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Leo van der Ploeg/André Beijk

trainers 2de stap
Richard Grannetia

trainers  3de stap
Johan Boon

trainers  4de stap (en verder)
Sander van Delden

in vergelijking met vorig seizoen komen 
de nieuwsbrieven nu wel heel snel. Er valt 
ook veel te vertellen. Zo is het duidelijk 
dat we afscheid hebben genomen van 
enkele jeugd leden, te weten: Julian Tim-
mers en Rhugaija William (misschien zien 
we jullie ooit nog eens) en ook Niels van 
der Weerdt die het bij de senioren aan het 
proberen is.

Hallo allemaal,
Wat wel leuk is is dat er heel veel nieuwe 
kinderen dit seizoen bij ons op de club ko-
men spelen. En ik ga ze allemaal noemen 
en hartelijk welkom heten: Jouri-Pepijn 
Evers, Reiner van Thiemen, Golan Ver-
brugen, Ko Rootselaar , Ruben Waaning, 
Tim Scheeres, Rik Rootselaar , Brian van 
der Star, Thijs Kuijkhoven, Jesse Hebing, 
Lawrence Maas, Bart Kuijkhoven, Lene van 

Rootselaar. Nogmaals leuk dat jullie er zijn 
want als de groep groot is is het voor ie-
dereen leuker. Natuurlijk gaan we straks 
ook met zeveel mogelijk naar de Grand 
Prix. De eerste Grand Prix is alweer gewe-
est en kunnen we lekker foto’s kijken. Kijk 
maar lekker op de website daar staan ze 
allemaal dank zij Leo van der Ploeg.  Ook 
gaan we in deze nieuwsbrief al lekker 

het schoolschaak promoten. 
En het is al weer bijna vakan-
tie dus dan komt ons eerste 
vakantie toernooitje al weer 
inzicht met schelpen als pri-
jsjes. Verder kunnen we een 
beetje lezen hoe het gaat in de 
groepen, veel lees plezier.
Groeten André

Meteen maar een Engelse les! Dit is net behandeld in stap één, hoe ver mogen de stukken gaan. 
Nou volgens Timon mag de Dame wel erg ver.

Stappen 3 en 4



Schoolvankanties Hillegom 2010 – 2011                                                                                                          

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

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)

1     2     3

we gaan de opdrachten een beetje moeilijker maken. ze komen uit stap 2. Wat je moet doen staat hier maar het staat niet in de goede 
volgorde. De opdrachten zijn: uitschakelen verdediging, dubbele aanval, penning. Bij alle drie is wit aan zet.  De antwoorden vind je 
weer ergens anders in deze nieuwsbrief. 

Schaakpuzzels

Agenda grand Prix toernooi 
2011 - 2012
zaterdag 8 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)

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

TATA Chess toernooi

Februari 2012 schoolschaak!!!! 
 
Maak een schoolteam en ga trainen, thuis,op school of bij ons 
op de schaakclub.



De eerste Grand Prix zit er op. Wat nieuw is dit seizoen is dat je 
één Grand Prix mag missen en dat je dan toch je medaille krijgt 
voor het meedoen van alle Grand Prix sen. Hier nu het verslag  
plus foto’s van de eerste.

1ste grand prix seizoen 2011/2012    Zaterdag 10 september

De eerste Grand Prix is alweer achter de rug en ondanks dat het 
wel heel erg vroeg in het seizoen was gingen er toch nog wat 
Uilen naar toe. Dit keer waren het nog Uil leden die al bekend 
waren met het Grand Prix gebeuren. We hopen de volgende keer 
nieuwe leden mee te nemen.
Wie gingen er nu dan mee naar de ”aftrap” van het Grand Prix 
seizoen:
Daar is topspeler Mark vd Ploeg onze groep 1 speler. 
Gastspeler Jake van Biezen altijd te vinden in groep 2 of 3. 
Jitse Stunnenberg en Anton Jasper enthousiast en al-
tijd in de midden groepen, wachtend op hun doorbraak. 
Onze Niels van der Weerdt sinds kort een senior spel-
er en bij de Grand Prix meestal spelend in groep 10. 
En dan nog Ties Cornelisse gestart in groep 13 maar we zijn vol 
verwachting.

