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Het voorjaar zou al een paar weken geleden zijn begonnen, maar
iedereen loopt nog in thermo-ondergoed en met hoog opgezette
kraag zo koud is het nog. Eigenlijk goed schaakweer dus, lekker
binnen zitten met een potje schaken en misschien een glaasje port
onder handbereik. Maar zo ontspannen gaat het ook weer niet,
want de groepen zijn weer gevormd en de komende maanden zal
er weer hard worden gestreden om kampioen van de groep te
worden. Het was wel goed om te zien dat de eerste avond alle
groepsspelers aanwezig waren, en er fanatiek werd gespeeld. Veel
succes.
Extern ligt het lastig omdat ik niet op de hoogte ben van de
nieuwe promotie-degradatie regels, dit ligt aan mij omdat ik niet
in de gelegenheid ben geweest om dit uit te zoeken, zodra ik hier
meer weet zal dit bekend gemaakt worden.
Het is ons 80-jarig jubileumjaar, we hebben het jubileum ingezet
met koffie en Uilengebak en gaan het groots vieren op zaterdag 25
mei in de Hillegomse bierbrouwerij Klein-Duimpje aanvang 14.00
uur. Het bestuur verwacht u allen.
Het schoolschaakkampioenschap is weer een groot succes
geworden en gewonnen door de Johannesschool. Dit dankzij de
grote inzet van Johan Boon en zijn vrijwilligers. Er waren 50%
meer deelnemers, een mooi resultaat en waardering voor de
organisatie.
Toch nog een mooi voorjaar.
Jan Plomp
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Mededelingen
Rektivikatie
De samenstelling van het bestuur was niet complet, de penningmeester was wel in beeld maar niet
in het onderschrift, sinds het nieuwe seizoen ziet het bestuur er alsvolgt uit.

Van Links naar rechts; Jeugd Andre van Beijk, Secretaris Richard Nigten, Penningmeester Peter
Kaptein, Voorzitter en externe competitieleider Jan Plomp, Interne competitieleider Dick Roosa

Zo kan het ook!

Schaak magazine februari 2013
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Voorlopige Uitslag Enquête De Open Lijn
In de vorige Open Lijn was een enquête geplaatst met betrekking tot De Open Lijn die Jacob van
Aalst al vele jaren met veel plezier samen stelt. Bij zowel het bestuur als bij Jacob leefde de vraag
of De Open Lijn nog wel voldoende toegevoegde waarde heeft en of deze nog wordt gelezen. Veel
van de informatie in De Open Lijn staat immers ook op de website (www.schaakclubdeuil.nl) en op
de borden in De Hoeksteen.
De enquête is op 18 februari gepubliceerd in De Open Lijn en dezelfde avond uitgedeeld aan alle
34 aanwezigen. In de weken daarop zijn ook nog een paar enquêtes uitgedeeld aan enkele personen
die eerder niet aanwezig waren. In totaal hebben 22 leden de moeite genomen om de enquête in te
vullen en in te leveren. Persoonlijk had ik gehoopt op een hogere respons. Mag ik hieruit opmaken
dat de overige leden het niets uitmaakt en/of dat ze De Open Lijn niet lezen?
Hieronder worden de resultaten van de enquête samengevat met aan het eind een (voorlopige)
conclusie.
Vragen met antwoorden:
Ontvangt u De Open Lijn (een enkeling niet vandaar deze vraag)?
Ja:
13
Nee: 2
Niets: 7
Leest u De Open Lijn?
Ja:
17
Nee: 2
Niets: 3
Hoeveel minuten gemiddeld leest u in De Open Lijn?
Minder dan 5 minuten:
5
Minder dan 15 minuten:
9
Minder dan 60 minuten:
6
Geen antwoord:
2
Indien de 20 respondenten de gemiddelde tijd binnen het gegeven antwoord besteden aan het lezen
van De Open Lijn dan is dit ruim 16 minuten leestijd per persoon.
( (5 x 2,5 ) + (9 x 10) + (6 x 37.5) ) / 20 >= 16 minuten.
Een heleboel informatie in De Open Lijn staat ook op de website en vice versa.
Welke onderdelen uit De Open Lijn mist u op de website?

Overzichten van wat er de laatste maanden gepasseerd is.

Verslag interne competitie.

Items van Nico v/d Plas en Hans de Groot.

Praatje van de voorzitter.

Schaakkalender.

Algemene clubgegevens (red. staan op de website, maar moeten misschien wat prominenter
aanwezig zijn)
Welke onderdelen op de website mist u in De Open Lijn?

Partij analyses, zoals bij het Hillegoms Open.

Jeugdafdeling.
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Indien De Open Lijn verdwijnt, wat moet er dan in ieder geval op de website bijkomen?

Partijen.

Alles wat nu in De Open Lijn staat.

Schaakkalender.

De inhoud van De Open Lijn.
Finale vraag: Is het noodzakelijk om De Open Lijn te behouden?
Ja:
6
Nee: 13
Niets: 3
Overige opmerkingen:

De Open Lijn is gewoon veel fijner om te lezen.

Behouden, want je kan niet van elke “ouderling” verwachten dat hij bedreven genoeg is om
alles digitaal op te zoeken.

Actualiteit is voordeel van de website en diepgang hoort meer bij De Open Lijn.

Doorgaan op de ingeslagen weg! (red.: lid geeft aan De Open Lijn niet te behouden)

De Open Lijn kan verdwijnen als de items die op de website missen toegevoegd worden aan
de website.

Kan De Open Lijn in digitale vorm op de website?

De Open Lijn hoeft niet behouden te worden, maar velen op de club lezen het graag.

Leg de website en De Open Lijn naast elkaar en vink af wat overeen komt. Voeg rest
eventueel toe aan website en laat De Open Lijn vervallen.

Voortbestaan van De Open Lijn is niet noodzakelijk, maar wel belangrijk.

Behouden al is het maar om naslagredenen én als informatiebron voor anderen. Ik heb
bijvoorbeeld een “volger” die die informatie wél goed leest.

Ik wil die verslagen graag lezen! De computer vind ik zo moeilijk. Kan iemand (desnoods
bij mij thuis) er iets van uitdraaien. Computer heb ik wel!

