
Uitnodiging voor het nieuwe schaakseizoen  
 bij  schaakclub De Uil 

We beginnen op maandag 1 september.  
 

Mocht je deze zomer besloten hebben om iets anders te gaan doen dan zouden 
we het zeer waarderen als we op deze avond elkaar gedag kunnen zeggen. 
Wordt dat lastig dan vernemen we graag iets van je via de telefoon of e-mail. 1 
september is ook een hele goede avond om vrienden of vriendinnen mee te 
nemen om te laten zien wat we op de schaakclub doen. 
 In deze nieuwsbrief staat ook een brief die naar ex jeugd leden is verstuurd.  
Misschien ook wat voor jouw? 
 
 
Hallo allemaal, 
Daar is die weer, de 1ste nieuwsbrief seizoen 2008 / 2009, leuk om er weer een te maken en 
naar jullie toe te sturen en daarbij jullie uit te nodigen voor het nieuwe schaakseizoen bij de 
schaakclub De Uil. 
Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en misschien wel iets leuks meegemaakt 
wat met schaken te maken heeft. 
In deze en elke volgende nieuwsbrief staat de volledige agenda voor het hele schaakseizoen. 
Ik zal dit stukje niet te lang maken. Lees deze nieuwsbrief maar door en kom lekker schaken, 
neem een vriend of vriendin mee want hoe groter de groep, hoe leuker het wordt. 
Groeten André 
 
Agenda voor het schaakseizoen 2008– 2009 
 
25  aug. jaarvergadering 
 
1  sep. 1ste clubavond 
8  sep. Harddraverij feest met simultaan schaak  
                        Let op: dit jaar is het in de Hoeksteen 
15 – 22 - 29 sep. clubschaak 
 
4 (zaterdag)    okt. Grand Prix Leiderdorp   
6  okt. clubschaak. 
13  okt. Schaaktoernooi (herfstvakantie) 
20-27  okt. clubschaak 
 
1 (zaterdag) nov. Grand Prix  Leiden (OEW) 
3-10-17-24 nov. Clubschaak 
29(zaterdag) nov. Grand Prix  Leiden (Philidor) o.v. 
 
1  dec. schaaktoernooi (met Sinterklaas) 
8-15      dec. clubschaak 
22-29    dec. is er geen schaken  
  (kerstvakantie) 



 
5  jan. Clubschaak 
10 (zaterdag) jan. Grand Prix  Kuddelstaart 
12-19-26 jan. Clubschaak 
 
2-9  febr. Clubschaak 
14 (zaterdag) febr. Grand Prix  Boskoop (Inter Nos)   
16  febr. Schaaktoernooi (voorjaarsvakantie) 
23  febr. clubschaak 
 
2-9-16  maart clubschaak 
21 (zaterdag) maart Grand Prix  Voorhout (de Vrijpionnen) 
23-30  maart clubschaak 
 
6  april clubschaak 
13  april geen clubschaak (2de Paasdag) 
18 (zaterdag) april Grand Prix   Bodegraven (o.v.) 
20          april clubschaak 
27  april schaaktoernooi (meivakantie) 
 
4  mei is er geen schaken (doden herdenking) 
11-18-25 mei clubschaak 
 
1  juni geen schaken (2de Pinksterdag) 
8   juni clubschaak 
13 (zaterdag) juni Grand Prix  Alphen a/d Rijn (ASC)   
15  juni stappen examens (o.v.) 
22  juni laatste clubavond (prijs uitreiking) 
 
 
Even een kleine uitleg over de Grand Prix die in de agenda staan aangegeven en altijd op 
zaterdag gehouden worden. 
Op zo’n Grand Prix komen tussen de 100 en 150 jeugdleden van veel verschillende 
schaakclubs, toernooi schaken. Je wordt ingedeeld op je eigen sterkte niveau en je speelt dan 
in zo’n groep ongeveer 6 of 7 partijen schaak en als je 1ste 2de of 3de wordt krijg je een prijs, 
meestal een beker. We gaan dit seizoen proberen om met een grote groep deze Grand Prix te 
bezoeken en laten ons dan brengen door trainers en / of ouders. Voordat de eerste Grand Prix 
begint leggen we het nog een keertje uit op de club. 
 
  Colofon 
 
 
Speellokaal:   Centrum De Hoeksteen 
    Karel Doormanplein 2 
    2182 XC  Hillegom   516208 
    Er wordt gespeeld op de maandag avond  

van  19.00 uur tot 20.00 uur  
 
Voorzitter:   Jan.Plomp   Ambachtst. 29 
    2181  RC   Hillegom 
    516545   j.plomp@snelnet.net  
 
penningmeester:                Peter Kaptein  Pr.Bernhardst 58 



    2181 RL Hillegom 
    532550  kaptein@autobrinkmann.nl  

rabobankrek.  328189502 
 

Jeugd coördinator  André Beijk  Heereweg 427  
2161  DB      Lisse 
219069     06-25471944 
apmbeijk@zonnet.nl 

 
trainer  1ste stap    Johan Boon /  Leo Colijn 
 
trainers 2de stap   André Beijk / Richard Grannetia 
 
trainer  3de stap   Cas Grannetia / Sander v Delden 
 
trainer  4de stap (en verder) Ad Reyneveld / Ronald v/d Linden 
 

 
 
 

            
Beste mensen, vorig seizoen  
heb ik steeds beloofd om  
actief te worden,dat is niet 
zo goed gelukt. Maar voordat  
jullie nu denken dat alle dieren  
te lui zijn om te schaken, stuur ik  
wat bewijs materiaal in om te 
laten zien dat dat niet zo is. 
Groeten van het Paard 
  
 

Ook dit jaar zijn de gedragregels voor op de club onveranderd, lees ze 
nog eens door en vind er wat van.  
Om een schaakles goed te laten verlopen heb je “structuur”nodig. Regels om te zorgen dat de 
les goed verloopt. Neem deze regels in de eerste les met zijn alle door. Op zich niets 
bijzonders want op school en thuis zijn we ook gewend aan allerlei regels.  
 

