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C o l o f o n
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
peterkaptein@casema.nl
rabobankrek.  328189502

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

website De Uil
schaakclubdeuil.nl

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

Seizoen 2010/2011 zit er weer op. Een 
seizoen met gemengde gevoelens, was 
het nou een goed seizoen of een ging het 
gewoon zoals het ging?  Deze nieuwsbrief 
komt uit op onze laatste clubavond en het 
is pas nummer 4, dat betekent dat we 2 á 
3 nieuwsbrieven niet gemaakt hebben. 
Daar staat tegenover dat je veel kan vol-
gen op onze website en dat was dan ook 
dit seizoen de discussie, informatie via de 
nieuwsbrief en de website of alleen maar 
via de website. De beslissing is gemaakt in 
de laatste vergadering van de jeugdtrain-
ers op 8 juni 2011, we gaan door met de 
nieuwsbrief en laten hem met dezelfde 
regelmaat uitkomen als de Open Lijn (de 
nieuwsbrief voor de senioren)
Op deze laatste clubavond zijn ook de pri-
jzen verdeeld en de diploma’s uitgereikt. 

Op het moment dat deze nieuwsbrief  
wordt gemaakt zijn de examens uitslagen 
nog niet allemaal bekent maar wel de 
stand van de competitie. Die is alvast ver-
meld verder in deze nieuwsbrief. Ook zijn 
er in deze nieuwsbrief nog veel foto’s te 
zien van onder anderen het schoolschaak-
toernooi  en de laatste 3 grand Prix’s . De 
laatste is zaterdag 11 juni  gespeeld in Al-
phen aan de Rijn waar weer veel prijzen 

Hallo allemaal,
werden meegesleept.
We vinden in deze nieuwsbrief ook wat 
punten terug die besproken zijn tijdens de 
trainers vergadering en natuurlijk kunnen 
we lezen wanneer het volgende seizoen 
weer begint. Je wordt dan weer uitgen-
odigd met een nieuwsbrief waarin je dan 
nog wat oud nieuws kan lezen en natuurli-
jn wat nieuw nieuws.
 Groeten André 

Het goede nieuws is het slagen van Matthijs, 
Bas en Ties voor het Stap 1 examen. Knap 
gedaan jongens! Van onze drie deelnemers 
aan het Stap 2 examen zijn Vivian en Niels 
geslaagd maar bleek Rhugaya, tot onze ver-
bazing, een onvoldoende te hebben gehaald. 
Julian en Thomas waren op vakantie en zullen 
op maandag 20 juni alsnog hun examen maken. 
Ook Rhugaya mag, als zij dit wil, een herexa-
men maken.

Het is al met al een onrustig seizoen geweest. Veel 
verzuim maakte het er niet gemakkelijker op. 
Het is dan belangrijk dat jullie naast het wekeli-
jkse lesuurtje regelmatig oefenen en spelen op 
school of thuis. De grote vakantie staat voor de 
deur! Geniet er van en hopelijk zien wij jullie uit-
gerust terug voor het nieuwe seizoen, te begin-
nen bij de simultaanwedstrijd in de kermisweek.

Richard en Johan

Stappen 1 en 2
 

Geniet  van je vakantie,
De eerste maandag van september gaan we weer begin-

nen, een uitnodiging komt via je
brievenbus ergens eind augustus.



Als je na al onze goede lessen nog steeds verliest kan je van deze strip misschien ideeën op doen.
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net als vorig seizoen, Mark van der Ploeg

Name Score W D L
2057 15 15 0 0

Op de tweede plaats

Name Score W D L
1714 25 16 1 8

Op de derde plaats

Name Score W D L
1692,8 26 16 1 9

W =winning( winst)   D =draw( remise)    L =lost( verloren)

Clubkampioen seizoen 2010/2011

Kampioen is geworden

Gms
Mark van der Ploeg

Gms
Aletta Stunnenberg

Gms
Niels van der Weerdt

Gms = games( gespeelde partijen )   

In de computer is dit schaakprogram geïnstalleerd en  rekent uit 
met waarden en tegenwaarden van je tegenstander wat de stand 
uiteindelijk wordt. En zoals je kunt zien is het verschil tussen 
Aletta en Niels zeer klein.  
Na deze 3 mensen, hebben we ook nog de beste die dan volgde 

in hun stap, een prijs gegeven. In stap 3 /4 is dat na Mark en 
Aletta, Jitse Stunnenberg die dus 3de  is stap 3 /4 is geworden.                              
In stap 2 is dat na Niels, Thomas Prins die dus  2de in stap 2 is 
geworden.
In stap 1 is het Ties Cornelisse  die 1ste in stap 1 is geworden .     
Voor Bas Peters hebben we een aanmoediging  prijs   omdat we 
hopen dat die na de verhuizing toch doorgaat met schaken.
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Pos Name Score W D L TPR

