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JAARVERSLAG JEUGD DE UIL SEIZOEN 2012-2013

De eerste maandag van Sep. starten we met 34 jeugd spelers, een flink aantal maar nog niet 
allemaal lid. Gedurende het seizoen komen er leden bij en gaan er leden af we eindigen dit 
seizoen met 31 leden.

10 sep. was het weer kermis in Hillegom dus ook simultaan schaak. Claudia Grannetia en 
Mark v.d. Ploeg waren dit jaar de simultaan gevers. Claudia kreeg 15 jeugdspelers te 
bestrijden en Mark 13. Mark ging zeer voortvarend van start en haalde een score van 100%, 
een fraai resultaat. Bij Claudia was de start wat minder voortvarend. Dimitry-Joe Evers, 
jeugdkampioen van de Uil, scoorde het enige volle punt.  Claudia haalde 13 winst- 1 remise- 
en 1 verliespartij, goed voor een score van 90%.

Trainers dit seizoen waren:
Johan Boon en Jan Plomp voor stap 3 en 4 (de moeilijkste stappen) André Beijk, stap 2  en 
Leo vd Ploeg, Richard Grannetia en Peter Kaptein voor stap 1 en opstapje. Later is Petra 
Roosa er bij gekomen om te helpen bij stap 1 en Richard ging helpen bij stap 2.

Ook de Grand Prix toernooien werden dit seizoen goed bezocht met soms 14 jeugd leden.  De 
Uil speelt mee in de Leidse schaakbond en spelen bij 8 verschillende schaakclubs van 
Voorhout tot Bodegraven. Met nogmaals dank aan al die gene die de jeugd hebben gereden of 
digitaal vastgelegd. Dit seizoen is ook voor het eerst een De Uil lid winnaar geworden in één 
van deze toernooien en wel Mark van der Ploeg.

Ook het St. Nicolaas (beter bekend als Sinterklaas) toernooi is weer op de traditionele manier 
gespeeld met warme choco en pepernoten en de overbekende choco letter. Ook hier weer een 
bedankje voor de Sint zijn financiële ondersteuning.

In maart werd het schoolschaak gehouden. Voor de derde keer weer  een succes, mede door 
de vele mensen die een helpende hand hebben geboden, de anonieme sponsor, de 
burgemeester die nog een keer genegen was de opening zetten te doen de roofvogel man met 
zijn mooie uilen, Leo die voor mooie foto’s zorgden en vooral de enthousiaste schooljeugd 
die sportief en fanatiek streden. De winnende school, de Johannesschool, verdedigde hun titel 
met glans met een 100% score.

10 en 17 juni werden de stappen examens gehouden. Er deden 26 leden examen, voor 6 leden 
was het te moeilijk 3 van deze leden deden een her waarvan er 2 slaagden al met al een goed 
resultaat.

2 trainers hebben hun jeugd trainers diploma gehaald en wel Mark van der Ploeg en Petra 
Roosa. Een felicitatie waard.
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80 jaar De Uil werd door de jeugd gevierd in het hart van Hillegom. Verzamelen bij de pomp 
een beetje schaken op het grote bord, ballonnen knopen en schilderen. Daarna een puzzel 
route naar het Potzhuiz waar we getrakteerd werden op heerlijke pannenkoeken.

Dit seizoen is de nieuwe jeugd clubkampioen Jake van Biezen. 2de werd Lene van Rootselaar. 
3de werd Ko van Rootselaar. Jeugdkampioen Jake heeft te kennen gegeven dat hij het volgend 
seizoen bij de senioren wil proberen. 

Alle mensen die ook dit seizoen iets voor de jeugd gedaan hebben, heel hartelijk bedankt.
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