En hoe ging het dan allemaal?
De opkomst was groot, 13 groepen X 8 personen is toch een be-
hoorlijk aantal terwijl het toch opeens weer een zomerse dag was. 
Groep 1 waren natuurlijk allemaal bekenden van elkaar en alle-
maal sterke schakers dus is de vorm van de dag erg belangrijk. Is 
die vorm er net niet dan word het erg moeilijk en dit ondervond 
Mark, met 1½ uit 7 was het niet wat hij verwacht had.
Jake zat weer net onder de top 3 en had goede prijs kansen. Jitse 
begon overtuigen goed maar kon het niet volhouden terwijl An-
ton doorstoomde naar zilver in zijn groep. Niels deed ook lang 
mee voor de prijzen maar werd net vijfde (op basis van onderling 
resultaat). Ties heeft tijdens de vakantie veel geoefend of goed 
uitgerust of allebei want hij ging met goud naar huis.
Hier onder de uitslagen en voor een totaal overzicht kan je op de 
site van de leidse schaakbond kijken onder de link van de jeugd.

Groep Plaats Naam Punten Oude Rating Nieuwe Rating GP punten
1 8 Mark van der Ploeg 1½ 1488 1421 103.7
2 5 Jake van Biezen 3½ 1084 1118 97.8
8 2 Anton Jasper 5½ 560 624 75
9 5 Niels van der Weerdt 4 500 515 65.4

10 4 Jitse Stunnenberg 5 433 479 66.2
13 1 Ties Cornelisse 5½ 300 351 60.4

Grand prix spelers let op………… 
let op

2de Grand Prix: zat.  8 oktober in  Leiden

Stap 2  

Ook voor stap 2 is het schaakseizoen na een lange ‘zomer’ weer 
begonnen. Naast bekende gezichten zijn er ook veel nieuwe 
gezichten. De groep is hierdoor vrij groot en daarom hebben we 
besloten dat we in stap 2 les gaan geven met 2 trainers namelijk 
Richard & Richard. Het is de bedoeling dat we dit jaar veel gaan 
leren waardoor je aan het einde van dit jaar nog makkelijker kan 
winnen. Het is de bedoeling dat we tot half 8 les krijgen en om 
half 8 begint dan de jeugdclubcompetitie. In de eerste wedstri-
jden hiervan hebben we al mooie partijen gezien en verrassende 
resultaten. We hopen in de komende weken nog meer leuke parti-
jen van jullie te zien. Wie weet wordt iemand van stap 2 kampioen! 
Dit zou helemaal leuk zijn! 
Richard Grannetia    Richard Copier

Stap 1
Ja daar zitten we dan met stap 1, allemaal nieuwe gezichten. Er 
komen nog steeds kinderen bij en we moeten ook nog kijken 
hoe sterk iedereen is. We hebben ook nog een nieuwe trainer 
dus het is nog veel wennen aan elkaar. We hebben 2 lessen 
gedaan één les over het bord en één les over de stukken en ik 
moet zeggen het meest was al bekend bij jullie. Wie zijn we in 
stap 1, nou hier komen de namen Jouri – Golan – Jesse – Ruben 
– Tim – Lawrence – Brain – Thijs en de trainers Leo en André we 
hebben afgelopen maandag ook meegedaan met de competitie 
en voor de een ging het makkelijker dan voor de ander maar we 
gaan er allemaal voor om zo hoog mogelijk te eindigen en de 
trainers gaan jullie zo veel mogelijk leren.
Leo en André



Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jitse Stunnenberg Lene Kootselaar 0−1
2 Aletta Stunnenberg Ko Kootselaar 0−1
3 Anton Jasper Rik Kootselaar 1−0
4 Bart Kuijkhoven Vivian Roosa 0−1
5 Thomas Prins Ties Cornelisse 0−1
6 Mathijs Voges Dimitry−Joe Evers 0−1
7 Golan Verbrugen Reiner van Thienen 0−1
8 Ruben Waaning Tim Scheeres ½−½
9 Lawrence Maas Brian van der Star ½−½

