
Jaarverslag Interne Competitie 2021-2022 
 
Na een jaar van Corona-ellende verliep de competitie van 2021-2022 een stuk normaler. Moesten we 
vorig seizoen nog bijna een half jaar de deur gesloten houden, nu werd dat beperkt van 29-11-2021 
tot 17-1-2022. 
We konden ook weer normaal met z’n tweeën aan één bord spelen. Het handen schudden raakte in 
de loop van het seizoen weer wat uit de taboesfeer, en ook konden we weer genieten van de o zo 
welkome versnaperingen van Hannie. 

De opkomst werd door dit alles ook positief beïnvloed. Daar waar er vorig seizoen nog 37 leden 
deelnamen aan de interne competitie, waren het er nu alweer 45. 
Naast de leden die door de veranderende omstandigheden de weg naar de club weer wisten de 
vonden, mochten we ook nieuwe leden verwelkomen: Twan van den Elst, Martin van der Linden en 
Marcel Griffioen. Marcel kwam de allerlaatste ronde van vorig seizoen al snuffelen, en ja, dan ben je 
natuurlijk meteen verkocht. Ook in Guus van Dijk hadden we een nieuwe deelnemer aan de interne. 
Met het aantal deelnemers steeg het aantal partijen per speelronde vanzelfsprekend ook. Vorig jaar 
waren dat er gemiddeld 11; dit jaar hadden we er 12 á 13 per avond. Op het eerste gezicht een kleine 
stijging, maar de oorzaak daarvan ligt in het feit dat ook de externe competitie weer van start ging. 
In totaal werden er op 32 maandagavonden 402 partijen gespeeld. Vorig jaar (toen we 10 avonden 
minder hadden) waren dat er nog maar 250. Van deze 402 partijen eindigden er 113 in remise, wat 
neerkomt op zo’n 28%. 
 
Tot zover het cijfermatig geneuzel. Want er was wel meer te beleven dit seizoen. Vaak zijn het de 
geijkte gezichten die we bovenin de competitie mee zien draaien. Met alle respect voor de Jan’s Ad’s 
en Willem’s, maar het is toch wel eens leuk als er een ander met de prijzen naar huis gaat.  
Zo was daar dit seizoen ineens Rik van Rootselaar. Jaren jeugdlid geweest, al eens wat geprobeerd 
bij de senioren. En vervolgens, zoals dat helaas wel vaker gaat, verdwenen van de club. Vorig 
seizoen kwam hij toch weer terug, deed leuk mee en werd 29e. Op 1-7-2021 was zijn rating 1389. 
Maar dan dit seizoen! Na zeges op achtereenvolgens Cas Grannetia, Piet Muller en Jan Koopman 
bond hij in de 4e ronde ook Cok Ippel aan zijn zegekar. Tóen nog een grote verrassing. Maar het bleek 
geen geluk of toevalstreffer. Als ware hij in de ketel van Panoramix gevallen: Rik bleek in ene over 
bovennatuurlijke krachten te beschikken, wist zich te plaatsen voor de Kampioensgroep en wist die 
zelf op indrukwekkende wijze te winnen! De spanning duurde tot de laatste ronde, waarin Willem 
Hensbergen zijn meerdere moest erkennen in Jan Havenaar, waardoor Rik hem met 1 SB-punt 
voorbijstreefde. Jan leverde het de 3e plaats op. 
Rik werd dus Kampioen van De Uil. Voor het eerst, maar vast niet voor het laatst. Op 1-7-2022 was 
zijn rating 1824. Een stijging van 435 ratingpunten in één jaar! 
 
In de A-groep was Cok Ippel ongenaakbaar, en werd ongeslagen 1e, voor Fred van Randen en Martin 
Zegstroo. 
De B-groep was een prooi voor Nico van der Plas, op gepaste afstand gevolgd door Peter Kaptein en 
Piet Muller. 
De eerste plaats in de C-groep was voor onze andere Nico: Nico van Ruiten, voor Pim Redeker en 
Martin van der Linden, die daarmee ook tevreden terug mag kijken op zijn eerste Uil-seizoen. 

Tijdens de vorige ledenvergadering heb ik aangegeven na een periode van tien jaar te willen stoppen 
met het intern wedstrijdleiderschap. Ik heb het met veel plezier gedaan, maar ben toch blij dat er 
iemand zich heeft aangediend mij op te willen volgen: Ad Reijneveld. 
Ik neem aan dat de ALV hem eveneens met gejuich ontvangt en wens hem veel succes plezier in het 
vervullen van deze functie. 

Ik wens allen ook komend seizoen weer veel schaakplezier met mooie partijen en vele gezellige 
clubavonden. 
 
 
Dick Roosa 
intern wedstrijdleider 

 


