
Hallo allemaal 

Hoe gaat het in stap 2 

ben zitten kijken. Nog meer 
leuk nieuws, Sinterklaas is 
weer in het land, dat mag ook 
wel in de krant. Misschien 
komt hij wel een keer scha-
ken, als hij klaar is op de 
daken. Sinterklaas en rijmen, 
het is net als ………
en…………  .                      
Groeten André 

Nieuwsbrief nummer 2 en 
natuurlijk gaan we deze weer 
eens lekker vullen met alles 
wat gebeurd is of nog moet 
gaan gebeuren. Ook in deze 
nieuwsbrief nemen we af-
scheid en verwelkomen we 
nieuwe leden. Er moet ook 
nog wat recht gezet worden 
in de uitslagen van de stap-
pen examens en wat de den-
ken van de quiz die in de 
vorige nieuwsbrief stond? 
Veel vragen, ook nog ergens 
een uitslag maar waar kon je 
de punten telling nou vin-
den?? Ook hoop ik maar dat 
Cas nog een paar leuke foto’s 
gevonden heeft want bij onze 
eerste externe competitie 
wedstrijd was de camera he-
laas niet aanwezig. De interne 
competitie zal nu toch bij elke 
stap begonnen zijn al wordt 
er zo nu en dan nog wel ge-
schoven met leden ook ko-
men er nog nieuwe leden bij 
die weer ingevoegd worden. 
We gaan het allemaal lezen in 

deze nieuwsbrief. Er zijn 
weer enkele jeugd trainers 
naar een cursus geweest in 
de hoofdstad van Nederland 
waar ze geleerd hebben om 
een goeie, leuke, aardig, 
strenge en eerlijke trainer te 
worden. Nou maar hopen dat 
ze goed opgelet hebben en 
niet teveel naar buiten heb-

we spelen in stap twee met 6 
mannen en 1 vrouw. We wor-
den helemaal suf getraind op 
de dubbele aanval en daarbij 
is het heel belangrijk om de 
juiste zoekstrategie toe te 
passen. Weten we ze alle drie 
nog? Ook moeten we noteren 
en hebben verleden week 
voor het eerst de korte notatie 
toegepast. Laatst heb ik een 
partij van Jake en Falko mee 
genoteerd en daar kwam een 
mooie dubbele aanval in voor 
die nog niet gezien werd. De 
partij tussen Splynter en Olin 
had ook zo’n dubbele aanval 
waar aan voorbij gegaan 
werd. Wel combineerde Sp-
lynter naar een mooie mat 
aanval. Charlene vliegt door 
haar werkboek heen maar ja 
we moeten nu eenmaal de 
kennis die we opdoen ook op 
het schaakbord gebruiken en 
dat heeft tijd nodig. Over tijd 
gesproken bij de laatste partij 
tussen Jeroen en Charlene 
ging het even niet helemaal 
zo als het moet. Voor het eerst 
de korte notatie gebruiken en 
dan ook nog maar 10 minuten 
op de klok krijgen was net 
even te veel voor Jeroen, dat 

moeten we dus anders doen. 
Falko is gevraagd om in de 
competitie mee te doen van 
stap 4 en hoger wat natuurlijk 
een hele uitdaging is, ik ben 
erg benieuwd hoe dat zal 
gaan. Diede speelt vol en-
thousiasme en zijn volgende 
partij is de eerst volgende 
die we gaan bekijken. We 
spelen nog steeds competitie 
in onze eigen stap want in 
stap 1 komen er nog steeds 
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nieuwe leden bij en die gaan 
we natuurlijk niet meteen 
afslachten.  
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Examen uitslagen 
Waar stond Simon Grannetia nou in de uitslagen lijst van de 
stappen examens? Wie hem gevonden heeft, kon lezen dat die 
examen in stap 5 heeft gedaan met een dik verdiende 10. Wie 
hem niet heeft gevonden heeft het nu gelezen.  

Contributie 
De jeugd leden die nog niet 
de contributie voldaan heb-
ben krijgen er bij deze 
nieuwsbrief een kwitantie in 
briefformaat bij. Ook de 
nieuwe leden krijgen deze 
“briefkwitantie”. Als u  zo 
spoedig mogelijk uw geld 
overmaakt kunnen de pen-
ningmeester, voorzitter, se-
cretaris, jeugdcoördinator, 
wedstrijdleider en jeugdtrai-
ners weer rustig slapen. 

