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JAARVERSLAG DE UIL SEIZOEN 2020/2021 

 

Het schaakseizoen 2020/2021 werd geopend met de Algemene Ledenvergadering op 

31 augustus 2020. Vanwege de coronacrisis hebben we veel avonden niet kunnen schaken en 

toen het weer mocht hebben we in de coronaopstelling (met 2 borden) geschaakt. Omdat we 

een aantal avonden misten is het seizoen verlengd met de maanden juni en juli 2021. 

 

Het bestuur heeft het afgelopen seizoen in de volgende samenstelling gefunctioneerd: 

Jan Plomp  (voorzitter) 

Aad Vledder  (secretaris) 

Peter Kaptein  (penningmeester) 

Fred van der Bent  (jeugdcoördinator) 

Dick Roosa  (competitieleider interne competitie) 

Ad Reijneveld  (competitieleider a.i. externe competitie) 

 

Het bestuur is in de verslagperiode niet bijeengeweest, de lopende zaken zijn in onderling 

overleg afgehandeld. 

 

Het seizoen in vogelvlucht: 

 

10 augustus 2020 Online schaakwedstrijd met de Volewijckers 

 

31 augustus 2020 Algemene ledenvergadering, 24 leden aanwezig 

 

September 2020  Geen (najaarsfeesten)schaaksimultaan en geen 34e Rapid toernooi. 

Wel voortzetting van keizercompetitie op basis van de KNSB-rating per 

1-8-2020, met dit seizoen duidelijk minder deelnemers vanwege corona-

besmettingsgevaar, inschrijvingsplicht en 2-borden-opstelling.  

 

Oktober 2020  Bar moet dicht in de Bestemming 

 

November 2020 De Uilleden  Cok Ippel en Jan van den Bergh organiseren voor de 

liefhebber een online arenarapid schaaktoernooi (via Chess.com). Liefst 

31 weken is dit toernooi actief gebleven, waaraan gemiddeld zo’n 20 

personen deelnamen (ook nietleden deden hieraan mee). 

 

November/dec 2020  Geen 36e Open Hillegoms Schaakkampioenschappen 

 

December 2020 Een wespennest in de Bestemming.  

Per 21 december is de bestemming dicht vanwege de corona regels – en 

dus ook geen snelschaakkampioenschap/eindejaarsavond. 

 

Februari 2021 In februari is geprobeerd om naast het online arenarapidtoernooi ook 

voor ratinghouders tot 1600 een toernooi te draaien, op de 

dinsdagavond, maar dat toernooi is na een aantal weken beëindigd 

vanwege de te geringe deelname. 

 

April 2021 Geen 35e Jaarlijks Rapidtoernooi voor schaakverenigingen uit de 

Bollenstreek 
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Mei 2021 Per 31 mei mogen we weer - De bestemming is ondertussen ingericht 

met een ventilatiesysteem.  

  

Juni 2021 In de 2e week van juni mag de bar weer open (tot 10.00 uur), maar nog 

geen 49e vierkamptoernooi en geen slotavond; maar wel verlenging van 

het seizoen voor zowel de senioren als de jeugd tot en met eind juli 

2021 (met 20-26 senioren en 8-12 jeugdleden). 

 

Juli 2021 Tweekamp voor de schaakkampioen 2021 o.b.v. hoogste twee uit de 

keizercompetitie. 

Clubkampioen: Willem Hensbergen 

Voor de jeugd deze maand geen lessen meer, maar direct partijen spelen 

met prijsjes. Laatste avond prijsuitreiking met schaakdiploma en bekers. 

Jeugdkampioen: Stef van Dam  

 

Bondscompetitie 2020-2021 

   Er is geen bondscompetitie gespeeld dit seizoen. 

De opstart van de nieuwe competitie zal daarom enige bijzonderheden 

bevatten, op de website van de KNSB/NHSB is dit te vinden. 

 

De eindejaarsloterij is door Cok door-georganiseerd. Omdat er eerder geen live-prijsuitreiking 

mogelijk was zal dit alsnog plaats vinden op de ALV in aug 2021. 

 

Aan het einde van het seizoen 2019/2020 telde 'De Uil' 56 seniorleden en 12 jeugdleden.  

Aan het einde van het seizoen 2020/2021 telde 'De Uil' 46 seniorleden en 11 jeugdleden 

waarvan er twee meespelen bij de senioren).  

 

 


