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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
Leo van der Ploeg/André Beijk

trainers 2de stap
Richard Grannetia

trainers  3de stap
Johan Boon

trainers  4de stap (en verder)
Sander van Delden

Hier is die dan weer, de eerste nieuws-
brief en ook meteen de uitnodiging voor 
een nieuw seizoen met natuurlijk het si-
multaan schaken met de kermis.  Ook 
al heb je besloten om te stoppen bij de 
schaakclub, bij het kermis schaken ben 
je natuurlijk van harte welkom. We kijken 
nog een beetje terug naar het afgelopen 
seizoen, zoals de laatste grand prix, de 
stappen diploma’s en de laatste clubavond 
met wat foto’s. We zullen ook maar meteen 
wat oefeningen doen  in deze nieuwsbrief 
zodat jullie weer weten hoe die eruit zien. 
Er staan ook weer de agenda’s in dus als je 
slim bent en dat ben je neem je deze data 
meteen over in je mooie nieuwe schoolag-
enda of thuis op de keuken agenda. Vorig 
jaar hadden we nog een mooi schaakev-
enement bij de pomp met uilen en puz-

Hallo allemaal, Uitnodiging voor het nieuwe seizoen 2011 – 2012

5   september  kennis maken 
en schaken.  

12 september harddraverij 
feest met simultaan schaak 
van 20.00 uur tot 22.00 uur.

zeltochten. Misschien dat we eind van deze zomer 
toch nog maar wat moeten organiseren want het 
blijft toch leuk om iets in het dorp te doen. Geniet 

allemaal van jullie school want zoals je ziet in het 
vakantie rooster heb je alweer bijna vakantie.       
Groeten André

Voor diegene die nog eens willen lezen wat er al-
lemaal vorig seizoen gebeurd is 
Jeugd  verslag  2010-2011:

Het seizoen voor de jeugd begon op 6 september 
net als de senioren en één week later de hard-
draverij feesten met het simultaan schaak. Si-
multaan gevers: Richard en Claudia Grannetia en 
Robin Engelberts met respectievelijk  8 uit 9  –  8 
uit 9  en  8 uit 8 
6 september dus begon de eerste clubavond en 
er waren 19 leden die een uitnodiging hadden 
ontvangen. Het seizoen begon met 17  leden en er 
was weinig tot geen nieuwe aanwas. Later in het 
seizoen is het ledental nog verder teruggelopen 
en zijn we geëindigd met 13 jeugdleden.

Het teruglopen van leden bij zowel de senioren 
als wel de junioren is een landelijk tendens en 
ook een zorg voor de clubs en de bond, neemt 
niet weg dat de jeugdbegeleiders bij SC De Uil 
het niet opgeven en er het komend seizoen toch 
weer aan gaan trekken.

Één van de trekkers is het schoolschaak.
Afgelopen seizoen een goed schoolschaak toer-

nooi georganiseerd met nogmaals dank aan 
Johan Boon en hierdoor zijn toch wat kinderen 
blijven hangen en zijn we op de scholen weer 
iets bekender geworden.

Nog een trekker zijn de grand prix toernooien 
de kinderen die meegaan ontdekken op zo’n 
dag dat er heel veel kinderen schaken en dat 
het dan  best  cool is om er bij te horen. Ook dit 
seizoen  zijn  de Grand Prix toernooien van de 
Leidse schaakbond  dus bezocht . Er zijn veel 
prijzen gewonnen en de foto’s  plus  verslagen 
zijn allemaal te volgen op onze website. 

In de schoolvakanties spelen we op de club al-
tijd een toernooi met thema en het thema wordt 
gelinkt aan de prijzen. twee seizoenen geleden  
hadden we de olifanten van Hans de Groot. Het jaar 
daarna hadden we  ? (vraagteken) prijzen en het 
thema was dan ook het ?(vraagteken) toernooi.                                                                                                                                        
Dit jaar hadden we prachtige Uilen van Jan 
Plomp die erg gewild waren, nogmaals dank Jan.  
Hier dan maar weer  de vraag: wie helpt ons aan 
een thema met prijzen?? Of andersom!



29 nov.  speelden we het sinterklaas toernooi. Net als andere 
seizoenen, weer erg gezellig met veel schaakspel varianten en 
heerlijk verwend worden door Jopie en Henk met pepernoten en 
warme chocolademelk. 
 
Door al het “geweld” van de grand prix toernooien was er dit jaar 
zeer weinig animo voor het 28ste open jeugdkampioenschap van 
Hillegom. Dit toernooi  is daarom dit jaar niet doorgegaan
6 juni werden er stappen examens gehouden, een beetje lastig 
dat het ook Pinkstervakantie  was daarom waren er ook dit jaar 
weer enkele die examens moesten doen op de laatste clubavond. 
Ze waren snel klaar dus konden we op tijd beginnen met de pri-
js uitreiking. Het zal de meeste senioren niet verbazen dat ook 
dit jaar Mark van der Ploeg kampioen bij de jeugd is geworden. 
Mark speelt namelijk  ook bij de senioren en wint daar menig par-
tij. 2de werd Aletta Stunnenberg en 3de Niels van der Weerdt.
Voor alle mensen die iets voor de jeugd hebben betekent het af-
gelopen seizoen nogmaals hartelijk dank.