Ook wel eens een lui paard 

gehad in je schaakpartij?  

Hoe zit het nou met die lopers?  
Hoe zit het nou met die lopers? We hebben er twee, ze “lopen” 
alle twee het zelfde maar toch zijn ze anders. We hebben na-

melijk: Wit- en zwartveldige lopers 
Het veld f1 is wit. Een speler 
kan deze loper daarom een 
"witte loper" noemen. c8 is 
ook een wit veld en daarom 
zou dit de "witte loper" van 
zwart zijn, hoewel de kleur 
van het stuk (de loper) na-
tuurlijk zwart blijft. 

Om deze verwarring tegen te 
gaan wordt er in het alge-
meen gesproken over een 
witveldige loper, of een 
zwartveldige loper (die van 

c1 en f8), zodat het duidelijk 
is dat het over de kleur van 
de velden en niet die van 
het stuk gaat. Ook wordt wel 
gesproken over de damelo-
per en koningsloper, al naar 
gelang de beginopstelling 
van de betreffende loper. 
Wits koningsloper is witvel-
dig, zwarts koningsloper 
zwartveldig, hetgeen 
meteen een nadeel van deze  

Vervolg op pagina 2 



benaming aangeeft. Het onderscheid tussen witveldige en 
zwartveldige lopers is van belang omdat een loper zich slechts 
op velden van één kleur kan bewegen. Een "witte loper" blijft 
dus altijd op een wit veld staan, en een "zwarte loper" op een 
zwart veld 

Snap je het nog of is het nu allemaal zwart wit?  In de volgende 
nieuwsbrief gaan we het hebben over “ongelijke lopers”. 

Bijschrift bij afbeelding. 

Bijschrift bij afbeelding. 
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30 okt clubschaak 

20 nov extern schaken 

21 nov clubschaak 

27 nov clubschaak 

4 dec Sinterklaas schaak 

11-18 dec. clubschaak 

25 dec Kerstmis, geen schaak 

1 jan Nieuw Jaar, geen schaak 

8 jan Nieuwjaarschaak toernooi. 

15-22- 29 jan clubschaak. 

5-12 febr clubschaak 

19 febr voorjaarsvakantie, met schaaktoernooi. 

26 febr clubschaak 

5-12-19-26 mrt clubschaak 

2 apr clubschaak 

9 apr 2de Paasdag, geen schaak 

16-23 apr clubschaak 

30 apr Koninginnedag, geen schaak. 

Agenda voor  het  
schaakseizoen 2007-2007 

En ik altijd maar denken dat de schaakstukken per ongeluk op de grond vallen. 

Helaas heeft Roy onze schaakclub verlaten maar wie weet gaat 
het ooit weer kriebelen bij hem. In de afgelopen weken zijn er 
wel wat nieuwe mensen binnen komen stromen. We geven 

daarom een hartelijk welkom aan:  Douwe Nagelmaker, 
Storm Perfors, Ruud Visser, Brain Perfors. 

Nieuwe leden 

Dame, heren ook, 

 

De trotse koploper heet Patrick. Ik zie dit graag: zo’n speler die 
elk jaar een klein beetje beter wordt. Andere talenten breken 
snel door, maar dat hoeft dus helemaal niet. Bij Tim zie ik een 
zelfde ontwikkeling. Schaken is toch een spel van opletten en 
concentratie. Dat Tim en Patrick het spel begrepen was al lang 
duidelijk, maar nu ze ook tijdens de partij wat beter opletten 
komen de winstpartijen van zelf. Over Julia bestaat natuurlijk al 
langer geen twijfel: zij is een natuurtalent. Maarten uit Lisse 
doet het steeds beter en ook met Lars gaat het de goede kant 
op. Zij krijgen les in stap 4 van Ronald. Frank en Sammy krijgen 
les van Cas in stap 3, maar slaan tot nu toe geen gek figuur in 
de gezamenlijke competitie. Deze wordt sinds kort gecomple-
teerd door het talent Falco, die de plaats van Roy mag inne-
men. Roy en het plezier dat hij uitstraalde, gaan we zeker mis-
sen. 