In plaats van een blad zou je een nieuwsbrief kunnen doen, zodat je toch enige en
belangrijke informatie aan de leden zwart op wit kwijt kan.

Alleen de website!

Ik heb geen computer, dus kan de website niet lezen.

Jaap Bedankt!
Samenvatting:
De Open Lijn wordt door veel leden gelezen; slechts twee leden geven aan De Open Lijn niet te
ontvangen en twee leden geven aan De Open Lijn niet te lezen. De lezers besteden ongeveer
16 minuten aan het lezen van De Open Lijn wat ik persoonlijk best veel vind aangezien veel
artikelen in De Open Lijn ook op de website terug te vinden zijn.
Een aantal rubrieken uit De Open Lijn zijn niet aanwezig op de website of worden over het hoofd
gezien. Deze rubrieken zoals het praatje van de voorzitter en de schaakkalender zouden aan de
website toegevoegd moeten worden en de clubinformatie moet prominenter gepositioneerd worden
op de site.
De Open Lijn mist op dit moment weinig informatie die wel op de website staat zoals partij
analyses van het Hillegoms Open en de jeugdafdeling. De jeugdafdeling had echter een eigen
nieuwsbrief die naar ik begrijp een beetje in de slop is geraakt.
Een klein aantal leden geeft aan niet in staat te zijn de website te lezen omdat zo óf geen computer
hebben óf hier slecht mee overweg te kunnen. Ook wordt opgemerkt dat we niet van alle leden
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mogen verwachten dat ze bedreven genoeg zijn met de computer om de website te kunnen lezen.
Één lid geeft aan dat actuele informatie op de website en meer diepgang in het clubblad te vinden is.
Echter is dit op dit moment in de praktijk echter wel zo?
Ook een voordeel van De Open Lijn is dat deze in afgedrukte vorm ook door niet Uil-leden gelezen
kan worden. Tevens is het handig informatie zwart op wit te kunnen verspreiden.
Voorlopige Conclusie:
Van alle leden die de enquête hebben ingevuld (22) geven 6 leden (27%) aan dat De Open Lijn
behouden moet worden, van 13 leden (59%) hoeft dit niet en 3 leden (14%) hebben hier geen
antwoord op gegeven.
Dat slechts een kwart voor het behoud van De Open Lijn is hoeft niet automatisch te betekenen dat
De Open Lijn opgeheven kan worden. Echter slechts iets meer dan de helft van de leden die de
enquête uitgereikt hebben gekregen hebben deze ook daadwerkelijk ingevuld. Daarnaast heeft
slechts één persoon op basis van de publicatie in De Open Lijn deze ingevuld. Mag ik hieruit
opmaken dat de meeste leden het niet veel interesseert wat er met De Open Lijn gebeurt?
De resultaten van deze enquête zullen nog nader worden besproken in de bestuursvergadering, maar
er dient sterk rekening mee gehouden worden dat De Open Lijn met ingang van het volgende
schaakseizoen niet meer verschijnt. Tijdens de bestuursvergadering zal ook besproken worden hoe
we de website kunnen verbeteren om de pijn zo veel mogelijk te verzachten. Tevens zal bekeken
moeten worden hoe we de “ouderlingen” tegemoet kunnen komen, zodat ze toch op de hoogte
kunnen blijven van het wel en wee van de club zonder de website te hoeven raadplegen.
Indien u nog aanvullende op- en aanmerkingen hebt dan hoor ik dit graag voor de volgende
bestuursvergadering op 3 mei 2013.
Richard Nigten

Schaakkalender seizoen 2012 / 2013
Dag
maandag
maandag
maandag
zaterdag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
zaterdag
maandag
maandag
maandag
vrijdag
zaterdag
maandag
maandag
maandag

Datum
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
25 mei 2013
27 mei 2013
27 mei 2013
3 jun 2013
7 jun 2013
8 jun 2013
10 jun 2013
10 jun 2013
17 jun 2013

Beschrijving
Groepencompetitie
Uitgave De Open Lijn
De Uil 4 – Kijk Uit 2
Heerhugowaard 1 – De Uil 1
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Groepencompetitie
Geen competitie i.v.m. Pinksteren
Jubileummiddag
Groepencompetitie
Inleveren copij De Open Lijn
Groepencompetitie
41e Vierkamptoernooi
41e Vierkamptoernooi
Groepencompetitie
Uitgave De Open Lijn
Slotavond

Bijzonderheden
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Dag
Datum
Beschrijving
maandag
26 aug 2013
Algemene Ledenvergadering
maandag
2 sep 2013
Start Keizercompetitie
maandag
9 sep 2013
Simultaanschaken Najaarsfeesten
maandag
16 sep 2013
Keizercompetitie
maandag
23 sep 2013
Keizercompetitie
maandag
30 sep 2013
Keizercompetitie
maandag
7 okt 2013
Keizercompetitie
maandag
14 okt 2013
Keizercompetitie
maandag
21 okt 2013
Keizercompetitie
maandag
28 okt 2013
Keizercompetitie
maandag
4 nov 2013
Keizercompetitie
vrijdag
8 nov 2013
1e Ronde Voges Open Hillegoms
maandag
11 nov 2013
Keizercompetitie
vrijdag
15 nov 2013
2e Ronde Voges Open Hillegoms
maandag
18 nov 2013
Keizercompetitie
vrijdag
22 nov 2013
3e Ronde Voges Open Hillegoms
maandag
25 nov 2013
Keizercompetitie
vrijdag
29 nov 2013
4e Ronde Voges Open Hillegoms
maandag
2 dec 2013
Keizercompetitie
vrijdag
6 dec 2013
5e Ronde Voges Open Hillegoms
maandag
9 dec 2013
Keizercompetitie
vrijdag
13 dec 2013
6e Ronde Voges Open Hillegoms
maandag
16 dec 2013
Keizercompetitie
zaterdag
21 dec 2013
Slotronde Voges Open Hillegoms
maandag
23 dec 2013
Keizercompetitie
maandag
30 dec 2013
Snelschaaktoernooi
Wijzigingen onder voorbehoud
Richard Nigten
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Bijzonderheden

