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Mededelingen
Nieuwe uitkomstdata Open Lijn 2007/2008
Inleveren kopij voor
Verschijningsdatum
26 november 2007
31 december 2007
14 januari 2008
11 februari 2008
25 februari 2008
14 april 2008
28 april 2008
2 juni 2008
16 juni 2008
E-mail adres: aalstech@planet.nl of per diskette aan: J. van Aalst, Distelstraat 12,
2153 CC Nieuw Vennep, Tel: 0252 621745.
Jacob van Aalst
Wilt U meer gegevens over het toernooi en haar partijen, dan kunt U dit bekijken op onze
onvolprezen Website schaakvereniging "de Uil" http://home.planet.nl/~deuil
Toernooi-website: http://home.planet.nl~deuil/toernooien/hill open/index 2005.html
Sander den Haan is de redacteur van de Web-site.
Grote clubactie-loten
Als U dit blad ontvangt is de trekking waarschijnlijk net geweest.
Trekking donderdag 22 november 2007
De uitslag verschijnt normaliter in de uitgave van de Buijze Pers BV midweeks, in dit geval
28 november 2007.
Alle wedstrijden van DE Uil 1 beginnen op zaterdag om 13.00 uur.
Zaterdag 15 december 2007
De Uil 1
Kijk Uit 1 (IJmuiden)
Zaterdag 8 maart 2008
De Uil 1
Aartswoud 1
Zaterdag 19 april 2008
De Uil1
ZSC/Saende 2 (Zaandam)
Op 19 april 2008 spelen, vanwege het 75 jarig jubileum van de Uil alle teams in de NHSB (10
teams) tegelijk in het clublokaal van de Uil “De Hoeksteen” aan het Karel Doormanplein
aanvang 13.00 uur.
Cok Ippel
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Uitslag Interne Competitie
Beste Schaakvrienden,
Bijgaand alweer het 2e verslag van dit seizoen.
Allereerst wil ik toch nog even aangeven dat sommige leden wel erg laat, en soms helemaal niet
afzeggen, zodat ik soms op maandagavond het programma nog 2 keer moet aanpassen???
Dit is natuurlijk iets wat eigenlijk niet kan, we zijn volwassen mensen en hebben onze eigen
verantwoordelijkheden.
Stand t/m maandag 12 november 2007
Seizoen 2007 / 2008
Groep 1

Groep 2

In groep 1 zie je dat alle spelers punten
verspelen, en dat het wel eens een spannend
seizoen kan gaan worden.
Aan kop gaan natuurlijk Ad Reijneveld en Jan
Havenaar, maar Claudia Grannetia kan ze goed
volgen! Ook Cok Ippel blijft in de buurt van
deze kopgroep.
Verder er valt mede door een verschil in het
aantal gespeelde wedstrijden over de rest nog
niet veel te vertellen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Groep 1
Ad Reijneveld
Jan Havenaar
Claudia Grannetia
Hennie v. Eeuwijk
Cok Ippel
Edwin Heemskerk
Henk Kramer
Rob Warmerdam
Theo Bakker
Ronald v.d. Linden
Nico v.d. Plas

Partijen
7
6
6
8
6
8
8
9
5
8
5

Punten
14
13
12
11
10
10
7
7
6
5
4

In groep 2 doet Jaap van Aalst het voor het
tweede achtereenvolgende jaar heel erg goed,
want hij staat na 6 overwinningen en 1 remise
bovenaan!
Ook promovendus Stefan Koek doet het erg
goed in deze groep en staat met 2 punten
achterstand op de tweede plaats.
Jan v.d.Bergh begint eindelijk weer omhoog te
kruipen, wat hij ook aan zijn stand verplicht is!
Ook in deze groep zie je dat op de eerste 2 na,
iedereen punten verliest en dat er straks van
alles mogelijk is?
Onderaan begint het al benauwd te worden
voor Gerard, Anton en Peter.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Groep 2
Jaap v. Aalst
Stefan Koek
Engbert v.d. Zaag
Ron v.d. Linden
Jan v.d. Bergh
Piet Muller
Rob Brouwer
Martin v. Eeuwijk
Wally Visser
Gerard Draaisma
Anton Warmerdam
Peter de Haas

