wat
het gaat worden.
Het vierde speelde vorig jaar in de vierde klasse en was niet
gepromoveerd, maar omdat een team werd teruggetrokken is het
vierde verplicht gepromoveerd en dat lijkt iets te veel van het
goede. 3 gespeeld 3 verloren. Het zou mooi zijn als het vierde zich
zou kunnen redden in de derde klasse, maar het zal heel moeilijk
worden.
Het vijfde team heb ik in overleg met de spelers uit de competitie
teruggetrokken. Het was niet mogelijk om een constant team op
de been te krijgen. Volgend seizoen beter. Er gaat het nodige
veranderen in de indeling van de teams bij de NHSB, daarover
meer in deze Open Lijn.
Namens het bestuur wens ik u allen Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2013.
Jan Plomp
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Mededelingen
NAAR EEN ANDERE EXTERNE COMPETITEOPBOUW
Tijdens de laatste ledenvergadering van de NHSB is het volgende ter tafel gekomen:
Probleemstelling.
Het aantal spelers dat meedraait in de competitie van de NHSB neemt af. Dat hangt natuurlijk
samen met het langzaam maar gestaag terug lopen van het ledental bij de verenigingen. Dit vertaalt
zich logischerwijs naar problemen in de 4de klasse. Daar dreigt het aantal parallelle groepen kleiner
te worden dan de vier in de 3de klasse. Naast problemen rond promotie naar de 3e klasse neemt in
de 4de klasse het probleem van lange afstanden met flinke reistijden toe. Voor de klasse 4.5 is dat
ook het geval en bekend is dat daardoor een aantal o.a. oudere maar ook jongere spelers bedanken
voor het team wat het probleem steeds acuter maakt.

Oplossing.
Het NHSB bestuur komt met een ingrijpend voorstel dit probleem aan te pakken. Maar natuurlijk
realiseren wij ons dat er ook andere oplossingen zijn. Bijvoorbeeld het versmallen van de
“piramide”vanaf de top. Eén eerste klasse met heel lange reisafstanden en twee 2e klassen etc. Zo’n
idee vergt tenminste een extra voorbereidingsseizoen in verband met de door te voeren extra
degradatie. Minder ingrijpend is het afschaffen van de 4e klasse. De krachtsverschillen worden dan
wel groot en het probleem van de klasse 4.5 blijft bestaan.
Het bestuur komt met een voorstel dat bij andere regionale bonden met succes is toegepast. Het
komt neer op het verkleinen van de teams.
In ons voorstel:
De teams in de 3e klasse gaan bestaan uit 6 spelers en er komen zes 3e klassen
De teams in de 4e klasse gaan bestaan uit 4 spelers en er wordt gestreefd naar acht 4e klassen
De klasse 4.5 wordt logischerwijs opgeheven. Beter gezegd geïntegreerd met de komende 4e
klassen.
Het meest in het oog springende nadeel lijkt te zijn dat bij promotie het team moet worden
aangevuld met extra spelers. De praktijk in de andere regionale bonden leert dat dit echter
nauwelijks speelt.
Wat wij NHSB met onze oplossing willen bereiken is niet alleen een oplossing van het probleem,
maar ook het bevorderen van de deelname van (jongere en oudere) spelers die meedoen aan de
NHSB competitie.
Dit voorstel is in stemming genomen. De uitslag 68 voor 18 tegen. Er is een amendement aan
toegevoegd waarbij bekeken zal worden of in de 4e klasse de teams ook uit 6 spelers gaan bestaan.
Er gaat dus het nodige veranderen in de competitie van 2013-2014.
Jan Plomp
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Schaakkalender seizoen 2012 / 2013
Dag
maandag
maandag
zaterdag
donderdag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
maandag
maandag
maandag
donderdag
zaterdag
maandag
maandag
maandag
maandag
Vrijdag
maandag
zaterdag
maandag
maandag
maandag
maandag
donderdag
maandag
maandag
maandag

maandag

Datum
17 dec 2012
17 dec 2012
22 dec 2012
27 dec 2012
7 jan 2013
14 jan 2013
21 jan 2013
28 jan 2013
28 jan 2013
29 jan 2013
4 feb 2013
4 feb 2013
11 feb 2013
14 feb 2013
16 feb 2013
18 feb 2013
18 feb 2013
25 feb 2013
25 feb 2013
1 mrt 2013
4 mrt 2013
9 mrt 2013
11 mrt 2013
11 mrt 2013
18 mrt 2013
18 mrt 2013
21 mrt 2013
25 mrt 2013
1 apr 2013
1 apr 2013
1 apr 2013

dinsdag
zaterdag
maandag
maandag
vrijdag
maandag
maandag
maandag
zaterdag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
vrijdag
zaterdag

2 apr 2013
6 apr 2013
8 apr 2013
8 apr 2013
12 apr 2013
15 apr 2013
15 apr 2013
15 apr 2013
20 apr 2013
22 apr 2013
29 apr 2013
6 mei 2013
13 mei 2013
20 mei 2013
27 mei 2013
27 mei 2013
3 jun 2013
7 jun 2013
8 jun 2013