• Tot het begin van de les kan je even “vrij schaken”of verder werken in je werkboek. 
 
• Als de trainer de groep roept: luister dan direct! (niet doorspelen!) 
 



• Als de trainer aan een andere groep les geeft dan moet je met vragen even wachten    
of aan een ander vragen. Als je elkaar helpt: doe dat dan rustig en stil zonder te storen. 

 
• Heb je een vraag: vinger omhoog. 
 
• Schelden, pesten, rennen, stoeien of onsportief gedrag is niet toegestaan! 
 
• Als we competitie spelen: wees stil! Geef een hand voordat je de partij begint. Geef de 

uitslag door. Zet de stukken in de beginstelling als je klaar bent. Speel na je partij voor 
de competitie nog een potje of ga verder in je boek. Bemoei je niet met andere 
partijen. Bij problemen roep direct de trainer. Aanraken is zetten; dus geen “eigen 
regels”. 

 
• Je mag tussendoor naar de WC: wel even tegen de trainer zeggen dat je gaat. 
 
• Kom niet aan de spullen in het lokaal! 
 
• Op het einde van de les ruimen we met z’n allen op: de plek voor werkboeken, 

schaakstukken, borden, potloden, gummen is voor iedereen bekend. 
 
• Werkboek mag mee als je thuis nog wat wil doen. Niet vergeten mee terug te nemen! 
 
• Als je achterloopt dan moet je thuis wat aan schaken doen: werkboek mee of cd-rom 

lenen. 
 
• Zet altijd je naam boven een blaadje met opgaven. 

 
 

Uitslagen stappen examens: 
Natuurlijk hangt je schaakdiploma ingelijst boven je bed (of je “bijna diploma”) 
Maar als je het van je mede clubgenoten bent vergeten kun je hier onder nog een keertje 
kijken naar het eindresultaat. 
Pim Bertram van der Zande    stap 1  9                
Haye Heida                   stap 1  8 ½                
Jivan Gadjradj               stap 1  9 
Job Schoonderbeek            stap 1  8 ½  
Jitse Stunnenberg            stap 1  8 
Justin van Zuidam            stap 1  7 
 
Sjoerd Bijl                  stap 2  6 ½  
Diede Dingemans              stap 2  9 
Max v/d Linden               stap 2  5 
Storm Perfors                stap 2  7 ½  
Maarten Spaargaren           stap 2  6 
Nizaam William               stap 2  6 ½  
       
Jeroen Bijl                  stap 3  6 
Charlene Bijwaard            stap 3  8 ½  
Elanor Staats                stap 3  6 ½           
Ruud Visser                  stap 3  7              



Falko de Wit                 stap 3  6              
 
Frank Visser                 stap 4  5 
 

 
 

 
Dit seizoen komt er weer een nieuwe trainer helpen, 
Hij zei dat die dezelfde  verfrissende methode had als de 
nieuwe trainer van vorig seizoen! 
 
Je weet dat je kan winnen  met een toren in het eindspel maar vaak is het lastig om het af te 
maken en ontsnapt de koning weer uit de hoek of wordt het ‘pad’. 
De oefeningen hieronder zijn van hetzelfde soort en leert je om de laatste goede zetten  met de 
toren te doen. Met de 2de zet moet je mat geven. 
(als er een zwarte punt bijstaat is zwart aan zet) 
 

                     . 

 

 
 
Beste  (ex) jeugdschaak speler, 
Waarschijnlijk een verrassende brief voor je omdat je alweer één of meerdere 
jaren je schaakclub hebt verlaten.                                                                              
 
Het volgende willen we echter aan je voorstellen,   
 



We willen met een groep van 13- tot 20 jarigen, die in het schaken al een 
redelijk niveau bereikt hebben (stap 3 of hoger) een schaak competitie met les 
aanbieden.  
 
De  voorkeur gaat uit naar de vrijdag avond van 19.30 uur tot  ± 21.00 uur    (aan 
de tijd kan nog gesleuteld worden ) 
 
We hebben in Hillegom een goede locatie maar hoeft niet op voorhand definitief 
te zijn. 
 
Natuurlijk hangt er ook een prijskaartje aan maar er zal alles aan gedaan worden 
om dit zo laag mogelijk te houden en hangt natuurlijk ook van het aantal 
deelnemers af 
 
We willen ook proberen om het breed op te zetten met spelers uit de hele 
Bollenstreek  
 
De lessen die gegeven gaan worden zullen afhangen van de wens de jullie zelf 
aangeven maar wel op niveau. 
 
Het is eigenlijk een schaak avond om een lekker potje te schaken met je 
leeftijdgenoten dus als je nog iemand kent met een redelijk schaakniveau is die 
natuurlijk ook van harte welkom. 
 
Het zou fijn zijn als je op deze brief binnen een week reageert of je wel of niet 
mee zou willen doen. 
Het liefst per e-mail naar apmbeijk@zonnet.nl  zodat wij weten of er met dit 
voorstel door gegaan kan worden  
 
Met vriendelijke groet  Het Bestuur van S.C.  De Uil 
 
 