1 2057 15 15 0 0 1222 1213

2 1714 25 16 1 8 716 707

3 1692,8 26 16 1 9 564 540

4 1619 22 14 0 8 517 614

5 1400,5 18 10 1 7 581 574

6 1216,5 21 9 2 10 164 226

7 1173,7 20 9 0 11 577 466

8 1157,3 25 10 2 13 148 181

9 1138,3 18 8 0 10 132 174

10 1078 11 5 0 6 109 132

11 1053,8 22 8 2 12 138 173

12 1053,5 16 7 1 8 216 204

13 964,8 15 5 1 9 94 93

14 307 25 1 1 23 1 1

Gms Rtg

Mark Ploeg

Aletta Stunnenberg

Niels Weerdt

Jitse Stunnenberg

Anton Jasper

Thomas Prins

Dimitry−Joe Evers

Vivian Roosa

Rhugaija William

Julian Timmers

Ties Cornelisse

Mart Cornelisse

Matthijs Voges

Bas Peters

Clubkampioen seizoen 2010/2011



Grand Prix Voorhout
Zaterdag 19 maart

Al weer het 6e Grand Prix toernooi van dit 
seizoen. Deze keer in Voorhout maar wel 
in een hele andere lokatie. Erg klein deze 
lokatie, waardoor er maar een beperkte 
inschrijving mogelijk was. Deze keer gin-
gen we op pad met 2 auto’s en 2 naviga-
tie’s, om zeker te zijn goed aan te komen, 
drie UILEN en drie ouders. Onze maskotte 
(André) ging deze ronde niet mee, want 

Zie voor foto’s de fotogallerij van Schaakclub De Uil Hillegom
http://www.schaakclubdeuil.nl/gallery2/v/GrandPrixs/

7e Grandprix in Kudelstaart
Zaterdag 16 april

Grand Prix 6 is nog maar 4 weken geleden. Nog 2 te gaan in dit 
seizoen. Vandaag 16 april reizen we naar Kudelstaart voor alweer 
de 7e grandprix. André heeft goed zijn best gedaan om aan 4 top-
pers te komen, want er moesten voor deze Grand Prix keuzes ge-
maakt worden tussen de bloemencorso, andere verplichtingen of 
een gezellige middag schaken.
Niels, Anton, Dimitry en Mark vormen een mooi kwartet voor de 

Uil. Het werd hun niet echt makkelijk gemaakt want met 9 gro-
epen in totaal wordt je al snel hoger ingeschaald. Mark als enige 
in zijn vertrouwde groep 1 ging met de 2e prijs naar huis. Dimitry 
groep 4, Anton groep 5 en Niels groep7 gingen weliswaar zonder 
prijs naar huis maar verdienen wel een compliment voor hun pr-
estatie in de hoge groepen.

die moest de bloemetjes buiten zetten in 
Keukenhof. Ruim optijd kwamen we aan 
en konden de UILEN rustig hun groep en 
plekje opzoeken. Ties en Niels dicht bij 
elkaar in groep 10 en 8, Mark aan de an-
dere kant in groep 1. En dan ineens…….
is het heel druk in de kleine ruimte. Ge-
lukkig kwam het zonnetje door en konden 
ouders en begeleiders naar buiten om wat 

zonnestralen op te vangen.
Iedereen heeft zijn best gedaan, er werden 
mooie en spannende partijen gespeeld. 
Prijsuitreiking met zijn allen op elkaar, 
maar dat kon de pret niet meer drukken. 
Mark en Ties zeer goed gespeeld, beiden 
een 4e plaats en Niels…… buiten zijn ei-
gen verwachting om een mooie trofee 
voor de derde plaats.

Laatste grand 
prix van de Leidse 
Schaakbond
Zaterdag 11 juni was onze laatste grand 
prix van de Leidse Schaakbond. Voor  dit 
seizoen uiteraard, het blijft namelijk leuk 
om mee te maken. Zo was het zaterdag 11 
juni weer gezellig druk in Alphen en war-
en er wel 14 groepen van 8 deelnemers. 
De Uil was “breed” vertegenwoordigd, we 
hadden een speler in de onderste groep  
en een speler in de bovenste groep en 
nog een paar er tussen  in. Welke kanon-
nen waren er dit keer mee? Hier komen ze 
aan elkaar vast: tiesjitsenielsantonmark-
jake ( ik denk dat ik me hond zo ga noe-
men). Na al het schaakgeweld en de ge-
wone prijs uitreiking was  er ook nog de 
algemene prijsuitreiking Die heel wat tijd 
in beslag nam. Zo kreeg iedereen die aan 
met alle grand prix meegedaan hebben 
een medaille, de beste 5 van de competi-
tie kregen prijs, en voor je eigen leeftijd 
categorie waren er prijzen. Sommigen van 
ons moeten dus weer een extra plankje in 
hun prijzen kast maken.  
Hieronder zie je de uitslagen. wil je alle 
uitslagen zien ga dan naar Leidse schaak-
bond.nl en zoek bij de jeugd
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Pl Club

4 3 1365 1365 107.2

Pl Club

4 5 1056 1084 90.