Beschrijving
Keizercompetitie
De Open Lijn
30e Voges Open Hillegoms
Snelschaaktoernooi
Keizercompetitie
Keizercompetitie
Keizercompetitie
Keizercompetitie
De Uil 3 – KC-Bloemendaal/ChessCool 4
HWP Haarlem 6 – De Uil 4
Keizercompetitie
De Open Lijn
Keizercompetitie
S.C. Aalsmeer 2 – De Uil 2
De Uil 1 – Aartswoud 1
Keizercompetitie
De Open Lijn
Keizercompetitie
De Uil 4 – Chess Soc. Zandvoort/Jopen 3
Chess Soc. Zandvoort/Jopen 2 – De Uil 3
Keizercompetitie
Caïssa-Eenhoorn 3 – De Uil 1
Keizer- of groepencompetitie
De Uil 2 – HWP Haarlem 5
Keizer- of groepencompetitie
De Uil 3 – Hoofddorp
Het Paard van Ree – De Uil 4
Groepencompetitie
Geen competitie i.v.m. Pasen

Bijzonderheden
Uitgave
Let op: 3e kerstdag

Inleveren copij

Uitgave

Let op: 2e paasdag

De Open Lijn

Inleveren copij

Rapid-Kampioenschap van de Bollenstreek
De Uil 1 – Kijk Uit 1
Groepencompetitie
De Uil 2 – Santpoort 3
Santpoort 4 – De Uil 3
Groepencompetitie
De Open Lijn
De Uil 4 – Kijk Uit 2
Heerhugowaard 1 – De Uil 1
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Geen competitie i.v.m. Pinksteren
Groepencompetitie
De Open Lijn
Groepencompetitie
41e Vierkamptoernooi
e
41 Vierkamptoernooi

De Hoeksteen

Uitgave

Inleveren copij
De Hoeksteen
De Hoeksteen
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maandag
10 jun 2013 De Open Lijn
maandag
17 jun 2013 Slotavond
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Uitgave

Richard Nigten

Stand interne competitie 2012/2013
De interne competitie is inmiddels alweer halverwege het seizoen, en het is overduidelijk: Jan
Havenaar is de onbetwiste winterkampioen.
Zijn achtervolgers worden geleid door de immer degelijke Edwin Heemskerk en onze verrassende
nieuweling Martin Zegstroo, die tot nog toe alleen zijn meerdere heeft moeten erkennen in het
koppel Jan en Ad.
Achter dit drietal is het dringen geblazen. Van Aad Vledder, en zeker ook Anton Warmerdam bleek
de adem niet lang genoeg. Daarentegen houden Piet Muller, André Beijk en ook Peter Kaptein
verrassend lang het hoofd boven water.
Dat ook Mark van der Ploeg zich in de subtop nestelt durf ik geen verrassing te noemen; hij als
Hoop voor de Uilentoekomst.
Als we wat verder de lijst doorlopen, zien we tot onze vreugde dat Stefan Koek weer helemaal van
de partij is. Je ziet maar; het schaakvirus is een tijdje te onderdrukken, maar steekt toch altijd weer
de kop op.
Competitie De Uil 2012/2013 - De Hoeksteen - Group 1
Rangschikking na Ronde 14 - 10-12-2012 - Normal ranking.
Pos Naam
Prt W R V Score Wrde VWrde S
1 Jan Havenaar
9 7 2 0 904,5 80,0 80,0 1 1
2 Martin Zegstroo
10 7 1 2 709,5 79,0
78,0 0 1
3 Edwin Heemskerk
13 6 4 3 664,3 78,0
79,0 -1 -2
4 Ad Reijneveld
8 5 2 1 650,7 77,0
77,0 -2 -2
5 Piet Muller
12 5 4 3 627,2 76,0
74,0 0 2
6 Fred van Randen
10 5 3 2 589,8 75,0
76,0 0 -1
7 Richard Copier
10 5 2 3 585,5 74,0
75,0 0 -1
8 Mark van der Ploeg 12 6 3 3 581,5 73,0
72,0 0 -1
9 Hennie van Eeuwijk 11 2 7 2 580,2 72,0
73,0 -1 -2
10 Dick Roosa
12 5 3 4 561,5 71,0
70,0 2 2
11 Jan van den Bergh
10 4 3 3 540,0 70,0
68,0 0 -1
12 Aad Vledder
11 5 2 4 534,2 69,0
67,0 -1 -1
13 Andre Beijk
10 3 4 3 512,2 68,0
71,0 0 -1
14 Peter Kaptein
9 2 4 3 500,5 67,0
69,0 -1 1
15 Sander van Delden 10 7 0 3 493,3 66,0
59,0 0 1
16 Rob Brouwer
11 5 3 3 490,0 65,0
60,0 1 1
17 Kick van Rooyen
11 3 4 4 480,0 64,0
66,0 -1 -1
18 Peter Pijpers
4 3 1 0 475,6 63,0
65,0 0 2
19 Pim Redeker
6 1 4 1 474,3 62,0
64,0 2 1
20 Cok Ippel
9 3 3 3 472,5 61,0
63,0 1 -1
21 Gerard Lemmers
6 4 1 1 456,7 60,0
61,0 0 -1
22 Gerard Draaisma
12 5 3 4 437,7 59,0
62,0 -2 -2