Stand interne competitie 2012/2013
De kruitdampen van de keizercompetitie zijn opgetrokken en de finale groepen zijn inmiddels
begonnen.
En kruitdampen waren het, want de laatste keizerronde werd er hard gevochten. Om in de eerste
groep terecht te komen moest Cok Ippel van winnen, en dat deed hij dan ook. Alleen had hij buiten
Hennie van Eeuwijk gerekend, die in deze ronde enorm uit zijn slof schoot en Jan Havenaar zijn
allereerste nederlaag van het seizoen toediende.
Een week later, in de eerste groepsronde bleek Hennie de vorm te hebben behouden en hield hij Ad
Reijneveld op remise (of was het andersom?).
De eerste groepsronde was overigens een memorabele, want die avond was er geen enkele
afmelding. Nul stuks, helemaal niemand! Iedereen was aanwezig! Wat een club!!
Dit werd meteen gevierd met koffie met gebak en bitterballen toe. Of was dit toch vanwege ons 80jarig jubileum?
In de volgende Open Lijn volgt een stand van de groepen. Na 1 ronde is er nog niet veel van te
zeggen. De echte nieuwsgierigen kunnen natuurlijk altijd terecht op www.schaakclubdeuil.nl, of
gewoon op het bord in de zaal kijken. Want u houd deze 100% opkomst toch ook vast??
Dick Roosa
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Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden).
Seizoen 2011 / 2012
De Uil 1 NHSB promotieklasse
De Uil 1 verzaakt
Betrekkelijk kansloos heeft de Uil 1 zaterdag 16 februari het onderspit moeten delven in de
thuiswedstrijd tegen Aartswoud uit Hoogwoud.
Aan de belangstelling heeft het niet gelegen, want zelden heb ik meer volk bij elkaar gezien als deze
dag in de Hoeksteen. Parkeren was al vrij onmogelijk. Laat staan dat er een leuk zaaltje vrij was
voor de borden en stukken voor de schaak behoeftigen. Debet aan deze toevallige samenloop van
drukke omstandigheden was een condoleance plechtigheid ter ere van iemand die heel bekend was
in Hillegom. Doemdenkers onder ons zullen dit een voorteken noemen van een aanstaande
degradatie van ons vlaggenschip. Iets waar terdege rekening mee gehouden moet worden inmiddels.
Nooit hebben we er zo slecht voorgestaan in de promotieklasse. En ik kan het weten want sinds
1984 heb ik alle wedstrijden meegespeeld. Ook vandaag leek het wel een veredelde
sterfhuisconstructie, want niemand van ons heeft aan de winst kunnen tippen. Na pakweg een uurtje
mochten wij weliswaar genieten van het betere bakje koffie en de broodjes van Petra en Vivian, de
echte spirit en de betere ideeën zijn er niet gekomen. Slechts Jan H. kreeg tegen Marc Helder een
beter toreneindspel, dat net niet te winnen bleek. Ook Richard kreeg een potremise stelling op het
bord en speelde nog een tijdje door tegen beter weten in. Ad kreeg opnieuw een remiseaanbod na de
opening, maar moest dit weigeren. Hij liet een kans op voordeel liggen en daarna was zijn opponent
onverbiddelijk. Een hard gelag. Vooral omdat inmiddels ook Jan V. en Tejo verloren hadden. Tejo
kwam niet goed uit de opening en Jan wist zijn geïsoleerde pion niet meer in de strijd te werpen.
Edwin had geen voordeel bereikt en na Dame ruil was remise het logische resultaat.
Dick en Fred kwamen op het eerste gezicht goed uit de opening, maar ergens hebben zij wellicht
kansen gemist. Zij hebben nog lang doorgespeeld. Het was vechten tegen de bierkaai. Bier dus. Aan
de bar met de felicitaties aan Helder en consorten. De punten waren hen gegund. Bier bij de
Chinees. We waren de enige klant, maar gezellig dat het was. Volgende keer gaan we weer. En
schaken natuurlijk, want we geven nog niet op.
De Uil 1 – Aartswoud 1 2,5–5,5

De Uil 1 laat tanden zien
De oudjes kunnen het nog. Zaterdag 9 maart speelde de Uil 1 in Hoorn tegen Caissa Eenhoorn 3 als
in zijn jonge dagen. Het begon al goed, want het regende pijpenstelen en dan is Jan vreeburg op zijn
best. Althans op weg in zijn fraaie mobiel met passagiers Dick, Richard en Ad. De snelle wagen,
die na een valse start in Hoofddorp toch keurig werd geparkeerd op het in eerste instantie wel erg
volle parkeerterrein bij het Cultureel Centrum de Huesmolen. De snelle jongens Richard, Jan en Ad
waren snel klaar. In no-time stond er 3-0 voor de Uil op het scorebord en ook Dick had een stelling
om door een ringetje te halen. Dan de langzame wagen van Cok. Hierin hadden de uitmelkers plaats
gevat. Nog uren waren zij bezig, voordat er leven in de brouwerij kwam in de Mallemolen.
Glijbaan, wip en speelhoek sierden het speellokaaltje dat doordeweeks als kinderdagverblijf dienst
doet. Jan H. en Edwin wisten een gunstige positie op het bord te toveren en in het eindspel hun
tegenstanders kansloos te laten. Even later was het 6-0 voor de Uil. Invaller Cok speelde een hoop
zetten, maar gebruikte daar slechts 30 minuten voor. Een berisping zou op zijn plaats zijn ware het
niet dat zijn opponent -met 3 sterke pionnen tegen een toren- alsnog in de fout ging. Voor degene
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die even niets beters te doen heeft kunt u zijn zetten hieronder bewonderen. Fred speelde tegen
Fred. Avis de voorzitter zelf. Het werd remise, maar onze man stond op een gegeven moment zo
bedenkelijk dat hij mij vroeg hem te sparen in het verslag. Bij deze. De beste nederlaag in het
winnende team was deze keer voor Dick. In zijn partij waren de kansen gekeerd. Zo is het leven. In
de Mallemolen van het leven heeft de Uil zijn tanden laten zijn. Ze zijn nog niet van ons af.
Caissa Eenhoorn 3 - De Uil 1 1,5–6,5
Ippel,C (1800) - Lont,D,Caissa Eenhoorn 3 (1800)
1.Pc3 d5 2.e4 d4 3.Pce2 e5 4.Pf3 Ld6 5.Pg3 Pe7 6.Lc4 h6
7.d3 Pbc6 8.a3 Ld7 9.h3 Dc8 10.Ph5 Kf8 11.Ph4 Le6 12.Df3
Lxc4 13.dxc4 De6 14.b3 g6 15.Pg3 a5 16.De2 Kg7 17.0–0
Df6 18.Phf5+ Pxf5 19.exf5 De7 20.Df3 Df6 21.De4 Tae8
22.h4 Pe7 23.fxg6 fxg6 24.Dg4 Kh7 25.Pe4 Df5 26.Dxf5
Pxf5 27.Pf6+ Kg7 28.Pxe8+ Txe8 29.g3 c5 30.Ld2 b6
31.Tad1 e4 32.Tfe1 Pxg3 33.fxg3 Lxg3 34.Te2 Lxh4 35.Th2
g5 36.Le1 Lxe1 37.Txe1 e3 38.Kf1 Kg6 39.Ke2 h5 40.Teh1
h4 41.Tg2 Te4 42.Tf1 Te8 43.Tf3 Th8 44.Th3 Kh5 45.Th1
g4 46.Txh4+ Kxh4 47.Th2+ 1–0