Pl Club

2 Anton Jasper 5,5 484 546 71.

8 1,5 455 407 55.

Pl Club

2 5  402 452 65.3

Pl Club

4 4,5 283 297 54.7

Groep 1

     Naam Punten Oude rating Nieuwe Rating GP punten

Mark van der Ploeg De Uil

Groep 3

    Naam Punten Oude rating Nieuwe Rating GP punten

Jake van Biezen De Uil

Groep 10

    Naam Punten Oude rating Nieuwe Rating GP punten

De Uil

Niels van der Weerdt De Uil   

Groep 12

    Naam Punten Oude rating Nieuwe Rating GP punten

Jitse Stunnenberg De Uil

Groep 14

   Naam Punten Oude rating Nieuwe Rating GP punten

Ties Cornelisse De Uil   

Eindstand Grand Prix ASC



Zie voor foto’s de fotogallerij van Schaakclub De Uil Hillegom
http://www.schaakclubdeuil.nl/gallery2/v/BSchoolToernooi2011Schoolschaak Toernooi 2011

De Toermalijn kampioen schaken.
Woensdag 16 maart is het schaakkampioenschap basisscholen 
Hillegom gehouden in de Hoeksteen. Er hadden zich acht scho-
len aangemeld, waarvan één met twee teams. Omdat de scholen 
meer dan de benodigde vier leden per team bij zich hadden, is er 
een All Star team samengesteld om aan een even aantal deelne-
mers te komen, zodat iedereen kon spelen. Er werden zes ronden 
gespeeld, en we mogen zeggen dat er met veel inzet en plezier 
werd geschaakt.
Er waren kinderen die in de voorgaande weken schaakles had-
den gevolgd bij De Uil, en daar deze middag profijt van hadden. 
Er waren ook kinderen die erg op de schaakklok letten en wat 
minder op de schaakstukken op het bord, waardoor ze soms par-
does mat werden gezet. Na vijf ronden waren er twee koplopers: 
Johannesschool 1 en De Toermalijn, waarbij de Toermalijn 1 punt 
voorsprong had. In de laatste ronde speelden De Toermalijn en 
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Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Match

1 2,5 3 2,5 2,5 2,5 3,5 12 16,5

2 1,5 2 4 2,5 4 4 9 18

3 1 2 3 4 3,5 4 9 17,5

4 All Stars 1,5 1,5 1,5 3 2,5 4 6 14

5 0 1 2,5 4 1 3,5 6 12

6 1,5 1,5 0 2,5 3 3 6 11,5

7 1,5 1 0 3 2,5 3 6 11

8 0 0,5 3 1 1 3 4 8,5

9 0 1,5 0,5 1,5 1 3 2 7,5

10 0.5 0 0 1 1 1 0 3,5

Nr.   Bord

De Toermalijn          

Rembrandtschool          

Johannesschool 1          

         

De Fontein          

Johannesschool 2          

Jozefschool          

De Giraf          

De Leerwinkel          

De Egelantier          

de Johannesschool tegen elkaar. De Toer-
malijn won deze wedstrijd en werd daar-
mee kampioen.
De Rembrandtschool en de Johanness-
chool 1 werden gedeeld tweede. Op de 
vierde t/m zevende plaats eindigde het 
All Stars team, De Fontein, Johannesschool 
2 en de Jozefschool. Achtste werd de Gi-
raf, negende De Leerwinkel en als tiende 
eindigde de Egelantier. De goede sfeer 
tijdens het toernooi werd mede bepaald 
door de gastvrijheid van Jopie en Henk 
van de Hoeksteen. De prijzen en het heri-
nneringsvaantje zijn beschikbaar gesteld 
door een anonieme sponsor.
De uitstekende organisatie was in han-
den van Johan Boon en André Beijk van 
schaakclub De Uil. Johan en André en de 
andere medewerkers kunnen terugzien 
op een zeer geslaagd kampioenschap, dat 
volgend jaar zeker weer georganiseerd 
zal worden.
Zie onderstaande tabel voor de volledige 
uitslagen:

Zoals het er nu naar uitziet wordt het schoolschaaktoernooi 2012 
ergens in  januari of  februari gehouden met wat lichte aanpassin-
gen waarover later uitgebreidere informatie.