R Rtg TPR BRtg
2093 2198 2077
1941 1941
0
1874 1926 1844
2027 1977 2035
1587 1675 1553
1981 1935 1992
1780 1841 1760
1558 1600 1544
1826 1735 1856
1801 1827 1785
1719 1661 1735
1452 1630 1387
1499 1492 1504
1410 1489 1389
1533 1612 1514
1537 1628 1504
1455 1464 1451
2086 2089 2090
1466 1549 1455
1774 1708 1796
1691 1691
0
1441 1417 1451
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23 Anton Warmerdam
24 Nico van der Plas
25 Peter van Bakel
26 Johan Boon
27 Engbert van der Zaag
28 Jan Plomp
29 Ron van der Linden
30 Stefan Koek
31 Marcel Bolhuis
32 Henk Kramer
33 Jacob van Aalst
34 Jan Scheepmaker
35 Coen de Kooker
36 Johan Heidema
37 Martijn van Baars
38 Hans de Groot
39 Richard Grannetia
40 Willem Brandsma
41 Richard Nigten
42 Jan de Jong
43 Piet van Schie
44 Gerard van Pruissen
45 Fons Spaapen
46 Ruud Rodewijk
47 Theo Brandsma
48 Anton Jasper
49 Kees van Waveren
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11
9
12
10
11
11
11
6
1
8
13
12
12
9
6
14
6
6
7
1
1
3
10
1
13
2
10

3
2
2
2
3
5
3
4
1
0
3
4
5
3
2
5
2
3
1
1
1
1
3
0
1
0
0

4
4
7
4
5
1
2
0
0
5
5
3
1
1
1
2
1
0
1
0
0
0
1
0
5
0
0

4 423,2 58,0
3 422,0 57,0
3 417,2 56,0
4 379,3 55,0
3 378,0 54,0
5 375,7 53,0
6 354,8 52,0
2 343,0 51,0
0 338,0 50,0
3 328,8 49,0
5 326,2 48,0
5 299,7 47,0
6 298,7 46,0
5 282,0 45,0
3 279,3 44,0
7 270,0 43,0
3 270,0 42,0
3 267,7 41,0
5 236,7 40,0
0 234,7 39,0
0 229,0 38,0
2 204,7 37,0
6 202,3 36,0
1 186,7 35,0
7 186,0 34,0
2 165,0 33,0
10 74,7 32,0

58,0 -1 -1
57,0 1 1
56,0 0 -1
55,0 2 2
54,0 1 1
52,0 -1 -1
53,0 1 1
48,0 0 1
51,0 1 1
50,0 0 1
47,0 -1 1
46,0 0 1
49,0 0 -1
45,0 -1 -2
44,0 0 -1
41,0 0 -2
42,0 0 1
43,0 0 1
38,0 1 1
40,0 -1 -1
39,0 -1 -1
37,0 1 -1
34,0 2 2
35,0 -1 -1
36,0 -1 -1
33,0 0 -1
32,0 0 -1

1514
1693
1609
1488
1488
1442
1466
1423
1801
1630
1569
1385
1367
1265
1011
1237
1357
1329
1364
1824
1129
1434
1164
1321
1237
984
979

1507
1612
1592
1534
1488
1420
1487
1423
1801
1491
1397
1279
1367
1223
1249
1300
1359
1400
1313
1824
1129
1034
1164
1037
1029
984
979

1520
1720
1615
1478
0
1447
1462
0
0
1663
1620
1410
0
1278
969
1216
1357
1321
1373
1824
1129
1458
0
1329
1292
0
0