De Uil 1 kijkt uit
Zaterdag 6 april heeft de Uil 1 zijn laatste strohalm gegrepen voor lijfsbehoud in de promotieklasse
NHSB.
Een eclatante overwinning tegen Kijk Uit.
Kijk Uit, een vriendelijker schaakvereniging bestaat niet.
Het karakter zit in de naam. Voordat men gevaarlijk gaat worden deelt het een waarschuwing uit.
Kijk uit voor mijn gepointeerde zet. Kijk uit voor mijn demarrage.
Het is als Michael Boogerd, die luid toeterend uit het peloton wegsprint.
Een gewaarschuwde Uil telt voor 2, zodat niemand verloor deze middag.
Ook dankzij onze supporter en erelid Rob Warmerdam, die ons altijd geluk brengt.
Dat begon met Richard, die een octopus op d3 toeliet. Gelukkig wist hij nog een aanval uit de
mouw te schudden met eeuwig schaak.
Even later een historisch feit. Dick mocht van de teamleider remise aannemen.
Toen gebeurde er een tijd niets tot de dissonanten van de vorige thuiswedstrijd hun klasse lieten
zien.
Ad kreeg een sterk paard en vrijpion en dat betekende 2-1.
Jan V. wikkelde af naar een paardeindspel met pion meer. Kat in het bakkie; 3-1.
Tejo worstelde zich door de opening en kwam boven met een aantal pionnen meer; 4-1.
Jan H. en Edwin tekenden daarna voor plusremises. Hun winst was niet meer nodig.
Want er was nog een Fred. In zijn opening won hij snel een stuk, maar de victorie liet lang op zich
wachten.
Nu maken we eerst een uitstapje naar st Albans om over 2 weken alles uit de kast te gaan halen in
de laatste ronde in Aartswoud.
De Uil 1 – Kijk Uit 1 6–2
Ad Reijneveld
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De Uil 2 NHSB klasse 2D
Aalsmeer 2 tegen De Uil 2
Sneeuwstormen! IJzige wind! Code geel! IJzel! Code oranje! En als je aan het eind van de middag
naar buiten kijkt en het niet gelooft, dan gooit het journaal van 6 uur er nog een schepje bovenop
met afschrikwekkende beelden van gestrande auto’s. Men had speciaal nog een auto op z’n dak
gezet om ons te weerhouden naar Kudelstaart te gaan. Kudelstaart? Waar ligt dat? Ergens in het
onherbergzame gebied achter Aalsmeer, waar dus nooit gestrooid wordt.
Met dank aan Martin Zegstroo konden toch 8 spelers de barre tocht aanvaarden. De grootste
beproeving was in Kudelstaart: In het Dorpshuis was een optreden van een shantikoor die het ergste
deed vrezen. En jawel, al snel stoven er enkele dames op ons af bewapend met CD’s om ons thuis
ook het gezang te laten aanhoren. De meesten van ons konden dit echter goed weerstaan en bij
aanvang van de wedstrijd had het koor de moed al opgegeven om ons te storen.
Toch gaat zoiets je niet in de kouwe kleren zitten, dat bleek tijdens de wedstrijd. Enkele van onze
spelers waren niet in goeden doen, misten de vastberadenheid die hun spel in het verleden placht uit
te stralen. Zo liet Gerie mij weten dat zijn partij niet zozeer een overwinning van hem was als wel
het verlies van zijn tegenstander. Toch wist hij dan wel op het beslissende moment het punt te
pakken.
Jan van den Bergh speelde een goede partij. Een verzwakte pionnenstelling op de damevleugel van
wit wist hij goed uit te buiten en uiteindelijk materiaal winnen. Enkele wanhoopszetten van zijn
tegenstander vergrootten alleen maar diens puinhoop en na dameruil konden de stukken weer in de
doos.
Bij Martin Zegstroo straalde het plezier er van af. Hij zette zijn partij gedegen op, kreeg een
overwegende stelling en wachtte rustig op een fout van de tegenstander. Die kwam er ook, er werd
eerst een pion gewonnen en na afruil van alle stukken nog een pion en toen was de buit binnen.
Hennie van Eeuwijk kon in het middenspel een pion winnen, maar durfde het kennelijk niet aan en
er werd afgewikkeld naar een toreneindspel, waarin zwart iets beter stond. Hennie zag echter de
juiste verdediging om remise te maken.
Aan de overige partijen wil ik geen woorden vuil maken, ik laat het aan de spelers zelf over om
thuis rustig uit te zoeken waar het beter had gekund.
Aalsmeer 2 – De Uil 2 4½ - 3½

