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Hallo allemaal,
Daar is die weer nieuwsbrief 
no 6.
Veel Grand Prix met foto’s die 
geweest zijn en zaterdag is al 
weer de volgend in Boskoop. 
Hoe snel en leuk wil je het 
hebben?
Ook een warm welkom aan 
Caron v d Heuvel, kan al lekker 
schaken maar doet nog even 
snel de theorie van stap1. 
Niet alleen Caron is erbij 
gekomen maar ook een warm 
welkom voor David Yakubi die 
ook in stap 1 begonnen is en 
familie heeft die goed kunnen 
schaken dus met David komt 
het wel goed.
Ook eindelijk wat nieuws over 

het schoolschaken en helaas 
de mededeling dat er nog niet 
veel schot zit in het maken of 
laten maken van de shirts met 
Uil logo. Verder staat er nog 
wel wat te gebeuren dus houd 
de agendag goed in de gaten 
zodat je niet verrast wordt. 
Groeten André
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trainers  1ste stap
Johan Boon  

trainers 2de stap
André Beijk / Richard Grannetia

trainers  3de stap
Cas Grannetia 

trainers  4de stap (en verder)
Ad Reyneveld / Sander v Delden

Stappen 1 en 2a

Hoe gaat het in stap 2!
Als ik naar de stand kijk zie ik dat David als hoogst genoteerd 
staat dat zegt niet alles maar is altijd meegenomen. De theorie uit 
het boek valt niet mee maar de lessen op de pc zijn makkelijk te 
maken dus hoe ver we met de theorie zijn is moeilijk in te schatten 
maar we gaan vol goede moed door en hopen dat spelletje goed 
onder de knie te krijgen.

Waar komt zo’n uitspraak vandaan? “iets onder de knie krijgen”. 
Wie het weet mag het zeggen.

Nieuwe rubriek:
We hebben de geschiedenis van het schaken gehad en het lijkt 
me leuk als we nu onze eigen geschiedenis gaan maken.
Wat is de bedoeling?

Ik maak een foto van je en jij schrijft een stukje geschiedenis over 
jezelf en dat mag van alles zijn, bv wie je bent en wat je doet,of…. 
Iets wat jou het meest bezig houd, of….iets wat je meegemaakt 
hebt, of…… je toekomst plannen. Je kan schrijven wat je wil en 
zo krijgen we dan een heel mooi geschiedenis boek over de 

schaakjeugd van Hillegom uit 
de begin jaren van 2000.
Je kan het schrijven of mailen, 
aan mijn geven of naar me 
opsturen en je kan er meteen 
mee beginnen, bij de volgende 
nieuwsbrief staat het erin.
Groeten André

Sinds de laatste jeugdbrief 
hebben we er bij stap 1 een 
nieuwe leerling bij. David 
kwam, vergezeld door zijn va-
der en broertje, een kijkje ne-
men en besloot maar meteen 
te blijven.
Het blijkt dat zijn schaakken-
nis wellicht al genoeg is om 
volgend seizoen door te stro-
men naar de tweede stap, 
maar dat zal dan kantje boord 
zijn! Een andere nieuwkomer 
doet het eveneens verrassend. 
Ties had binnen de kortste 
keren het eerste opstapboekje 
doorgewerkt en ook met het 
tweede boekje heeft hij geen 
problemen. Hij kan dan ook 
met gemak het diploma “Op-
stapje” gaan halen. Over de 
vorderingen van Vivian en Ju-
lian ben ik dik tevreden. Jullie 
zijn leergierig en hebben het 
spelletje al aardig door. Het 
diploma voor stap 1 mag voor 
jullie dan ook geen probleem 
zijn! Rhugaya heeft het in stap 
2a even moeilijk. Dat is niet 
erg je hebt allemaal wel eens 
dat het lijkt of je stilstaat, maar 
wanneer je doorzet zul je zien 
dat het ineens weer beter zal 
gaan. De laatste maanden van 
dit seizoen zijn aangebroken 
dus zet allemaal nog even je 
beste beentje voor om daarna 
van een wel verdiende vakan-
tie te gaan genieten.         Johan



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

12  apr clubschaak
17 (zaterdag) apr Grand Prix   Inter Nos
19-26  apr clubschaak

3 mei schaaktoernooi (meivakantie)
10 mei clubschaak
15 mei open jeugd kampioenschap Hillegom
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)

Schoolschaak:

Het ziet er naar uit dat het dit jaar doorgaat en het zal ge-
houden worden op eind mei en op een woensdag  middag.
We willen dit jaar in vier tallen spelen dat betekent dat je 
met zijn vieren bent met eventueel een reserve die ook mee 
kan draaien in het team.
Nadere gegevens volgen nog  maar maak je school alvast 
maar warm en begin met trainen. 