 

Zijn de jeugdspelers van de Uil nu opeens zo goed geworden 
of hadden al onze tegenstanders een slechte dag? Het ant-
woord zal in het midden liggen. Feit is dat een 16-0 overwin-
ning in het verschiet heeft gelegen deze maandag 30 oktober 
voor de Uilskuikens tegen de Vrijpionnetjes uit Voorhout, de 
winnaars van de competitie van vorig jaar. Beschaamd pro-
beerde ik de sympathieke begeleiders van het jeugdteam het 
betere bakje koffie van onze gewaarde baruitbater Henk voor 
te schotelen om de goede stemming niet in gevaar te brengen. 
Immers wij streven in deze competitie naar wedstrijden tussen 
spelers van gelijke niveau, zodat een 8-8 als een normaal resul-
taat wordt beschouwd. De kinderen daarentegen werden in 
hun enthousiasme in het geheel niet geremd door de materiële 
verhouding op de borden. Vrolijk gingen de stukken links en 
rechts over het bord en werden de klokken aangetikt. Kortom 
het was weer een dolle boel. En gelukkig waren met name 
Charlene, Roy en Jeroen toch nog zo aardig een viertal punten 
aan de opponent te schenken. Over schenken gesproken: de 
dorstige kelen werden in de pauze niet vergeten. De fruitige 
drankjes die Andre had meegenomen werden in geen tijd sol-
daat gemaakt. Behalve de koffie dan: die was niet te drinken. 
Volgende keer dinsdag 21 november uit naar Noordwijker-
hout. Dat belooft wat! 

Intern 

Extern 



Ranglijst stap 1   
No Naam Match Pnt 

1 Anton 6 4,5 

2 Storm 5 4 

3 Leon 5 3,5 

4 Sjoerd 6 3 

5 Max 6 2,5 

6 Ruud 4 1,5 

6 Douwe 6 1,5 
6 Alletta 6 1,5 

Competitie indeling stap 1 

No Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Storm   0     1     1     1     - - 1     

2 Leon 1       0     -  1/2 1     1     - 

3 Sjoerd 0     1       1     1     0     0     - 

4 Max 0     - 0       1     0     1     - 

5 Douwe 0      1/2 0     0       0     - 1     

6 Anton - 0     1     1     1       1      1/2 

7 Alletta - 0     1     0     - 0       0     

8 Ruud 0     - - - 0      1/2 1       

Interne competitie 

Competitie indeling stap 2 

No Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Falko   1     1     - - - - - 

2 Jake 0       - - - - - - 

3 Jeroen 0     -   - - 0     1     - 

4 Splynther - - -   1     1     1     - 

5 Olin - - - 0       0     1     - 

6 Charlene - - 1     0     1       - - 

7 Diede - - 0     0     0     -   - 

8 Vrij - - - - - - -   

Ranglijst stap 2   
No Naam Match Pnt 

1 Splynther 3 3 

2 Falko 2 2 

2 Charlene 3 2 

4 Jeroen 3 1 

4 Olin 3 1 

6 Jake 1 0 

6 Diede 3 0 
6 Vrij 0 0 

Externe competitie 

Competitie indeling stap 3-4-5 

No Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Julia   0     1     1     1     1     1     - 

2 Patrick 1       1     1     0     - 1     - 

3 Tim 0     0       0     - 1     1     - 

4 Lars 0     0     1       0     0     - - 

5 Maarten 0     1     - 1       1     - - 

6 Frank 0     - 0     1     0       0     - 

7 Sammy 0     0     0     - - 1       0     

8 Falco - - - - - - 1       

Ranglijst stap 2   
No Naam Match Pnt 

1 Patrick 6 5 

1 Julia 6 5 

3 Maarten 5 3 

4 Tim 6 2 

4 Sammy 6 2 

4 Frank 7 2 

4 Lars 7 2 
8 Falco 1 1 

  De Uil     
De 
VrijPionnen 

  1e 2e Totaal   
Patrick 1 1     
Tim 1 1     
Lars 1 1     
Roy 1 0     
Falko 1 1     
Charlene 0 0     
Jeroen 0 1     
Jake 1 1     
  6 6 12 4 



Impressie GP Leiderdorp 7 oktober 2006 

We hadden hier 2 
prijswinnaars: Julia 
werd 3e in groep 3 en 
Tim werd 1e in groep 8. 