Geen winst De Uil 2
De wedstrijd tegen HWP 5 was cruciaal voor lijfsbehoud in de Tweede klasse D. Met KC
ChessCool 3 al zo goed als gedegradeerd op 1 punt, De Vennep 2 op 2 punten (met de wedstrijd
tegen ChessCool in de slotronde) en De Uil en HWP op 4 punten dan is het duidelijk dat wij het bij
verlies wel kunnen vergeten.
Al snel werd duidelijk dat we het zeer moeilijk zouden krijgen. Hennie maakte na een paar zetten in
het Morragambiet al een beslissende fout die materiaal kostte. Cok werd na een 1.Pc3 opening
steeds verder teruggedrongen op de damevleugel. Henk kreeg met zwart een goede stelling, kreeg
het loperpaar, maar liet de belangrijkste loper weer afruilen. Jan won wel een pion, maar zwart zette
de stelling onder druk. Invaller Stefan kreeg met de Hollandse Stonewall een goede stelling, maar
vergat dat pion d5 door Db3 gepend bleef staan en verloor een stuk op e4. De tegenstander van
Gerie kreeg een vrijpion op de damevleugel. Peter werd in een Klassiek Damegambiet
teruggedrongen, de witte paarden domineerden de stelling. En Mark kwam in een Wolgagambiet
onder druk te staan.
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Al snel kon de tegenstander oogsten: Hennie had de kwaliteit verloren en kon zijn koningsvleugel
niet meer ontwikkelen. Toen daardoor nog een stuk verloren ging moest hij opgeven. Stefan speelde
met een stuk minder nog wel een tijdje door, maar de tegenstander liet zich niet meer verrassen. En
Peter verloor materiaal terwijl de tegenstander aanval hield.
Het eerste lichtpuntje verscheen aan bord 8, waar Mark een pion op e6 won en spoedig daarna ook
een kwaliteit. De 1-3 stand noopte de andere 4 borden tot doorspelen waar een remise voor de hand
lag. Gerie wist de zwarte vrijpion op b6 te blokkeren en kreeg een goede stelling. Toen zwart ook
nog Pb4 toeliet met aanval op de 2 torens op a6 en c6 kon zwart opgeven.
Henk verloor een pion, maar dat bleek een dubbelpion die wit alleen maar in de weg zat. Toen de
pion werd teruggegeven bleek de stelling pot remise.
Jan had weliswaar een pion veroverd, maar zijn pionnen op d4 en b3 konden slechte met moeite en
passiviteit worden verdedigd. Hij kreeg rond de 37e zet orders om toch door te spelen, zie hier het
resultaat:
Wit: Jan van den Bergh

Zwart: Harry van der Peet
1.b3 e5 2.Lb2 Pc6 3.e3 d5 4.Pf3 Ld6 5.Le2 Pf6 6.c4
Lf5 7.a3 Lxb1 8.Dxb1 dxc4 9.Lxc4 h6 10.Lb5 De7
11.Dc2 O-O 12.Lxc6 bxc6 13.Dxc6 Tab8 14.Dc2 c5
15.O-O Tfc8 16.Tfc1 De6 17.Dc4 Df5 18.h3 e4
19.Ph2 h5 20.Lxf6 gxf6 21.Pf1 De5 22.Da6 Tc7
23.Tab1 Tbc8 24.a4 Kh7 25.d4 De6 26.De2 Df5
27.Pg3 Lxg3 28.fxg3 cxd4 29.Txc7 Txc7 30.exd4
Dd5 31.Kh2 Kg6 32.De3 Td7 33.Te1 Te7 34.h4 Dd6
35.Tf1 Dd5 36.Df2 Te6 37.De3 Tb6 38.Df2 Te6
39.Tc1 Tc6 40.Tf1 Te6 41.Dd2 Td6 42.Df4 Tb6
43.b4 Td6
Stelling na 43…Td6

44.g4 hxg4? 45.Dxg4+ Kh6 46.Tf5 1-0
Als laatste was Cok nog bezig. Hij stond weliswaar een pion voor, maar zwart had met het
loperpaar ruim voldoende compensatie. Op mijn advies werd remise gegeven.
De laatste ronde spelen we tegen Santpoort 3, dat dan weliswaar al kampioen zal zijn, maar
vermoedelijk niet met een zwak team zal komen. Mogelijk degradeert nog een extra team uit de 2e
klasse, in dat geval zullen we tegen Santpoort nog wat bordpunten nodig hebben.
Jan Havenaar

De Uil 3 NHSB klasse 3D
Keurige winst de Uil 3
In het nieuwe speellokaal van Chess Society Zandvoort naast het circuit werd vrijdag 1 maart het
beslissende halfje uiteindelijk binnengebracht door onze trouwe invaller Pim Redeker. Als
motorcoureur had Pim vroeger goede ervaringen met dit circuit en ook dit keer wist hij in een
weliswaar iets langzamer tempo de juiste weg naar de finish te vinden. Daar lag de zege te wachten
door in een betere stelling remise overeen te komen met Hans Drost. Het beslissende halfje in een
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match, waar de Uil 3 eigenlijk de hele avond aan het roer was geweest. Richard Grannetia speelde
een verdomd leuke en ingewikkelde partij, waarbij hij op een gegeven moment nog een betere
stelling kreeg ook. In het toreneindspel waren de verbonden a- en b-pion echter te sterk. Richard
Nigten had toen al voor het 4e punt gezorgd. Hij stond een paar pionnen voor, maar de angstige
teamleider durfde even niet meer te kijken. Toen hij Richard later op de gang tegen kwam,
verklapte hij zonder blikken of blozen dat het punt binnen was. Dat Sander ging winnen was al
enige tijd duidelijk. Hij stond reeds lang een tasje stukken voor, maar zijn opponent gaf pas op toen
onze man promoveerde naar een schone Dame. De schone Dame die wij later in Murphy’s Law
mochten bewonderen als de stewardess in de dop. Aan het 3e bord speelde Pim van der Aar een
stevige remise. Hij kon niet verhinderen dat alles werd afgeruild en gezien de stand in de wedstrijd
was dat geen ongunstig resultaat. Dat gold ook voor de remise van Stefan. Gehandicapt door zijn
ingepakte rechterarm wist hij ook linkshandig de fijne zetjes van de stonewall op het bord te
toveren, doch afruil van stukken deed de strijd staken. Aan bord 2 had Nico eerder de pijp aan
Maarten moeten geven. Een hallucinatie kostte zijn Dame op een moment dat hij na een dubieuze
opening net een paard had gewonnen. Gelukkig had Martin aan bord 1 toen al voor het 1e winstpunt
gezorgd. Met de degelijkheid, die wij van hem gewend zijn bestreed hij de Leeuw van tegenstander
Koper. Net toen ik tussen de bedrijven door een bakje koffie nuttigde, kwam hij mij het goede
nieuws vertellen. Zo gaat de Uil 3 nog steeds lekker. Maandag 18 maart is het thuis tegen
Hoofddorp.
Chess Society Zandvoort/Jopen 2 - De Uil 3 3,5 – 4,5