Nr. Speler  Afw.reden
1 Youri−Pepijn Evers  Afw met bericht
2 Jesse Hebing  Afw met bericht
3 Tijs Kijkhoven  Bye

        Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR

1 Lene Kootselaar 195,0 1 1 0 0 117 783
2 Ko Kootselaar 195,0 1 1 0 0 120 800
3 Anton Jasper 192,0 1 1 0 0 561 560
4 Dimitry−Joe Evers 188,0 1 1 0 0 523 521
5 Ties Cornelisse 183,0 1 1 0 0 274 450
6 Vivian Roosa 181,0 1 1 0 0 110 450
7 Reiner van Thienen 173,0 1 1 0 0 110 450
8 Tijs Kijkhoven 133,3 0 0 0 0 100 100
9 Ruben Waaning 125,5 1 0 1 0 100 100

10 Tim Scheeres 125,0 1 0 1 0 100 100
11 Lawrence Maas 122,5 1 0 1 0 100 100
12 Brian van der Star 122,0 1 0 1 0 100 100
13 Youri−Pepijn Evers 117,3 0 0 0 0 100 100
14 Jesse Hebing 113,3 0 0 0 0 100 100
15 Aletta Stunnenberg 100,0 1 0 0 1 724 44
16 Jitse Stunnenberg 99,0 1 0 0 1 416 −250
17 Rik Kootselaar 94,0 1 0 0 1 99 100
18 Bart Kuijkhoven 92,0 1 0 0 1 90 −250
19 Mathijs Voges 91,0 1 0 0 1 98 100
20 Thomas Prins 90,0 1 0 0 1 95 −81
21 Golan Verbrugen 86,0 1 0 0 1 90 −250

Jeugd Competitie 2011-2012
Hier is dan de competitie, de uitslag en de stand. In de volgende 
nieuwsbrief gaan we uitleggen wat al de afkortingen betekenen.

Jongens en meisjes,
Op de Grand Prix in Leiderdorp las ik in een klaslokaal de vol-
gende regels.
Het zijn algemene regels die je overal toe kan passen dus ook bij 
ons op de schaakclub. Alleen het woordje school  is veranderd 
in schaakclub en als we ons er aan houden wordt het nog leuker 
bij ons.

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.

Antwoorden diagrammen:  
1 = dubbele aanval  Dc4 (geeft schaak en valt het paard aan)
2 = penning   Db1 (als zwart de toren weg haalt gaat die mat op 
h7)   
3 = T x Tf6  (het paard staat 2 x verdedigd en 2 x aangevallen, als 
je één verdediger weg slaat kan je       daarna het paard winnen)

Bij de senioren is het gebruikelijk dat de clubkampioen een van 
de simultaangevers is, terwijl de ander bij tourbeurt gekozen 
wordt. Bij de jeugd kiest jeugdcoördinator Andre Beijk de laatste 
jaren meestal een drietal prominente jeugdschakers(sters) uit.
U bent weer helemaal op de hoogte en dus gaan we snel over 
tot de orde van de dag ofwel de simultaan van 12 september 
2011. Dit jaar slechts 47 deelnemers (zal het effect van de kermis-
kaartjes uitgewerkt zijn? want bij de jeugd is de omlaaggaande 
tendens het meest zichtbaar. (vorig jaar nog 26, nu 20) Het plezier 
was er echter niet minder om en Claudia Grannetia, haar broer 
Richard en Mark v.d. Ploeg begonnen om iets over achten aan hun 

Simultaanschaak

klus. Claudia en Richard hadden 6 tegenstanders en Mark 8. Mark 
presteerde het om alle 8 tegenstanders voor negen uur tot opgave 
te dwingen. Claudia en Richard wisten ook alles te winnen maar 
deden er iets langer over. Resultaat van alle drie 100% en dus is 
een welgemeend proficiat op zijn plaats.