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden).
Seizoen 2011 / 2012
De Uil 1 3e E klasse KNSB
De Uil 1 kopje onder
Het noodweer had zich aangekondigd vrijdag 2 en zaterdag 3 november. Regen, veel regen. Met
een duinwandeling wilden de al wat ouderen van dagen van onze schaakclub op vrijdag het burlen
der damherten ervaren. Een stukje inspiratie dat je soms even nodig hebt zo vlak voor de drukke
schaakmaanden november en december. Echter de buienradar gooide roet in het eten.
Duinwandeling werd afgelast en wèg de frisse geest in een gezond lichaam waarmee ik een dag
later Santpoort dacht te gaan bestrijden. Daarbij werd ik als ex- clubkampioen ook nog eens
opgeofferd aan bord 1, waar ik de Anish Giri van Haarlemmermeer -Dave Looijer- diende te
bestrijden. Dave is al jaren een graag geziene gast op onze schaaktoernooien in Hillegom en wordt
steeds sterker. Gekscherend merkte ik daarom voor de partij op, dat ik nu nog mijn kans moet
waarnemen, omdat ik het over een paar jaar wel kan schudden. Het werd echter een paar uur en ik
schudde de hand van Dave. Het remise aanbod moest ik weigeren. Ik won de Dame tegen toren en
paard om 2 zetten later alles weer terug te geven.
Op dat moment had Theo een snelle remise gespeeld en had Dick eerst een bok geschoten om er
daarna meerdere op te drinken.
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Daarbij stond Richard een pion achter zonder compensatie en telde ik bij Jan Vreeburg een kwaliteit
minder.
Ook Jan Havenaar en Fred stonden eerder slechter dan beter en alleen Edwin had geen klagen.
Edwin kreeg inderdaad een prachtig eindspel van paard tegen loper, dat hij overtuigend won.
Jan H en Fred wisten plots hun tegenstanders te trucen en zo gloorde er weer perspectief aan de
hemel, maar na het deficit van Ad was dit een schrale hoop.
Richard en Jan V konden het namelijk niet meer bolwerken. Dapper hadden zij op de fiets de regen
getrotseerd, maar op het bord werd het niet droog.
Jan H won wèl, maar Fred wist het oorlogsgeweld van Han Kors slechts met een
vredesovereenkomst te stoppen. Dit nadat hij ook op de Westelijke Jordaan oever ternauwernood
was ontsnapt aan een steniging door Palestijnen. Althans de bus waar hij in zat. De Uilen
ontsnapten niet aan de dadendrang van Santpoort. Zij zijn gestenigd. Zij zijn oud. Ze gingen kopje
onder.
De volgende keer gaan we wandelen in de Duinen.
Santpoort 2 - De Uil 1 5–3
De Uil 1 speelt achteruit
Het grootste winstpunt zat hem deze zaterdag de 24e november 2012 in de consumptiebonnen -vers
van de pers; copyright Petra Roosa. Het uiltje op de bon keek ons stralend tegemoet en de drankkoffie of iets anders- smaakte beter dan ooit te voren. Voeg daarbij het verrukkelijke Argentijns
eten na afloop in het voormalige Kwebbelen aan de Molenstraat en we kunnen spreken over een
geslaagde dag . Over het schaken zelf ben ik minder enthousiast. Dat was huilen met de pet op. Het
werd de kleinst mogelijk nederlaag tegen een Aalsmeer dat in de jaren 90 nooit een probleem was;
net als de Amstel uit Uithoorn. Nu echter pakweg 17 jaar later was het andere koek. Voor Ad tegen
dezelfde Theo Hendriks. Na het dodelijke Txb7 kon hij opgeven. De goede les moet dan zijn geen
remise te weigeren en eieren voor het geld te kiezen. Onze Theo aan bord 1 was in ieder geval goed
voor het halve punt en ook Fred liet zich de kaas niet van het bord eten en scoorde ook een vol half
puntje. En Jan H. zult u zich afvragen. Die scoorde idem dito 50% in een vooruit gespeelde partij.
Net als Richard, maar die kreeg nul op het rekest. Zo stonden we achter en kreeg de Uil niet alleen
door zijn welwillendheid naar de tegenstander het lid op de neus. Op deze zaterdag miste Dick op
een gegeven moment te veel materiaal en scoorde Jan V. overtuigend. Edwin speelde, zoals we van
hem gewend zijn, pakte een pion en wikkelde af naar een gewonnen eindspel. Al met al zijn we er
door de jaren heen niet op vooruit gegaan. De Uil speelt achteruit.
De Uil 1 - Aalsmeer 1 3,5–4,5
Ad Reijneveld

De Uil 2 1e klasse B NHSB.
Eerste winst voor De Uil 2
Na het 6-2 verlies tegen Wijker Toren 3 is onze eerste thuiswedstrijd met een 5-3 overwinning
afgesloten. Heel enthousiast kan ik er nog niet van worden, omdat enkele stellingen te makkelijk
werden weggegeven. Op elk bord hadden we een rating-voorsprong. Daar stond tegenover dat
Chesscool een jong team had, waarbij de rating nog “in opbouw” is.
De eerste die het punt binnenbracht was Gerie, die een puike partij speelde en op het laatst een val
strikte waar zijn jonge tegenstandster in tijdnood in tuimelde. Het volgende punt kwam van Jan de
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Jong. Helemaal vlekkeloos was zijn opening volgens mij niet, maar hij kwam er mee weg. Hij won
op het laatst de dame en met het ongelijke materiaal was de klus snel geklaard.
Aan bord 2 en 7 werd de stand weer gelijk getrokken, maar Cok zette ons team weer op
voorsprong. Aan bord 6 had Mark een stelling met gelijk materiaal, maar de open koningsstelling
van wit bracht hem in de problemen en hij verloor materiaal en de partij. Tussenstand 3-3.
Aan het eerste en laatste bord had ons team een gunstige stelling. Even leek het paardoffer van
Stefan dubieus, maar het stuk werd snel teruggegeven en hij won in de aanval. Hennie had in Frank
Sala een tegenstander die ook graag in tijdnood kwam. Dit leverde nog een aantal spannende
slotmomenten op, maar Hennie speelde nauwkeurig en wist een vrijpion tot dame te brengen.
Gedetailleerde uitslagen:
De Uil 2 – KC Chesscool 3
1