De Uil 3 is veilig

Dit verslag wil ik positief insteken. De Uil 3 blijft in de veilige schoot van de 3e klasse NHSB. Daar
horen we thuis. Daar zijn we veilig. Weinig andere teams van de Uil mogen op dit moment tot deze
geruststellende conclusie komen. Zwartkijkers zouden met de nodige kritiek komen aanzetten op
het schaakniveau deze maandag de 18 maart tegen Hoofddorp 1. Dat het huilen met de pet op was,
lachen met kiespijn of andere clichés die een boze teamleider paraat heeft als het een keer tegen zit.
Nu even niet. Soms is het goed een echec met de mantel der liefde te bedekken en zal ik kort en
bondig de gespeelde partijen verhalen. Richard G. was de enige winnaar. Hij gaf in de opening een
paard tegen 2 pionnen. De pointe kwam 40 zetten later. Met een uitgekiende Dameruil wist hij plots
een gewonnen eindspel te bewerkstellingen. 3 mannen haalden een half punt binnen. Nico: hij stond
slechts in de slotstelling beter tegen Jan Los met een Paard op c5 met vrijpion op a6. Stefan: het was
en bleef potremise met een de bekende mindere zwartveldige loper bij de stonewall. Martin: hij
haalde op zijn tandvlees een remise. Met 2 pionnen achter vlocht een matvalletje in de stelling,
waardoor zijn opponent zettenherhaling niet uit de weg kon gaan. Pim had een stuk geofferd voor
aanvalskansen, die er niet zijn gekomen. Invaller Ron van der Linden stond eerst 2 stukken voor.
De stelling bleef lastig en toen de kruitdampen waren opgetrokken, telde ik nog een keer en stond
hij een stuk achter. De partij van Richard N. heb ik niet goed kunnen volgen, behalve de
eindstelling. Die was rijp voor opgave.
We spelen nog 1 keer dit seizoen. Vrijdag 12 april uit tegen Santpoort.
Dan schaak ik zelf in st Albans en zult u geen verslag van mijn hand aantreffen. Ik vertrouw erop
dat het seizoen op een prettige wijze wordt afgesloten. Winst of geen winst. De Uil 3 is veilig.
De Uil 3 – Hoofddorp 1 2,5 – 5,5
Ad Reijneveld
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De Uil 4 NHSB klasse 3C

André Beijk

Toernooien
Beste schakers,
Vanmiddag is in De Hoeksteen het scholentoernooi gespeeld. 7 scholen
namen deel, waarbij 1 uit Nieuw-Vennep. In totaal streden 18 teams van 4
spelers om de 3 bekers. Dit was 50% meer dan vorig jaar toen 12 teams
deelnamen.
Evenals vorig jaar werden Johannesschool 1 en 3 resp. eerste en tweede.
De Leerwinkel 1 steeg 1 plaats naar de derde plaats.
In de pauze mochten de spelers op de foto met 2 levensechte uilen.
Bijgaand de eindstand, ter publicatie.

Scholenkampioenschap 2013
Nr. Naam
Johannesschool
1
1
Johannesschool
2
3
De Leerwinkel
3
1
Johannesschool
4
4
5

1 2 3

4

5

4 4
0

6

6

2,5

7

OBS Hilmare 1

8

Bommelstein 3

9

Jozefschool

0

10

All Stars Team

0 1

3

1
0 1,5

10 11 12 13 14 15 16 17 18
4

4

3

4

2,5
3
0,5 3 2

3
3,5

2

2

2
1,5

2

4

2
2

3

3
2

2

2

2
2

3,5

3

2,5

1

4
3,5

3,5 1
0,5

0

4
4

1,5

De Egelantier
Johannesschool
2

8 9

4

2

0 2

7

3
3

3

2

3
3

Score
(bord)
12
(24.0)
9
(17.0)
9
(13.5)
7
(14.5)
7
(13.0)
7
(11.5)
6
(12.0)
6
(12.0)
6
(11.5)
6
(11.0)
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Bommelstein 2

12

De Giraf 2

13

15

Bommelstein 1
De Leerwinkel
3
De Leerwinkel
2

16

De Fontein

17

OBS Hilmare 2

18

De Giraf 1

14
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1
0

1
0

2 2

2

0
1

1

2,5

4

4

1,5

0,5

2

1

2

2
1

2 1

0

2,5
1,5

1,5 0

1

2,5
2

2

1,5

4
0,5 2

2

2
3,5

2

1
0,5 0

2,5

0
2,5 0,5

1,5
3,5

6
(10.0)
5
(12.0)
5
(9.5)
4
(10.5)
4
(9.5)
3
(11.0)
3
(7.0)
3
(6.5)

