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Hallo allemaal,
Nee je ziet niet dubbel, het 
bestuur van de schaakclub 
heeft besloten om een nieuw 
briefhoofd te maken. je mag 
de 7 verschillen zoeken. Het 
onderste briefhoofd is in ieder 
geval het nieuwe dus daar gaan 
we het de komende jaren mee 
doen.

In deze nieuwsbrief nemen 
we ook afscheid van veel 
jeugdleden, verleden week 
hebben Jivan en Nizaam 
ook afscheid genomen. De 
schaakclub wenst jullie 
allemaal een mooie toekomst 
en als het schaken weer gaat 
kriebelen is het leuk als je als 
volwassen vrouw of man weer 
terugkomt.

We hebben tot nu toe één 
nieuw lid om te verwelkomen. 
Haar naam is Vivian Roosa. 
Vivian we hopen dat je een 
leuke tijd bij De Uil gaat 
krijgen en we hopen ook dat 
er nog meer nieuwe jeugd 
leden bijkomen. Als jullie 
nou allemaal op school een 
spreekbeurt gaan houden over 
schaken dan gaat het vast goed 

komen. De inloop avond op 
5 oktober is ook al geweest 
en we hadden op iets meer 
aanloop gerekend. 
Het eerste Grand Prix toernooi 
is ook gespeeld  en van de 10 
junioren die mee geweest zijn 
hadden er 3 een prijs.
De competitie nieuwe stijl 
is ook begonnen, er valt dus 
weer veel te lezen en ook alle 
agenda’s staan er weer in.      
Groeten André
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Stap 1
We hebben niet alleen last van 
een economische crisis ook de 
toeloop van nieuwe jeugdleden 
vertoond crisis verschijn-selen. 
In de vorige schaakseizoenen 
begon-nen we met weinig 
nieuwe jeugdleden maar 
kwamen er al snel meerdere 
bij. Deze tendens is tot op 
heden niet waarneembaar 
en we moeten het doen met 
slechts één nieuwe aanmelding 
in de persoon van Vurian Roosa. 
Daarnaast is ook Julian weer van 
de partij. Hij kwam vier weken 
voor het vorige seizoen afliep 
en presteerde het toch het 
diploma “Opstapje” te halen. 
Heel knap! Vurian en Julian 
hebben nu het voordeel dat 
zij veel persoonlijke aandacht 
krijgen en dat kan hun schaak 
ontwikkeling ten goede komen. 
Om André te ontlasten krijgen 
Rhugaija en Bart de lesstof uit 
stap twee bij stap één. Gezien 
het geringe aantal leerlingen is 
dit geen probleem en dit maakt 
het er voor Vurian en Julian 
alleen maar gezelliger op.
In de achterliggende we-
ken hebben jullie laten zien 
heel leergierig te zijn en de 
concentratie gedu-rende de les 
goed vast te kunnen houden. 
We gaan er wat van maken!  
Johan

Dit is een mooi 
plaatje om En-
gels te leren. Hoe 
noemen wij dit in 
het Nederlands?

Basis schoolvakanties in Hillegom 2009-2010

Herfstvakantie  za 17 okt 2009 zo 25 okt 2009

Kerstvakantie  za 19 dec 2009 zo 03 jan 2010

Voorjaarsvakantie  za 20 feb 2010 zo 28 feb 2010

Meivakantie  vr 30 apr 2010 zo 09 mei 2010

Zomervakantie  za 03 juli 2010 zo 15 aug 2010

Bouwvak   za 17 juli 2010 zo 08 aug 2010



Jongens en meisjes,
Op de Grand Prix in Leiderdorp las ik in een klaslokaal de 
volgende regels.
Het zijn algemene regels die je overal toe kan passen dus ook 
bij ons op de schaakclub. Alleen het woordje school  is veran-
derd in schaakclub en als we ons er aan houden wordt het nog 
leuker bij ons.

  Regels Schaakclub De Uil:
    *  We praten gewoon en gebruiken fatsoenlijke woorden.

    *  We pesten elkaar niet; waar we ook zijn, niemand wil   

 worden gepest.

    *  We gaan met een ander om, zoals wij willen dat er met   

 ons wordt omgegaan.

    *  We luisteren naar elkaar en respecteren elkaars   

 mening.

    * We zorgen dat een ander geen last van ons heeft.

    * We blijven van elkaar en van elkaars spullen af.

    * We gebruiken de materialen waarvoor ze zijn gemaakt.

    *  We zorgen dat de schaakclub en de omgeving netjes   

 blijven.

    * We gedragen ons rustig op de schaakclub.

    * We helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te   

 houden.

