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Hallo allemaal,
Altijd weer leuk om te 
schrijven; ik schrijf nu dit 
stukje en volgend jaar lees je 
het in de nieuwsbrief. 
4 januari zijn we weer op 
de schaakclub met allemaal 
goede voornemens.
Misschien zijn de twee nieuwe 
jongens uit Nieuw Vennep, 
Thomas  en Raven er dan ook 
weer  en heeft Cas weer een 
grote stap 3.
Bij de vorige Grand Prix zagen 
we de jeugd leden van “op 
eigen wieken” met mooie 
eigen T-shirts lopen, dat leek 
ons ook wel leuk. Er is een 
prijs voor een ontwerp beloofd 
maar er is nog geen ontwerp 
tevoorschijn gekomen. Zijn 
onze ontwerpers in slaap 
gevallen?
Er heeft wel iemand een 
prachtig schaakgedicht van 
Sinterklaas gekregen, die je 
kan lezen in deze nieuwsbrief 

maar daar was nou weer 
net geen prijs voor beloofd. 
(misschien iets voor volgend 
jaar?)
Gaan we nog school schaken? 
Gaan we nog een puzzeltocht 
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Hoe gaat het in stap 2!
Wie het weet mag het zeggen. 
De lessen zijn lastig maar heel 
hard nodig. Soms zien we hele 
goede zetten en soms zien 
we niks maar langzaam maar 
zeker gaan we steeds beter 
schaken. Als de trainer tijdens 
een toernooi nog even denkt 
een Dame en een Toren als 

voorsprong weg te kunnen 
geven, wordt die mooi van 
het bord geveegd. We zullen 
aan het eind van het seizoen 
misschien niet net als Robin 
van Kampen(15 jaar) tegen Jan 
Timman een tweekamp spelen 
maar van je vader of moeder 
ga je zeker winnen.

Schoolschaak:

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

Ook voor deze nieuwsbrief zijn er nog geen stappen onder-
nomen naar de scholen toe

Wanneer jullie deze jeugdbrief 
lezen zijn we al weer 
aanbeland in het jaar 2010 en 
hebben we een heel nieuw 
schaakjaar voor de boeg! Het 
jaar 2009 is afgesloten met 
een kersttournooi. Het was dan 
ook jammer dat jullie alle vier 
niet aanwezig waren want het 
was erg gezellig en nu kon ik 
jullie geen goede kerstdagen 
wensen. Ongetwijfeld waren 
er andere bezigheden of was 
het slechte weer de oorzaak. 
Wel wil ik benadrukken dat 
jullie moeten proberen zoveel 
mogelijk op de lesavond 
te komen, er valt nog veel 
te leren. En nu ik toch met 
raadgevingen aan het strooien 
ben; probeer ook door de 
week eens een schaakpartijtje 

Stappen 1 en 2a
tegen bv. Schoolkameraadjes, 
vader, moeder of opa te spelen. 
Alleen op de lesavond is 
onvoldoende om snel sterker te 
worden. In de club competitie 
valt vooral het goede spel 
van onze eerste stappers op. 
Hoewel het resultaat soms 

wel eens tegenvalt zie je 
duidelijk vooruitgang en dat 
is bemoedigend. Rhugaija, 
Bart, Vivian en Julian ik wens 
jullie een gezond en leerzaam 
Nieuwjaar toe. 
    
Johan

lopen? Gaan we nog  T-shirts 
met ontwerp krijgen? Allemaal 
vragen uit het oude jaar voor het 
nieuwe jaar te beantwoorden.

Groeten André

 Schaakclub 

“DE UIL” 

wenst al haar leden, 

jeugdleden

en hun familie, 

een gezond en 

voorspoedig 

2010 toe.



Basis schoolvakanties in Hillegom 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 29 novemberber:
Voor het eerst op zondag! Nou zo gek was dat nog niet. Er gaven 
zich 9 jeugdleden op om mee te gaan, helaas werd er eentje ziek 

Oefeningen

Welke zetten moet de witte Loper doen 
om veilig schaak te kunnen geven? Uitschakelen verdediger slaan + hout.

Wit aan zet, speel de beste zet. (heel 
moeilijk)

De oplossingen staan  ergens in deze nieuwsbrief

dus ...., De Uil was met 8 
man/vrouw sterk verteg-
enwoordigd.  Doordat er 
minder jeugd mee kon 
doen werden sommigen 1 
of 2 groepen hoger gezet 
als wat ze gewend waren 
en dat was even schrikken, 
maar uiteindelijk ligt het 
altijd aan jezelf of je wint 
of verliest.
En gewonnen werd er 4 
van de 8 gingen met een 
prijs naar huis waaronder 
zelfs een eerste prijs. De 

Punten overzicht
 Oude rating    Nieuwe rating GP punten
Jake  1035  1049  92.3
Mark  956  1025  95.6
Toon 725  733  73.3
Maarten 655  671   73.4
Alleta  599  635  73.4
Pim 559  580  67.8
Anton 576  586  56
Dimitry 532  564  68
Jitse 492  462  58
Mart 500  412  41
Niels 400  334  13

foto’s heb je al een keer kunnen bekijken 
op de club en ze staan ook nog steeds op 
onze website, schaakclub de uil.nl  onder 
de jeugd.
9 januari is de volgende Grand Prix, in 
Bodegraven en als het goed is heb je bij 
deze nieuwsbrief ook een uitnodiging  
meegekregen en bel ik je weer op om je 
op te geven.