Jan Havenaar

Rapid-schaakkampioenschap v.d.Bollenstreek 2013
Oegstgeest 1, De Zwarte Pion 1, Sassenheim 1, De Toren 1 winnen in Hillegom !!
Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de Uil vonden de Rapidwedstrijden voor
Bollenstreek-clubs ditmaal in de Hoeksteen te Hillegom, thuishaven van de Uil, plaats. Dinsdag 2
april 2013 waren maar liefst 96 schakers(sters) te gast bij de Uil en bonden 16 teams van elk zes
personen de strijd met elkaar aan, verdeeld over 4 poules. 4 Poules van elk 4 teams die deze avond
drie maal aan moesten treden waarbij elke speler per ronde 25 minuten als bedenktijd had. Dit keer
kon alleen de Zwarte Pion geen derde team op de been brengen dus dan maar een vijfde team van
de Uil geformeerd wat met behulp van enkele oud-leden goed gelukte. Bedankt voor de inzet Hans,
Piet en Cees.
Vorig jaar stelde ik in het verslag de vraag of na de afzegging van enkele teams dit het einde
betekende van deze kampioenschappen. Nu als ik zo afgelopen dinsdagavond de animo zag dan is
dit evenement nog springlevend en gaan we gewoon door. Improviseren zal altijd wel een factor
blijven maar daar schrikken we niet voor terug. Voor het jaar 2014 heb ik Sassenheim gepolst als
gastheer om de eenvoudige reden dat het al weer zes jaar geleden is (om precies te zijn in 2007) dat
we daar dit kampioenschap gespeeld hebben. We wachten dus rustig af.
In poule A gingen van start, bekerhouder Oegstgeest 1, De Uil 1, De Vennep 1 als pas
gepromoveerde en de Uil 3 die vorig jaar alle aanslagen op haar bestaan in de A poule overleefde.
Dat de Uil 3 het dit jaar moeilijk zou krijgen was buiten kijf maar toch probeerden ze de huid zo
duur mogelijk te verkopen. In de eerste wedstrijd was de Uil 3 tegen grote broer de Uil 1 niet
opgewassen tegen alle geweld en was het alleen Cok Ippel die een punt scoorde, het punt dat later
voor de Uil 1 van onschatbare waarde zou blijken te zijn. De Vennep 1 werd met 0,5-5,5 overklast
door Oegstgeest 1.
De tweede ronde bracht meteen de beide titelkandidaten Oegstgeest 1 en de Uil 1 in het strijdperk.
En net als vorig jaar was de uitslag 3-3. De Uil 3 verloor nipt met 2,5-3,5 van de Vennep 1 hoewel
een gelijkspel de verhouding beter had weergegeven. Met een half bordpuntje meer dan de Uil 1
ging Oegstgeest de laatste ronde in. De Uil 3 deed verwoede pogingen om de Uil 1 te helpen maar
kwam helaas niet verder dan een half bordpunt. En daar de Uil 1 met “maar”5-1 won van de
Vennep 1 bouwde Oegstgeest met weer een halfje de score uit tot juist dat ene punt dat Cok in de
eerste ronde aan de Uil 1 ontfutseld had. Oegstgeest dus opnieuw kampioen en winnaar van de
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Sjaak Kamps wisseltrophee. Oegstgeest staat al vier keer op deze beker dus voor de andere teams
volgend jaar een extra stimulans om er eens goed tegenaan te gaan. De Uil 3 behaalde deze avond
geen matchpunten en zal het dus volgend jaar opnieuw in de B-poule moeten gaan proberen..
.
Poule A ( de Sjaak Kamps – wisseltrophee)
1. Oegstgeest 1
3 - 5 ( 14 - 4 ) Oegstgeest 1 Kampioen
2 De Uil 1, Hillegom
3 - 5 ( 13 - 5 )
3 De Vennep 1
3 - 2 ( 5 - 13 )
4 De Uil 3, Hillegom
3 - 0 ( 4 - 14 ) Degradeert
In deze poule behaalden Fred Slingerland en Joop Piket van Oegstgeest, Ad Reijneveld en
Richard Copier van de Uil de volle winst 3 uit 3. Kees Scherpenisse, Oegstgeest, Edwin
Heemskerk en Dick Roosa van de Uil behaalden 2,5 uit 3)
Poule B , hierin kwamen uit, Daniel Noteboom 1 uit Noordwijk, De Uil 2 uit Hillegom, de Zwarte
Pion 1 uit Lisse (gedegradeerd uit de A-poule) en de Vrijpionnen 1 uit Voorhout, gepromoveerd uit
de C-poule. Het was de Zwarte Pion 1 er alles aan gelegen om het verloren gegane terrein te
herwinnen en dat was terug te zien in de uitslagen. De Uil 2 werd met 1-5 aan de Lissese –zegekar
gebonden terwijl de Vrijpionnen in diezelfde ronde Daniel Noteboom 1 met 4-2 versloeg. De
Zwarte Pion 1 ging in de tweede ronde op niet mis te verstane wijze door en met 5,5-0,5 werd van
Daniel Noteboom 1 gewonnen terwijl de Uil 2 met maar liefst 6-0 van de Vrijpionnen 1 wist te
winnen. De Vrijpionnen 1, het enige team deze avond dat een schaakster in de gelederen had,
Marissa. De schakers van de Uil hadden er geen ontzag voor! In de laatste ronde liet de Zwarte Pion
1 tegen de Vrijpionnen de teugels wat vieren en werd het “slechts” 4-2 wat echter ruim voldoende
was voor het kampioenschap.
De Uil 2 won met de nipte cijfers 3.5-2,5 van Daniel Noteboom 1 en daardoor degradeerde
laatstgenoemde naar de C-poule. De Zwarte Pion 1 Kampioen en dus weer terug op het hoogste
niveau, de A-poule. Voor een jaar zijn zij de trotse bezitter van de Anton van Pijpen wisseltrophee.
Poule B ( de Anton v.Pijpen -wisseltrophee)
1 De Zwarte Pion 1 Lisse
3 - 6 ( 14,5 - 3,5 ) Kampioen en promoveert.
2 De Uil 2 Hillegom
3 - 4 ( 10,5 - 7,5 )
3 De Vrijpionnen 1,Voorhout
3 - 2 ( 6 - 12 )
4 Daniel Noteboom,Noordwijk
3 - 0 ( 5 - 13 ) Degradeert
Slechts Joost van Hal en Wayne Welch van de Zwarte Pion 1 behaalden de 100% score 3 uit 3
Rob v.d.Aardweg van de Zwarte Pion en Gerie Opgenhaffen en Jan de Jong van de Uil 2
behaalden hier de score van 2,5 uit 3
In poule C dit jaar dus wel een volle bezetting van 4 teams. Hier speelden mee, Sassenheim 1, de
Zwarte Pion 2 uit Lisse gedegradeerd uit de B-poule, Daniel Noteboom 2 uit Noordwijk en de
Vennep 2. Normaliter zou hier ook een kampioen uit de D-poule in spelen doch dat was de Zwarte
Pion 3 en die liet dit jaar verstek gaan. Door een abuis mijnerzijds liep de indeling niet synchroon
aan de andere poules. Dit ontdekte ik pas na de eerste ronde. In poule C werd eerst ronde 3 gespeeld
zodat ook de overige rondes van plaats verwisselden. Soms moet je wel eens improviseren !!??
Sassenheim 1 liet in deze poule zien dat ze toch wel het een en ander in hun mars hebben. In de
eerste ronde werd met 5-1 gewonnen van de Vennep 2 terwijl de Zwarte Pion 2 met 4-2 Daniel
Noteboom 2 aan de zegekar bond. In de tweede ronde deed Sassenheim 1 het nog eens dunnetjes
over en met 4,5-1,5 was Daniel Noteboom 2 de mindere terwijl de Zwarte Pion 2 tegen de Vennep
2 met 5,5-0,5 behoorlijk uithaalde. Een uitermate spannende slotronde want zowel de Zwarte Pion 2
als Sassenheim 1 hadden 4 matchpunten en 9,5 bordpunt. Het werd een nek-aan-nek race waarbij
tenslotte Sassenheim 1 aan het langste eind trok en winnaar werd van de VVV-Lisse wisseltrophee
en bovendien mogen zij het volgend jaar opnieuw in de B-poule proberen. De strijd tussen de beide
- 15 -