Agenda voor het schaakseizoen 2009-2010
Met het complete Grand Prix schema van het komende 
schaakseizoen in de Leidse regio

19 okt Schaaktoernooi (herfstvakantie)
26 okt clubschaak
31 (zaterdag) okt Grand Prix  Leiden (OEW)

2-9-16-23 nov Clubschaak
28(zaterdag) nov Grand Prix  Leiden (Philidor) 
30 nov schaaktoernooi (met Sinterklaas)

7-14  dec clubschaak
21 dec Schaaktoernooi (kerstvakantie)
28 dec is er geen schaken (tussen kerst en oud 
en nieuw)

  
4 jan Clubschaak
9 (zaterdag) jan Grand Prix  Bodegraven
11-18-25 jan Clubschaak

1-8 feb Clubschaak
13 (zaterdag) feb Grand Prix  AAS
15 feb Clubschaak  
22 febr Schaaktoernooi (voorjaarsvakantie)

1-8-15-22 mrt clubschaak
27 (zaterdag) mrt Grand Prix  Voorhout (de 
Vrijpionnen)
29 mrt clubschaak

5 apr geen clubschaak (2de Paasdag)
12  apr clubschaak
17 (zaterdag) apr Grand Prix   Inter Nos
19-26  apr clubschaak

3 mei schaaktoernooi (meivakantie)
10-17 mei clubschaak
24 mei geen schaken (2de Pinksterdag)
31 mei clubschaak

7 jun clubschaak
12 (zaterdag) jun Grand Prix  Alphen a/d Rijn (ASC) 
 
14 jun stappen examens (o.v.)
21 jun laatste clubavond (prijs uitreiking)



Jeugdcompetitie
Jongens, meisjes ook,

Dit jaar laten we voor het eerst de com-
puter de indeling van de schaakpartijen 
bepalen.
Het systeem heet Keizer, waarbij iedereen 
tegen elkaar kan uitkomen. De indeling is 
op sterkte, maar ook de scores die je ge-
haald hebt in de vorige ronden zijn belan-
grijk. Als een aantal partijen achter elkaar 
worden gewonnen kunnen de lagere stap-
pen ook tegen de sterkeren schaken. Dat 
is leuk en uitdagend. Alleen stap 1 tegen 
stap 4 is niet mogelijk. Dat zou een te groot 
verschil zijn. Reeds heb ik een aantal 
verrassingen mogen waarnemen. Aletta 
speelde de partij van haar leven tegen 
Jake en zou zeker gewonnen hebben als 
de tijd niet zo snel was gegaan. 
De klok moeten we helaas altijd mee 
laten doen, want om 20.00 is het beschik-
bare jeugduur al weer voorbij. Ook Jivan 
verrichtte naar later zou blijken zijn laat-
ste kunstje door Maarten pardoes mat 
te zetten. Maarten en Jake worden als vi-
erde stappers de vaandeldragers van het 
jeugdschaak dit seizoen. Verder is geluk-
kig ook Anton weer terug. Zijn enthousi-
asme voor het spel geeft de jeugdleiders 
vertrouwen in een prettige en succesvolle 
samenwerking. Succes gemeten in plezier 
voor het schaken.
Overigens kun je de stand van de jeug-
dcompetitie zien op de website van de Uil 
http://www.schaakclubdeuil.nl/ En dan 
naar jeugd en competitie. 
 
Groet,  Ad

Nieuw op de schaakclub bij de Uil
Je ziet hieronder hoe leuk dat kan worden.

Zo leuk was het bijna op 5 oktober. Twee jongens kwamen kijken en hebben 
meegedaan in een competitie en vonden het best wel leuk. De volgende keer is het 
weer de eerste maandag van de maand en dat is dan 2 november. Wie weet komen er 

dan meer jongens en meisjes kijken.

Tijdreis
We gaan dit seizoen een reis door de tijd 
maken wat schaken betreft. We beginnen 
bij het begin. Hier zie je een afbeelding 
van de eerste schakers met hun eerste 
partij. Alleen wisten ze zelf nog niet dat 

zij schakers waren want het spel wat zij 
speelden had nog geen naam. Er is over-
wogen om “hetvingerindeneus  handin-
hethaar” te noemen maar dat was toch te 
lang. Waarom het schaken is gaan heten 
komen wij de volgende keer op.



Schoolschaak:

De foto’s staan nog steeds op de website van De Uil (schaakclub-
deuil.nl) verder   is er nog geen nieuws te melden maar als je 
slim bent (en dat ben je natuurlijk) ga je op jouw school alvast 
een sterk team samen stellen. 
Er komt natuurlijk wel  weer een schoolschaak toernooi in 2010.

Grand Prix Leiderdorp:
Dat was even vreemd, we gaan met 8 junioren naar Leiderdorp  
dus met twee auto’s,  4 junioren per auto  en er blijken 2 junioren 
niet in een auto te kunnen!
Gelukkig wilden de moeder van Maarten ons helpen door ook te 
rijden. Achteraf bleek er één junior vergeten te zijn opgegeven 
en één junior is nog apart opgegeven. 
Bij aankomst werden of ware we al ingedeeld in een groep, er 
speelden enkele in groep 10, in groep 8, in groep 7, één in groep 
5 en één in groep 3.Het toernooi was in een oud schoolgebouw 
en de groepen zaten allemaal in een andere klas lokaal, tussen de 
partijen door konden we heerlijk buiten spelen op de speelplaats. 
Uiteindelijk hadden we met zijn tienen 3 prijzen, een eerste, een 
tweede en een derde prijs, wie weet wat het de volgende keer 
word! 
Zaterdag 31 oktober is het weer zover.