Schoolvankanties Hillegom 2010 – 2011                                                                                                          

Hillegomse  feestdag 17 september                                                                                          
Herfst vakantie 15 oktober   t/m   23 oktober
Kerst vakantie 24 december  t/m  8 januari
Krokus vakantie 18 februari   t/m   26 februari
Mei vakantie 28 april   t/m   6 mei
Zomer vakantie 7 juli   t/m  19 augustus

Agenda voor het schaakseizoen 2011-2012
Met het complete Grand Prix schema van het komende 
schaakseizoen in de Leidse regio

29 aug  jaarvergadering

5 sep  eerste clubavond
10 (zaterdag) sep Grand Prix Leiderdorp  
12 sep  Harddraverij feest met simultaan schaak 
Let op: ook dit jaar is het weer in de Hoeksteen
19 - 26 sep clubschaak

3 - 10 okt  clubschaak.
15 (zaterdag) okt Grand Prix Leiden (OEW)
17 okt  schaaktoernooi (herfstvakantie)
24 - 31 okt clubschaak

7 - 14 nov clubschaak
19(zaterdag) nov Grand Prix (Bodegraven) 
21 nov  clubschaak 
28 nov  schaaktoernooi (met Sinterklaas)

Let op: 5 december geen schaken (pakjes avond)
12 - 19 dec clubschaak
Let op:  26 dec geen clubschaak (tussen kerst en oud en  
  nieuw)

2 jan   schaaktoernooi (kerst vakantie)
9 jan  clubschaak 
14(zaterdag) jan Grand Prix Leiden (Philidor)
16 - 23 - 30 jan Clubschaak

4 (zaterdag) feb Grand Prix  Voorschoten (AAS)
6 feb  Clubschaak
8 (woensdag) feb schoolschaak  (onder voorbehoud)
13 feb  clubschaak
20 feb  Schaaktoernooi (krokus vakantie)
27 feb  clubschaak

5 mrt  clubschaak
10 (zaterdag) mrt Grand Prix Voorhout (de Vrijpionnen)
12 - 19 - 26 mrt clubschaak

4 apr  clubschaak
Let op: 9 april geen clubschaak (2de Paasdag)
14 (zaterdag) apr Grand Prix  Kuddelstaart
16 - 23 apr clubschaak
Let op: 30 april geen clubschaak (Koninginnendag)

7 -14 - 21 mei clubschaak
Let op: 28 mei geen clubschaak (2de pinksterdag)

4 - 11 jun  clubschaak
18 jun  stappen examens (onder voorbehoud)
23 (zaterdag) jun Grand Prix Alphen a/d Rijn (ASC) 
25 jun  laatste clubavond (prijs uitreiking)

Wit zet mat in 2 zetten    Dubbele aanval Dame   Dubbele aanval Toren

Hier zijn 3 puzzels voor stap 1   stap 2   en stap 3



Grand prix spelers let op………… let op 

1e Grand Prix: Leiderdorp
zaterdag 10 september

De eerste Grand Prix van het nieuwe schaakseizoen 2011 
wordt op zaterdag 10 september gehouden in gebouw Does-
meer in Leiderdorp.
Kosten:   €  4,-  per deelnemer. 
Aanwezig zijn: 12.45 uur  (zaal open vanaf 12.30 uur)
Start  toernooi: 13.00 uur 
Prijsuitreiking:  17.15 uur                                    
  

Agenda grand Prix toernooi 
2011 - 2012
zaterdag 10 september GRAND PRIX 1  Leiderdorp (o.v.)
zaterdag 15 oktober GRAND PRIX 2  Leiden (OEW)
zaterdag 19 november GRAND PRIX 3  Bodegraven
zaterdag 14 januari  GRAND PRIX 4  Leiden (Philidor)
zaterdag 4 februari GRAND PRIX 5  Voorschoten
zaterdag 10 maart GRAND PRIX 6 Voorhout (Vrijpionnen)
zaterdag 14 april GRAND PRIX 7  Kudelstaart (AAS)
zaterdag 23 juni GRAND PRIX 8  Alphen a/d Rijn (ASC)

Grand Prix Alphen a/d Rijn
Op de foto’s zie je de deelnemers van de laatste Grand Prix 
gespeeld in Alphen a/d Rijn. We gingen met enorm veel prijzen 
naar huis, er werden namelijk ook prijzen uitgereikt over het hele 
seizoen. Als je aan alle grand prix meedoet krijg je een mooie 
medaille. En je krijgt ook nog een prijs als je bij de beste 5 zit in 
jouw leeftijd groep. Alle resultaten zijn te vinden op de website 
van de Leidse schaakbond en je zoekt bij de grand prix.

Zoals je ziet is er alweer een nieuwe 
agenda voor het komend seizoen, ik zou 
zeggen laten we met zoveel mogelijk 
mensen meedoen.

Let ook even op bij de 4de grand prix  za-
terdag 14 januari. dit weekend wordt ook 
in wijk aan zee het tata chess toernooi 
gespeeld.



Antwoorden schaakpuzzels stap 1,2 en 3
1 = Toren naar f7,  Koning moet naar a8 of 
b8,  Toren naar g8 en zwart staat mat. 
2 = Dame naar b5, schaak en 
daarna slaat de Dame de Toren.                                                                                              
3 = Toren naar f5, schaak en daarna slaat 
de Toren de Loper.

De Kampioenen!!!!!!!!!!!!!!!!  
Hier zijn nog wat foto’s van de laatste slotavond, alle andere 
foto’s zijn ook te vinden op onze website.