De Open Lijn
15.april 2013

Jaargang 33
No 4

degradatie-kandidaten De Vennep 2 en Daniel Noteboom 2 eindigde in 3-3 en zodoende bleef
Daniel Noteboomn 2 de Vennep 2 met hetzelfde aantal matchpunten maar 2 bordpunten meer net
voor.
De Vennep 2 mag dus volgend jaar proberen in de D-poule het verloren gegane terrein te
herwinnen..
Poule C ( VVV-Lisse wisseltrophee)
1 Sassenheim 1
3 - 6 ( 13,5 - 4,5 ) Kampioen en promoveert
2 De Zwarte Pion 2, Lisse
3 - 4 ( 11,5 - 6,5 )
3 Daniel Noteboom 2,Noordwijk 3 - 1 ( 6,5 - 11,5)
4 De Vennep 2
3 - 1 ( 4,5 - 13,5) Degradeert.
In deze poule scoorden drie spelers de volle 100% 3 ui3 nl. Marcel Verschoor en Roel Alfrink
van Sassenhein 1 en Willem Rosdorff van de Zwarte Pion 2. Maar twee spelers scoorden 2,5
uit 3 te weten Albert Olthof van Sassenheim 1 en Dennis Bouwmeester van de Zwarte Pion 2
In poule D tenslotte door de inzet van een extra Uil-team opnieuw een volle bezetting nl. vier
teams.
Die teams waren, De Uil 4 en de Uil 5 uit Hillegom,Sassenheim 2 en De Toren1 uit
Valkenburg(ZH) Hier was de Toren 1 uit Valkenburg oppermachtig. Ze begonnen in de eerste
ronde met een 4-2 winst op Sassenheim 2 wat later zou blijken hun enige concurrent te zijn. In die
eerste ronde gaf de Uil 4 met dezelfde cijfers (4-2) les aan de Uil 5.In de tweede ronde kreeg de Uil
4 weer les van Sassenheim2 2-4 en ging de Toren 1 op volle kracht vooruit, met maar liefst 6-0
werd van de Uil 5 gewonnen.In de derde ronde zou het dan moeten gebeuren maar ook de Uil 5 wist
de Toren 1 niet te stoppen en met 4-2 werd verloren waarbij de Toren 1 na een jaar van afwezigheid
weer duidelijk zijn stempel op het geheel drukte en de van Gerven de Jong wisseltrophee voor een
jaar in de prijzenkast mag opbergen.
Bovendien mogen zij als kampioen het volgend jaar in de C-poule gaan proberen.
De Uil 5 verloor met dezelfde cijfers (4-2) van /Sassenheim 2.
Wel moeten we vanaf deze plaats Hans, Piet en Cees bedanken voor hun invalbeurt in de Uil 5..
Poule D ( Van Gerven de Jong wisseltrophee )
1 De Toren 1 Valkenburg ZH 3 - 6 ( 14,5 - 3,5 ) Kampioen en promoveert
2 Sassenheim 2
3 - 4( 9 - 9 )
3 De Uil 4 Hillegom
3 - 2 ( 8,5 - 9,5 )
4 De Uil 5 Hillegom
3 - 0 ( 4 – 14 )
Dirk Klok en Jeroen Hollander van de Toren 1 en Anne v.d.Meer van Sassenheim 2 scoorden
100% 3 uit 3. Ite van Til van de Toren en Aad Vledder van de Uil 4 scoorden 2,5 uit 3
Helaas voor de Uil deze avond geen top-prestaties, hoewel de bijna gelijke stand van de Uil 1 in
poule A (met Oegstgeest 1 als winnaar) er wezen mag. Jammer was de degradatie van de Uil 3.
De totale opkomst was geweldig deze avond, en de vriendschapsbanden konden weer danig
aangehaald worden. Iedereen die er aan meegewerkt heeft deze avond tot een succes te maken, heel
hartelijk bedankt.
Zoals reeds eerder in dit artikel aangehaald heb ik de Sassenheimse schaakvereniging gevraagd
volgend jaar in de Paasweek als gastheer op te treden maar we zullen af moeten wachten
Algemeen coördinator Cok Ippel
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41e VIERKAMPTOERNOOI
Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 2013
OPENING VAN HET TOERNOOI : VRIJDAG 7 JUNI 19.15 UUR
SPEELDATA:

Vrijdag
Zaterdag

7 juni 19.30 uur
8 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 Doormanplein.(pl.10 min)
INDELING:

INSCHRIJVING:

BETALING
KOSTEN:
PRIJZEN:

In Vierkampen: ingedeeld op rating
N.B. De winnaars van vorig jaar zullen zo mogelijk promoveren naar een
hogere groep.
De gewonnen beker gaat met de winnaar mee.
Vóór 6 juni 2013 18.00 uur ( svp de rating opgeven)
Inschrijving kan geschieden door:
a) Onderstaande strook insturen (als brief ) aan C.Ippel, Reigerstraat 22, 2162
GB Lisse
b) b) Tel. 0252 - 683321 K.vd Ben, Nieuw Vennep of : C.Ippel 06-22577267
(mobiel) Of via e.mail: toernooi@schaakclubdeuil.nl
UITSLUITEND KONTANT AAN DE ZAAL.
Tot 18 jaar € 8,- ; 18 jaar en ouder € 10,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 !

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:
Leeftijd onder 18 jaar: Ja / Nee
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Nico van der plas
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