Hennie van Eeuwijk

-

Frank Sala

1-0

5

Gerie Opgenhaffen

-

Frédérique Lacourt

1-0

2

Jan van den Bergh

-

Aldo Hennink

0-1

6

Mark van der Ploeg

-

Feddo Koeman

0-1

3

Jan de Jong

-

Keimpe Knijft

1-0

7

Peter van Bakel

-

Jelle Koeman

0-1

4

Cok Ippel

-

Henk Roosink

1-0

8

Stefan Koek

-

Albert-Jan Pots

1-0

Het Spaarne te sterk voor De Uil 2
Cok Ippel en Mark van der Ploeg waren verhinderd op de wedstrijddag, maar de gastheren waren
welwillend om hen een week eerder vooruit te laten spelen. Cok kreeg daarbij Arun Karwal als
tegenstander, een speler die we met ons eerste team vroeger ook al aan de hogere borden
tegenkwamen. Het werd remise.
De tegenstander van Mark was Paul Mathôt, de zoon van het vroegere Uil-lid Piet Mathôt. Mark
kwam een pion voor, maar dit bleek niet voldoende voor de winst. Derhalve vertrokken onze
overige 6 spelers bij een 1-1 stand naar de Laan van Berlijn.
We hadden de pech dat KC Het Spaarne 1 deze dag op volle oorlogssterkte was. Zelfs invaller Paul
Neering is op papier een stuk sterker dan vaste speler Paul Verkijk. Verder speelde nog mee dat na
het verlies in de eerste ronde de schrik er nog in zat. Een andere verklaring kan ik niet geven voor
het nerveuze spel op enkele borden.
Een te vroege aanval werd Jan de Jong fataal. Nog voor zijn ontwikkeling was voltooid trok hij met
Ph5 ten aanval. Dit bleek een tandeloze tijger en wit maakte onmiddellijk gebruik van de gaten in
de zwarte stelling. Een wit paard op c6 snoerde de stelling in en zwart moest materiaal inleveren.
Bij Jan van den Bergh ging het ook mis: na ontwikkelingszetten op de 6e en 7e rij werd een pion op
de 5e rij gezet. Die ging echter al snel verloren. Het bleek een te belangrijke centrumpion en wit
kreeg daardoor zoveel overwicht dat tegenspel onmogelijk bleek. Na verder materiaalverlies moest
Jan opgeven.
De eerste en enige overwinning kwam op bord 7, waar Peter een soort countertechniek volgde: In
de verdediging alles op orde en blijven wachten op zwaktes bij de tegenstander. Die kwamen er dan
ook en in het middenspel werden 2 pionnen gewonnen. In alle rust kon een aanval worden opgezet
en na meer materiaalwinst gaf zwart op.
Bij Henk leek voorzichtigheid troef. Maar in het middenspel kon hij langzaam maar zeker zijn
stelling verbeteren. Hij kon de d-lijn veroveren voor zijn dame en toren en die druk leverde hem een
pion op. Zwart ruilde de stukken af zodat een toreneindspel ontstond en dat bleek niet meer te
winnen.
Gerie wist een pion en een kwaliteit te veroveren, maar op de koningsvleugel was zijn stelling
dusdanig verzwakt dat wit goede tegenkansen kreeg. Een verkeerde opstelling van de torens kostte
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een toren. De laatste troef waren de vrijpionnen op de damevleugel, maar toen wit dat kon
neutraliseren was verlies een feit.
Lang heeft Hennie goed tegenspel kunnen geven aan Paul Ruber. Maar in het eindspel bleken de
zwakke witte koningsstelling en de sterke zwarte b-pion beslissend.
Uiteindelijk hebben we best wel kansen gehad op meer, het 5½-2½ verlies is daarom wat
geflatteerd.
Gedetailleerde uitslagen:
1