Partijen
7
7
8
8
8
5
8
6
8
8
8
7

Punten
19
17
15
14
13
11
10
8
8
4
2
1
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Stand t/m maandag 12 november 2007
Seizoen 2007 / 2008
Groep 3

Groep 4

In groep 3 is ook echt van alles mogelijk, want
je ziet een grote middenmoot?
Cas Grannetia, die dit jaar gepromoveerd is
naar groep 3 staat bovenaan.
Ook promovendus Gerard van Pruissen doet
het erg goed.
Peter van Bakel heeft pas 3 partijen gespeeld,
dus die stijgt straks ook nog een aantal
plaatsen.
Onderin hebben nieuwkomer Ed van den Haak
en Hans Elzenga het nog erg moeilijk.
In deze groep werd waarschijnlijk de
wonderbaarlijkste partij van dit seizoen
gespeeld, want Johan Boon kreeg het voor
elkaar om met 2 dames en een koning tegen
Hans Elzenga met alleen een koning pat te
spelen?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Groep 3
Cas Grannetia
Ab Hogemann
Andre Beijk
Aad Vledder
Willem Brandsma
Gerard v. Pruissen
Peter v. Bakel
Anton v. Pijpen
Kick v. Rooijen
Johan Boon
Sander v. Delden
Ed van den Haak
Hans Elzenga

Partijen
8
8
8
9
8
8
3
8
7
8
4
7
8

Punten
17
16
14
13
11
11
9
9
8
7
6
5
5

In groep 4 staan Jan Scheepmaker en Richard
Nigten bovenaan.
Voorzitter Jan plomp weet na het slechte
afgelopen seizoen eindelijk weer wat winnen is,
en volgt de koplopers met een grote groep met
maar 3 punten verschil in totaal!
De jeugdleden spelen met wissellende resultaten!
Ik weet niet of het in de naam zit, maar de witte
pieten staan allemaal in de onderste regionen?
We zullen in deze grote groep ons best moeten
doen om op tijd klaar te zijn aan het eind van het
seizoen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Groep 4
Jan Scheepmaker
Richard Nigten
Jan Plomp
Ton Sneeuw
Coen de Kooker
Richard Grannetia
Theo Brandsma
Hans de Groot
Peter Kaptein
Tilly Vissers
Piet v. Schie
Piet Brandsma
Patrick Colijn
Tim Lommerse
Piet Duivenvoorden
Johan Heidema