Grand prix nieuws
Grand prix in Bodengraven.

Dat was de aanhef in de vorige nieuwsbrief, je gelooft het bijna 
niet maar inmiddels hebben we alweer 2 toernooien gespeeld. Te 
weten, Kudelstaart en Voorhout.
Nu moet ik natuurlijk diep in mijn geheugen gaan graven hoe dat 
ook alweer allemaal verlopen is maar gelukkig hebben we de 
foto’s nog.

En …..er is altijd wel iemand te vinden op de schaakclub of 
in de buurt die jullie school team wil trainen.

Basis schoolvakanties in Hillegom 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

Dubbele aanval Dame Penning Uitschakeling verdediging

Toch nog even wat theorie:
Voor stap 1 zijn ze niet makkelijk, als het je lukt neem ik me petje 
voor je af.
Voor stap 2 moet het te doen zijn want deze lessen heb je al-
lemaal gehad.
Voor stap 3 en hoger moeten ze eigenlijk toch wel makkelijk te 
vinden zijn. 
De antwoorden staan weer ergens in deze nieuwsbrief.

Dit waren de 
deelnemers in 
Kudelstaart met 
3 prijs winnaars 

Achterste rij van 
links naar rechts:
Raven, Mark, 
Jake, Maarten en 
op de voorgrond 
van links naar 
rechts:
Dimitry en Niels



Waarschijnlijk was er in Kuddelstaart niet veel etenswaar te koop 
en om toch niet om te vallen van de honger begonnen sommigen 
van ons maar aan zichzelf.

Vervolg Grand Prix nieuws

Het volgende toernooi was lekker dicht 
bij huis en wel in Voorhout, dit was op 27 
maart. Sneeuw en ijs was verdwenen dus 
de buiten sporten waren ook weer in volle 
gang vandaar dat we o.a. de 3 mannen uit 
Nieuw Vennep misten op deze Grand Prix. 
We waren toch nog met zijn zevenen en dit 
waren de deelnemers .

op de achtergrond van links naar rechts:
Niels en Caron.
Op de voorste rij van links naar rechts:
Toon, Pim, Jake, Mark, Jitse.

De prijswinnaars:
Met hard werken haalden Mark nog een derde prijs en 
Niels nam als cadeau voor zijn moeders verjaardag de 
eerste prijs mee naar huis.

 Zaterdag 17 april Grand prix Inter Nos Boskoop

 Zaterdag 15 mei Jeugd kampioenschap Hillegom

 Zaterdag 12 juni  Grand prix ASC Alphen a/d Rijn 

Grand prix toernooien 2009-2010

Komkommertijd bij de 
jeugdschakers.
 
De lessen in stap 4 en de competitie gaan van een leien dakje.
Jake en Maarten weten de opgaven knap op te lossen.  Ik noem 
de piondoorbraak en de eerste beginselen van het toreneind-
spel. Noteren is nog geen abc, maar ook daar komt verbeter-
ing in. In de competitie is het Mark, die de scepter zwaait. Op 
hem staat geen maat. Het kampioenschap is nakende. Na Jake en 

Maarten komt het groepje 3e stappers Pim, Aletta, Toon, Anton en 
onze Vennepse vrienden Thomas en Raven, die het goed doen en 
het -naar ik waarneem- ook naar de zin hebben op de schaak-
club in Hillegom. Ook de andere jeugdschakers spelen een leuk 
potje, dat toch elke week weer het hoogtepunt van de avond is. 
De nieuwelingen David en Caron hebben ook hun visitekaartje 
afgegeven. Het zijn veel belovende talenten. Daar moet ik het bij 
dit bericht even bij laten, want zoals je in de aanhef hebt kunnen 
lezen het is komkommertijd.
 
Groet,  Ad



1ste diagram: Dc2-c7
2de  diagram: Lc1-b2
3de  diagram: f5-f6

Concentratie geeft 
een mooi beeld

Grand Prix is een 
serieuze zaak

Het Krokus toermooi