Paul Ruber

-

Hennie van Eeuwijk

1-0

5

Rob de Haan

-

H. Kramer

½-½

2

Paul Neering

-

Jan de Jong

1-0

6

Fer Mesman

-

Gerie Opgenhaffen

1-0

3

Arun Karwal

-

Cok Ippel

½-½

7

Wim Hoffenaar

-

Peter van Bakel

0-1

4

Joost Jansen

-

Jan van den Bergh

1-0

8

Paul Mathot

-

Mark van der Ploeg

½-½

De Uil 2 herpakt zich tegen De Vennep 2
Op 10 december was de thuiswedstrijd tegen De Vennep 2. Voor ons belangrijk om wat
zelfvertrouwen op te doen na de zwakke competitiestart. Als invaller schoof bij ons Nico van der
Plas aan.
Nico was de eerste die klaar was, en hoe. Met een gedegen openingsopzet kreeg hij al snel de betere
stelling. Toen de zwarte koning op g7 op de tocht kwam te staan snelde Nico met zijn
centrumpionnen naar voren en dat leverde materiaal op, waarna de tegenstander het voor gezien
hield.
Hij inspireerde de rest van het team, dat er nog even voor ging zitten. Aanvankelijk nog zonder
succes (Jan van den Bergh blunderde in straal gewonnen stelling een toren weg, Mark van der Ploeg
kwam vragen of hij remise mocht aanbieden) maar op diverse borden zag ik een betere stelling.
Bij Peter van Bakel werd het remise, er werden stukken geruild en met dame en paard tegen dame
en loper met beiden nog 6 pionnen hield Peter de stelling dicht.
Cok Ippel speelde riskant met de dame op f4, maar wit kon er geen misbruik van maken. Er werd
afgewikkeld naar een pionneneindspel waarbij Cok een extra pion overhield en dat bleek simpel
gewonnen.
Mark kreeg het Wolgagambiet te bestrijden en leek op de damevleugel onder de voet te worden
gelopen. Er werd echter afgewikkeld naar een min of meer gelijke stand. Mark zocht met succes
naar aanvalskansen met dame en toren en kon uiteindelijk de zwarte koning mat zetten.
Na zijn blunder moest Jan een tijdje keepen om verder nadeel te voorkomen. Toen de grootste
problemen waren opgelost bleef een eindspel over met 1 pion meer voor de kwaliteit. Dit werd door
Jan vakkundig naar remise geloodst.
Aan bord 1 kreeg Hennie het Siciliaans met 3.Lb5+ tegen zich. Dit leverde hem het loperpaar en
een sterk pionnencentrum op. Die pionnen bleken zo’n dreiging dat wit zich liet verleiden tot een
misplaatste dameuitval, maar dat leverde Hennie groot materiaalvoordeel op en de onvermijdelijke
winst.
Henk is nog niet in vorm. Hij verdedigde zijn stelling goed tot het moment dat hij pionverlies
overzag. Maar daarmee was zijn stelling zodanig verzwakt dat wit allengs meer pionnen won en
uiteindelijk de partij.
Tenslotte Gerie. Hij gebruikte veel meer tijd dan zijn tegenstander, omdat hij er zeker van wilde zijn
dat het beste resultaat geboekt werd. Naarmate de partij vorderde wist hij toch een pion te winnen.
Zwart verdedigde de stelling hardnekkig, maar moest na een zwakke zet toch toestaan dat wit meer
materiaal won en uiteindelijk de partij.
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Met 1 nederlaag, 2 remises en liefst 5 overwinningen werd een goede 6-2 overwinning geboekt. We
hebben nu 2 maanden rust en dan wacht de uitwedstrijd tegen Aalsmeer 2. De koppositie zal deze
week bevochten worden tussen Santpoort 3 en Het Spaarne 1.
Jan Havenaar

