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Hallo allemaal,
Binnen 4 weken weer een 
nieuwsbrief, dat is snel en 
waarom is dat?
We hebben binnen de 
schaakclub 2 nieuwsbrieven, 
één voor ons en één voor de 
senioren (die noemen we de 
open lijn) als we nu een paar 
weken naar voren schuiven met 
de nieuwsbrief loopt die gelijk 
met de open lijn en wordt die 
ook daar in afgedrukt kunnen 
alle senioren lezen waar wij 
mee bezig zijn.

En waar zijn we dan mee 
bezig?
Natuurlijk met onze stappen 
waar de trainers over schrijven. 
Ook met onze competitie die 
dit jaar anders is dan anders 
en waarvan we vorige week de 
stand konden zien op het bord 
en nu in de nieuwsbrief.
De Grand Prix die we met 
grote aantallen bezoeken en 
prijzen winnen. 
De vakantie toernooien die dit 
jaar het ? als thema hebben en 
verder veel mooie foto’s
Groeten André

Jaargang 8, nummer 3 16 november 2009

Stap 1
De nieuwe Nederlandse 
schaakkampioen heet Anish 
Giri en is slechts 15 jaren 
oud! Nooit eerder hadden 
we een kampioen met zo’n 
jonge leeftijd. Veel van zijn 
schaakkennis heeft hij via 
de computer opgedaan en 
daarnaast is het natuurlijk een 
groot talent. Het hoeft dus niet 
lang te duren om de top te 
bereiken. Met veel oefenen 
leer je snel.
Na de eerste tien lessen 
moeten Vivian en Julian hun 
wekelijkse schaakpartij nu ook 

tegen de meisjes en jongens uit 
stap 2 en 3 spelen. En ook hier 
zien we dat een jongere leeftijd 
geen beletsel is om succes te 
boeken. Julian won zomaar van 
een deelnemer uit stap drie en 
Vivian zag, met twee dames 
voorsprong, helaas haar vlag 
vallen. Maar jullie weren je 
knap!
Bart verloor de match tegen 
zijn broer. Met wat meer 
concentratie was dit niet nodig 

geweest. Rhugaya had de 
pech dat haar tegenstander 
uit was op het herdersmat en 
had al na vijf zetten verloren. 
De eerstvolgende les gaan 
we het herdersmat bespreken 
zodat jullie tegenstanders 
daar geen kans meer mee 
maken. Daarnaast zullen we 
gaan oefenen hoe je met 
aanmerkelijk meer materiaal 
het eindspel snel kan beslissen. 
Johan

Contributie betaling voor het seizoen 2009 / 2010

Beste ouder,

Even een apart stukje voor extra aandacht.
Uw dochter of zoon zal nu wel weten of zij/hij lid blijft van de 
schaakclub de Uil. 
Voor de jeugd proberen we de contributie zo laag mogelijk te 
houden, echter dit jaar ontkomen we niet aan een verhoging 
en wordt het  € 45,-

Met dit schrijven vragen wij u om het bedrag van € 45,- over te 
maken naar het volgende rekening nummer:

rabobankrekening  32.81.89.502
Ten name van S.C. De Uil te Hillegom

Met vriendelijke dank namens het bestuur van
Schaakclub De Uil

Let op   Let op    Let op    Let op   Let op    Let op 
    De grand prix van zaterdag 28 november 
    gaat naar zondag 29 november

Hoe gaat het in stap 2!
Stap 2 heeft een trainers wis-
sel ondergaan maar gelukkig 
was die al ervaren in stap 2. 
Cas en Richard deden samen 
stap 3 maar stap 3 is wat uitge-
dund waardoor Cas het wel al-
leen kon behappen. Richard is 
weer naar stap 2 gegaan waar 
hij verleden jaar in begonnen 
was. André heeft nu zijn han-
den vrij om sommige  van jul-
lie extra bij te staan. Ook stap 2 
is niet zo groot dus het is goed 

mogelijk om iedereen goed te 
begeleiden. 
We zijn intussen beland bij de 
penning en zoals ik het afgelo-
pen maandag ervaren heb zit 
het begrip penning er al re-
delijk goed in. De competitie 
stand geeft nog niet zo’n heel 
goed beeld omdat  stap 1 nog 
een beetje tegen elkaar heb-
ben gespeeld dus ik neem aan 
dat stap 2 nog wel omhoog 
schiet.

Schoolschaak:
De foto’s staan nog steeds 
op de website van De Uil 
(schaakclubdeuil.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.

Helaas is hier nog steeds 
geen verder nieuws over 
bekend.



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

16-23 nov Clubschaak
29(zondag) 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)

Dit is een mooi plaatje om Engels te 
leren. Hoe noemen wij dit in het Neder-
lands?

Waarschijnlijk wisten we allemaal dat 
wij dit de rokade noemen, we hebben 

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

Grand Prix 31 oktober:
Helaas was ik er zelf niet bij maar Johan nam het over en alles is 
prima verlopen. Misschien schrijft hij ook nog een verslag.
Vol trots lieten maandag 2nov. 4 jeugdspelers hun prijzen zien en 
ik was net zo trots als jullie. Toon zijn eerste schaaktrofee Mark 
en Dimitry allebei derde in hun groep en Maarten zelfs eerste 
in zijn groep. Gefeliciteerd. Als je gaat googlen naar uitslagen 
grand prix leiden kom je alle uitslagen en standen tegen ik heb 
voor jullie jullie rating even opgezocht. Hoe hoger je rating hoe 
sterker je bent. De wereld top zit ongeveer aan 2700 punten. 
Jullie trainers zitten tussen de 1500 en 2200. Hieronder zie je je 
toernooirating. Je clubrating kan heel anders zijn. het is maar net 
waar de club mee begint.