Wat spelen we op een schaaktoernooi?  
schaak?

Ja, schaken is leuk!



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

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)

We gaan dit seizoen een reis 
door de tijd maken wat schaken 
betreft. We beginnen bij het be-
gin. 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 overwogen om 
“hetvingerindeneus  handinhethaar” 
te noemen maar dat was toch te lang. 
Waarom het schaken is gaan heten 
komen wij de volgende keer op. 

De geschiedenis van het Schaken

 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 
kunnen dienen. In deze tijd was de sterkste man ook meestal de 
koning en als die een spel uitvond hete dat dan ook een koningss-
pel bij de buren heten 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.

Waar komen de schaakstukken vandaan? Zoals je  gezien hebt 
speelden de eerste spelers al met iets wat je stukken zou kunnen 
noemen. Wat er bedoeld  wordt is natuurlijk de  stukken die er 
uitzien zoals we ze nu kennen. 

Ergens diep in een grot is deze grot tekening  gevonden en er 
is nog steeds onzekerheid of het een afbeelding is van de buren 
uit de grot ernaast  of dat er een ontwerp is gemaakt voor het 
schaakspel. Maar eerlijk is eerlijk, als je heel goed kijkt, zou je er 
inderdaad de huidige schaakstukken uit kunnen halen.

Volgende keer: wie en waarom heeft al die regels  uitgevonden



Naam Stap Gespeeld Winst Remise Verlies Score

1 4 10 8 1 1 996

2 Mark van der Ploeg 3 10 9 0 1 972

3 4 11 7 1 3 795

4 3 11 6 0 5 683,7

5 1 7 3 2 2 661,5

6 3 11 6 0 5 661

7 2 11 5 1 5 640,7

8 Anton Jasper 3 6 4 0 2 626,3

9 2 8 4 1 3 605,5

10 Pim van der Zande 3 9 5 0 4 586,3

11 2 10 4 1 5 545,8

12 2 10 4 1 5 539,5

13 Thomas 3 2 1 0 1 459,6

14 Raven 3 2 1 0 1 450,3

15 1 9 3 0 6 444

16 2 12 4 0 8 425

17 2 9 1 2 6 373

18 Bart de Wit 2 9 1 2 6 324,8

19 Wouter de Wit 2 9 0 2 7 249

Jake van Biezen

Maarten Spaargaren

Aletta Stunnenberg

Julian

Toon Teeuwen

Dimitry-Joe Evers

Rhugaija William

Jitse Stunnenberg

David Bruschke

Vivian Roosa

Niels van der Weerdt

Mart Cornelisse

Jeugd De Uil seizoen ‘09-’10
“Mark en Jake lopen uit op de rest. 
Maarten zit op het vinkentouw.
Mark heeft het qua resultaten het beste 
gedaan, maar toch staat Jake nog net 
eerste op de ranglijst.
Dat komt doordat Jake relatief een sterker 
programma heeft gehad.
De score wordt namelijk bepaald door de 
stand op de ranglijst van je tegenstander.
Het lijkt ingewikkeld, maar ik hoop dat 
deze uitleg voldoende is.
Daarnaast zijn we zijn pas op de helft, 
zodat alles op een gegeven moment 
glad wordt gestreken wat betreft de 
tegenstand.
Zelf vindt ik het prettig werken met alle 
spelers in 1 groep en indelen volgens het 
zogenaamde Keizer systeem.
Iedereen die aanwezig is heeft een partij 
en ook als je netjes afzegt krijg je nog 
een paar punten.
Wat valt er verder op?
De vierde plaats van Aletta, maar ook dat 
de andere dames Rhugaya en Vivian het 
goed doen en hun “mannetje” staan in de 
schaakpartijen tegen de jongens.

Rangschikking na Ronde 12

Een eervolle vermelding krijgen 
de gebroeders de Wit. Zij leveren 
een positieve bijdrage aan het 
jeugdschaakgebeuren.
Ook zijn we blij met 2 nieuwe spelers uit 

Nieuw-Vennep: Thomas en Raven.
Het is duidelijk dat we ook in 2010 weer 
veel schaakplezier gaan beleven”.
 
(was getekend: begeleider Ad)

Antwoorden van pagina 2
Oplossingen:
L gaat naar: f5,c8,b7,g2,f1, schaak
L x Pd5 met schaak, daarna slaat wit de zwarte Dame
D b5, zwart kan niet promoveren en ook niet met de koning 
naast de pion gaan staan.
Bij de volgende zet speelt wit D f1, nu kan zwart zeker niet 
meer promoveren en hoeft wit alleen nog maar de Koning erbij 
te halen om te winnen. 