De Uil 3 3e klasse D NHSB
De Uil 3 dendert door
Na afloop ontstond enige discussie over de vraag welke geluksfactor deze keer doorslaggevend was
geweest voor de zege van de Uil 3.
De baard van Sander of de opoffering van mascotte Richard, die zich als een verkenner bij Stratego
liet ringeloren om de anderen van het team tot grootse daden te prikkelen. Verkenner Richard liet
een sterke koningsaanval over zich heen komen, maar vergat de tussenzet Pf6, die het tij had
kunnen keren. Martin kreeg 1 kans op voordeel. De stelling bleef dicht en remise was
onvermijdelijk. Gelukkig hadden we sterke invallers. Neem Peter Kaptein. Rustig nam hij het
paardoffer aan en wikkelde af naar een gewonnen stelling. Toen wilde Nico remise aanbieden. Hij
stond beter met een vrije a-pion. Edoch de overige borden waren dermate rooskleurig voor ons dat
dit een goede optie was, die zijn opponent niet kon weigeren. Ik noemde de baard van Sander. Een
beetje mazzel zit vaak in de kleine dingen. Op een gegeven moment Ik dacht bij hem een mindere
stelling te zien. Even later was het echter totaal gewonnen voor hem. Hetzelfde verhaal ongeveer bij
Aad Vledder. Pion achter, beetje gedrukt en dan de Dame winst en mat! Zijn 2e winst voor de Uil 3
dit jaar en gelijk zijn laatste, want nu gaat en moet hij verder met de Uil 4. Anton liet zich
ogenschijnlijk verrassen door Gerda Schiermeier, die een fraaie aanval uit de hoge hoed toverde.
Gelukkig voor ons had onze 3e invaller een sterke weerlegging. Rest mij te vertellen over Pim, die
een partij uit het boekje speelde. Hij was als laatste bezig. De overwinning is nooit in gevaar
geweest.
De trein, genaamd de Uil 3, dendert door.
Spaarne 2 - De Uil 3 2 - 6
De Uil 3 stopt niet
Zelden komen we in Krommenie om te schaken en dan 2 keer achter elkaar.
Stefan en Nico konden vooruit spelen en met begeleider Ad werd het 1e bezoek direct een succes.
We gingen voor anderhalf punt minimaal en die score werd overtuigend bereikt. Nico speelde een
snaakse partij en wist zijn opponent fraai mat te zetten, terwijl Stefan een degelijke plusremise
binnen haalde.
De heren worden bedankt en ook vervanger begeleider Cok wil ik bedanken.
Die man kan je met een boodschap sturen.
Het vervolg van dit verslag is dan ook van zijn hand.
Het was 1 week later en ik citeer de meester zelf:
“Het vinden van de speellocatie was geen probleem omdat ik er zelf vorig jaar ben geweest met de
Uil 2 en de mede-chauffeur Pim Redeker op de route-planner alles al bekeken had dus dat zat wel
snor.
We vertrokken op tijd, iedereen was op tijd dus kom je ook op tijd aan !
Het ging eigenlijk van een leien dakje. Sander startte voortvarend en bij invaller Piet werd het de
dood of de gladiolen. De gladiolen bleek al snel, want in een mum van tijd stond Piet een toren voor
en dan is winst geen probleem meer.
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Sander ging nog steeds goed maar had gewoon rustig de tijd nodig om zijn stukwinst en later Dame
, toren en stuk tegen twee torens en stuk plus uiteraard pionnen uit te bouwen tot partijwinst.
Maar eerst was daar Richard Grannetia die mij blij verraste met zeer goed spel. Hij won enige
pionnen en had een zeer goede stelling.
Met een levensgrote vrijpionnen (d4) kon hij zijn stukken (dame,twee torens) en loper zodanig
posteren dat afruil onvermijdelijk was. Richard schoof echter de pion door maar deed dit zeer goed
zodat de tegenstander geen verweer had en tenslotte ook nog zijn enige overgebleven toren weggaf.
Hoewel ik Richard achteraf (hij als jeugdleraar zijnde) waarschuwde dat je een pion niet te snel
moet opschuiven zeg ik toch, . petje af.
Sander had inmiddels ook gewonnen en dat was drie !! Opgeteld bij wat we al hadden was dat om
tien over tien al teamwinst (4,5).
Bij de andere invaller (Pim Redeker) was het gelijk en dus werd besloten tot remise, toen ik
gekscherend vroeg heb jij dat overlegd met de teamleider, deed hij lachend of hij mij wilde wurgen,
ja ja zo gaat dat tegenwoordig.
Pim (van der Aar) deed het als zo vaak, rustig aan en ook daar geen voordeel en geen nadeel.
Op zijn vraag of hij remise aan mocht bieden antwoordde ik ja, maar zijn wedervraag was , mag ik
ook doorgaan?
Ja, als je nachtpermissie hebt en een taxi. Het werd remise.
Het laatste bord dat nog bezig was van Marcel, stond al vroeg in de avond in vuur en vlam. maar dat
zijn we wel gewend van Marcel.
Als Marcel het rustige had van Pim, zou hij een wereldspeler zijn. Nu had hij een schitterende
stelling, vergiste zich en gaf een toren weg die hij later tegen ruil van een stuk weer terugkreeg
maar het kostte de kwaliteit en uiteindelijk de partij. Jammer ik had het hem gegund, hij speelde
goed tot dat ene moment. “
Tot zover Cok en Ad besluit met:
De Uil 3 trein stopt niet.
Krommenie 3 - De Uil 3 2,5 – 5,5
Ad Reijneveld en Cok Ippel
Occussi-Ambeno…schaken ze daar ook????.
Plotseling zien we op internet (ebay) overdrukken met schaken verschijnen op zegels van het
sultanaat’ Ocussi-Ambeno.
Dit zou een onafhankelijke staat zijn op het eiland Oost-Timor.
De hoofdstad is dan Pante-Makassar, de oppervlakte is 778 km² en het aantal inwoners ongeveer
74.000.
Het bestaat uit 7 provincies waarvan de provincies Feripaega, Trantar, Quatair en Jade zelf
postzegels mogen uitbrengen die alleen in de provincie gebruikt mogen worden. Onder andere de
hierbij getoonde zegel uit 1977 heeft een schaakopdruk.
Surfen op het internet levert nieuwe inzichten op
topografisch gebied en sommige personen doen hun
uiterste best om het bestaan van dit sultanaat een officiële
inhoud te geven.
Of dit inderdaad zo is mag zeker betwijfeld worden en wat
dat betreft hou ik me liever aan de encarta wereld CD-rom
die zegt dat het gebied omstreden is.
U kunt zelf kijken naar deze fraaie uitgaven op:
Nico van der Plas
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Toernooien

OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN HILLEGOM
2012
Het 30e VOGES OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN HILLEGOM is op 9 november
weer begonnen en op het moment dat ik dit schrijf (type) zijn er al vier ronden afgewerkt en staat de
vijfde ronde vlak voor de deur. Het heeft dus niet veel zin om uitgebreid te gaan beschouwen want
op de website bent U up-to-date geïnformeerd.
Net als bij de andere toernooien van de Uil, zoals het vierkamptoernooi in juni en het Voges
Rapidtoernooi in oktober was ook nu weer het aantal deelnemers gestegen ten opzichte van vorig
jaar., 48 nu tegenover 44 vorig jaar. ( 28 in de A- en 20 in de B-groep. Volgend jaar dus weer meer
het accent leggen op de B-groep bij het lobbyen, 7 spelers waren helemaal nieuw, 8 spelers hadden
een jaartje van bezinning en kwamen dus weer terug en 1 speler liet er twee jaar tussen zitten. Dick
van den Berg, Jan de Jong, Gerard Koeleman, Gerard-Jan van Wageningen en Martin Zegstroo in
A en Jim Meijj en Mark van der Ploeg in B waren nieuw, voor dit toernooi dan. Richard Copier,
Guus van Dijk, Martin Dijkhuizen, Martijn de Roode, Kees Scherpenisse, Johan Stins in A en.Jacob
van Aalst en Richard Breurkes in B hadden er een jaartje tussen zitten en Hans Kors liet er twee
tussen zitten. Allemaal hartelijk welkom of weer welkom en dat geldt natuurlijk ook voor de
getrouwe toernooigangers. Allemaal een goed toernooi gewenst en we hopen jullie allemaal nog
vele jaren op ons toernooi terug te zien. Voor alle duidelijkheid, er wordt behalve voor het
“grote”geld, ook nog in beide groepen gestreden om een beker. In de A-groep is dat de Cok Ippel
bokaal en in de B-groep de Aalstech-trofee. Vraag me niet waarom de ene een bokaal is en de
andere een trofee, maar bokaal klinkt een beetje bol/dik en wie heeft hem gegeven? juist ja, we zijn
weer thuis!
In de A-groep is Jan Havenaar de verdediger en in de B-groep is de trofee vacant omdat Dennis
Bouwmeester niet meespeelt. Zou hij wel meegespeeld hebben, zo verzekerde hij mij, dan had hij in
A meegespeeld, dus de trofee bleef dan vacant.
Na 4 ronden staat in de A groep Niek van der Maat verrassend met 3,5 punt bovenaan op een halfje
gevolgd door Ad Reijneveld, Stefan Lehmann en Peter Poncin. Alle vier deze spelers stonden vorig
jaar na 4 ronden niet bij de eerste vier dus het beloofd een leuk en spannend toernooi te worden
vooral ook omdat achter dit viertal een grote groep van 10 spelers met een halfje achterstand klaar
staat om van elk foutje te profiteren.
In de B-groep heeft een viertal spelers met 3 punten de leiding t.w. Tjerk Albregtse, Sander van
Delden, Martin Nagtegaal en Özden Tuna, maar een groepje van vier volgt op een halfje t.w. Mark
van der Ploeg, Peter Kaptein en Cok Ippel en Rein Thierry.
Hierna volgt een lijst met deelnemers per groep op rating.
Voor meer informatie zie onze website: www.schaakclubdeuil.nl onder toernooien vindt U elke
week de juiste informatie. Nog drie ronden te gaan, nl. vrijdag 7 december, vrijdag 14 december en
zaterdag 22 december de slotronde in cafe,rest.bar “Zomerzorg”aan de Meerlaan te Hillegom.
Aanvang op vrijdagavond 20.00 uur en op zaterdag 13.00 uur. De toegang is gratis en U bent van
harte welkom.
Toernooicoordinator Cok Ippel
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30e VOGES OPEN HILLEGOMS SCHAAKKAMPIOENSCHAP 2012
Deelnemers op de nieuwste rating per 9 november 2012
Groep A

club

rating

Groep B

club

rating

Roode Martijn de

Santpoort

2136

Breurkes Richard

HWP/KC

1703

Havenaar Jan

De Uil

2054

Ippel Cok

De Uil

1703

Reijneveld Ad

De Uil

2043

Dekker Ger

HWP

1686

Poncin Peter

oa De Venn.

2030

Tuna Özden

Santp/K.Uit

1648

Randen Fred van

De Uil

2002

Thierry Rein

Botw./Leith

1634

Arp Frans

oa Spaarne

2000

Aalst Jacob van

De Uil

1620

Kat Rudolf

Alphen

1963

Albregtse Tjerk

De Zw.Pion

1593

Lehmann Stefan

De Zw.Pion

1963

Muller Piet

De Uil

1553

Dijkhuizen Martin

geen

1942

Ploeg Mark van der

De Uil

1544

Bruijn Aad de

Spaarne

1941

Warmerdam Anton

De Uil

1520

Scherpenisse Kees

Oegstg.

1928

Delden Sander van

De Uil

1514

Maat Niek van der

Oegstg.

1920

Meij Jim

De Vennep

1486

Veenhuijsen Rob

geen

1918

Heshusius Hans

Leithen

1465

Bakker Joop

Oegst./LSG

1917

Nagtegaal Martin

De Vennep

1460

Stins Johan

LSG

1916

Redeker Pim

De Uil

1455

Kors Hans

Santpoort

1910

Rooijen Kick van

De Uil

1451

Berg Dick van der

Oegstg.

1900

Spaan Willem

Volewijckers

1449

Dijk Guus van

De Zw.Pion

1889

Plomp Jan

De Uil

1447

Vreeburg Jan

De Uil

1865

Draaisma Gerard

De Uil

1407

Eeuwijk Hennie van

De Uil

1856

Kaptein Peter

De Uil

1406

Jong Jan de

De Uil

1824

Wageningen

geen

1800

Copier Richard

De Uil

1795

Eijsvogel Boudewijn

Chess/HWP

1790

Zegstro Martin

De Uil

1789

Homburg Frank

HWP

1783

Schoorl Adri

Fischer-Z

1734

Koeleman Gerard

Almere

1714

(Gerard-Jan van)
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