  Oude rating     Nieuwe rating
Jake   1040   1035
Mark   925   956
Toon  718   725
Alleta   625   599
Maarten  610   655
Pim  580   559
Anton  576   586
Jitse  575   492
Dimitry  522   532
Mart  500   412
Niels  400   334

Oefeningen

Dubbele aanval dame Penning Penning

De oplossingen staan  ergens in deze nieuwsbrief

de lange rokade en de korte rokade. Je 
mag de hele wedstrijd rokeren maar er 
zijn 3 momenten dat het niet of niet meer 
mag. Welke zijn dat? Antwoorden vind je 
in deze nieuwsbrief

Rokeren



  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.

We zijn nu al een grote sprong verder in de tijd, we worden al netjes geknipt en onze 
wapens zijn al een stuk moderner. Er is ook een steen gevonden met witte en zwarte 
vakjes en door de moderne wapens vinden we veel bot restjes die nog ergens voor kun-
nen dienen. In deze tijd was de sterkste man ook meestal de koning en als die een spel 

uitvond hete dat dan ook een koningsspel bij de buren het-
en de sterkste man weer anders bv de Sjah en die noemde 
het dus sjahspel. Na een flinke buren ruzie werden de letters 
wat verdeeld en noemden we het schaken. Er moest echter 
nog een hoop aan de regels gebeuren, zo hadden alle botjes 
nog dezelfde kleur en je was nog niet jarig als je een botje 
van de sterkste man pakte. Volgende keer: waar komen nou 
die schaak stukken vandaan.

De foto’s in dit nummer zijn van het Herfsttoernooi

De geschiedenis van het Schaken
We gaan dit seizoen een reis door de tijd maken wat schaken betreft.  Vorige keer heb-
ben we de allereerste schaakpartij besproken.



Antwoorden van pagina 2

Dame b2 (er dreigt mat op b7 of de Loper 
op e2 gaat verloren)
Toren c7 (de Dame wordt gepend, Toren 
wordt verdedigd door de witte Dame)
Toren d1(weer wordt de Dame gepend, 
als deze weggaat volgt er mat op d8)

Als de Koning schaak staat mag je niet 
rokeren.
Als de Koning over een veld moet wat 
aangevallen staat mag je niet rokeren.
Let op, als de bovenste twee situaties zijn 
opgelost mag je weer wel rokeren
Als de Koning of de Toren gezet zijn ge-
weest mag je niet meer rokeren

Naam Stap Gespeeld Winst Remise Verlies Score

1 Mark van der Ploeg 3 7 6 0 1 693

2 4 7 5 1 1 641,3

3 4 8 5 1 2 618

4 1 4 2 2 0 514,3

5 3 6 4 0 2 510

6 2 8 4 1 3 497,5

7 1 5 3 1 1 494

8 3 4 3 0 1 486,7

9 3 8 4 0 4 442

10 2 8 4 0 4 427

11 2 7 3 1 3 422,2

12 2 7 2 1 4 374,2

13 2 5 1 2 2 368,8

14 3 7 2 0 5 322,7

15 Bart de Wit 2 6 1 2 3 309

16 Pim van der Zande 3 7 2 0 5 304

17 1 5 1 0 4 284,7

18 Daniel 1 1 0 0 1 276,6

19 1 1 0 0 1 273,3

20 1 1 0 0 1 270

21 Wouter de Wit 2 6 0 2 4 244,5

Jake van Biezen

Maarten Spaargaren

Julian

Anton Jaspers

Jitse Stunnenberg

Rhugaija William

Jivan Gadjradj

Toon Teeuwen

Niels van der Weerdt

David Bruschke

Dimitry-Joe Evers

Mart Cornelisse

Aletta Stunnenberg

Vivian Roosa

Joep Oosterveer

Kaj Romijn

Jeugd De Uil seizoen ‘09-’10
“Mark, Jake en Maarten bevestigen hun 
favorieten status. Zij staan bovenaan en 
zullen voor het kampioenschap strijden.
Mark staat als derde stapper zelfs met 
stip op 1. Dat belooft nog een spannende 
strijd.
Verder doen de eerste stappers het erg 
goed. Hoewel zij eigenlijk voornamelijk 
tegen elkaar gespeeld hebben.
Soms is het nodig de partijenindeling 
van de computer aan te passen, omdat 
een beginner na een winst te snel 
tegen een gevorderde kan uitkomen. 
Ik zie dat iedereen al zijn punten heeft 
gescoord. Dat geeft de burger moed, 
want ook de kleine beetjes helpen. Het 
enthousiasme, waarmee een ieder zijn 
competitie partijen wil spelen geeft ook 
de begeleiders weer moed. Nu nog wat 
beter opletten tijdens de stappen lessen. 
Je maakt geen fouten meer en de betere 
zetten komen vanzelf.”
(was getekend: begeleider Ad)

Rangschikking na Ronde 8