Partijen
7
8
7
7
8
7
7
6
6
5
8
8
6
4
7
7

Punten
19
18
13
13
13
12
11
10
10
7
7
7
6
3
3
1

Wedstrijdleider Henk Kramer
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Waar de jeugd schaakt is er toekomst
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van enkele leden waaronder de
jeugdkampioen, altijd jammer maar wie weet gaat het schaakbloed ooit weer stromen.
Wat wel leuk is dat we enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Dus hierbij een hartelijk
welkom aan: MAARTEN SPAARGAREN, NIZAAM WILLIAM, JITSE STUNNENBERG,
BART de WIT en HAYE HEIDA. Maarten is begonnen in stap 2. Nizaam in stap 3, Jitse, Bart
en Haye in stap 1.
Zoals al eerder beschreven was de deelname aan de simultaan tijdens de najaarsfeesten groot. De
jeugdsimultaan werd gegeven door 3 schaaktalenten. Claudia Grannetia, is een sterke speelster
die zeker geen cadeautjes weggeeft en haalde daardoor dan ook een 100% score uit 13 partijen.
Thomas Schinkel, is niet meer actief op de schaakclub maar bewees wel dat het talent voor het
schaken nog zeker aanwezig is met als resultaat een 80% score uit 10 partijen. Julia Grannetia
bewees dat als je clubkampioen bent geworden je schaak prestaties behoorlijk hoog zijn met een
90% score uit 10 partijen. Ook waren er enkele clubleden die in de prijzen vielen door hun goede
prestatie en dus nog met een leuke prijs naar huis gingen. Er was één deelneemster die zo verrast
was door haar eigen prestatie dat ze vóór de prijsuitreiking al naar huis was gegaan. De prijs is
een week later alsnog uitgereikt.
Wanneer er een schoolvakantie is, wordt er in de regel op de
clubavond een schaaktoernooitje georganiseerd.
Zo ook 22 oktober jl. (Zie impressie foto – hiernaast)
Met slechts acht deelnemers,
werd het toch een leuke avond.
De overigen waren
waarschijnlijk met hun ouders
op vakantie.
Intern - groepen 3, 4 en 5.
Een gemengd groepje weer dit jaar. Ad Reijneveld geeft les in
stap vier aan Frank en in stap 5 aan Maarten.
Daarnaast doet hij de interne competitie voor de hoogste
stappen (3, 4 en 5) in één groep. Het lesgeven aan groep 3 wordt
verzorgd door Cas Grannetia.
De competitie is begonnen met 10 spelers. Naast boven
vermelde twee zijn dat Tim en Patrick, die ook al bij de
senioren spelen.
Verder Charlene, Falco, Jeroen, Jake, Ruud en Nizaan.
Voorlopig zijn ze leuk bezig dus we gaan met deze opzet nog
even door.
Dat betekent een partij met klok met minimaal 10 minuten per
persoon en dan nog een snelschaakpartij van 5 minuten volgens
het idee dat degene uit de lagere stap een stuk (Paard, Loper of
Toren) in geval van verlies in de reguliere partij bij de schaker
uit de hogere stap mag wegnemen. Voorlopig hebben ze er
allemaal veel plezier bij.
Johan Boom
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Simultaan schaken tijdens de Najaarsfeesten
Wie van jullie met het simultaan tijdens de kermis meegedaan heeft weet een beetje hoe het
afgelopen is. Nog één keer het harddraverij feest met het schaken.
Simultaan werd gegeven door 3 schaak talenten. Claudia Grannetia, is een sterke speelster die
zeker geen cadeautjes weggeeft en haalde daardoor dan ook een 100% score uit 13 partijen.
Thomas Schinkel, is niet meer actief op de schaakclub maar bewees wel dat het talent voor het
schaken nog zeker aanwezig is met als resultaat een 80% score uit 10 partijen. Julia Grannetia,
bewees dat als je club kampioen bent geworden je schaakprestaties behoorlijk hoog zijn met een
90% score uit 10 partijen. Ook waren er nog enkele clubleden die in de prijzen vielen
door hun goede prestatie en dus nog met een leuke prijs naar huis gingen. Er was één
deelneemster die zo verrast was door haar eigen prestatie dat ze vóór de prijsuitreiking al naar
huis was gegaan. De prijs is een week later alsnog uitgereikt.

Bekerwedstrijden Intern
Stand na 12 november 2007:
Naam
Score
1
2
3
4
5/8
5/8
5/8
5/8
9
10/18

Claudia Grannetia
Pim van der Aar
Martin van Eeuwijk
Anton Warmerdam
Sander van Delden
Jan van den Bergh
Nico van der Plas
Ad Reijneveld
Johan Boon
Hans Elzenga

51
49
39
38
34
34
34
34
22
17

Naam
10/18
10/18
10/18
10/18
10/18
10/18
10/18
10/18
19

Kick van Rooijen
Ron van der Linden
Anton van Pijpen
Peter de Haas
Henk Kramer
Stefan Koek
Jan de Jong
Fred van Randen
Peter Kaptein

Score
17
17
17
17
17
17
17
17
14

De bekerhoudster heeft opnieuw de koppositie ingenomen. De twee partijen die ze voor haar
team, De Uil 3, heeft gespeeld won ze allebei. En als invaller in het tweede team haalde ze ook
het volle punt binnen.
Stefan Koek, vorig seizoen op de tweede plaats geëindigd, moest helaas een wedstrijd missen, hij
won zijn eerste wedstrijd voor het derde wel.
En ook de nummer drie van vorig seizoen, Anton van Pijpen, begon voortvarend met een
overwinning voor De Uil 4. Hij miste echter ook een wedstrijd.
Het derde team is overigens goed vertegenwoordigd in de beker:
• Pim van der Aar won in beide wedstrijden; een bekerpartij tegen Marcel Bolhuis werd ook
gewonnen.
• Martin van Eeuwijkwon eveneens de beide partijen en speelde remise in een bekerpartij tegen
Jan Plomp.
• Nico van der Plas miste de tweede wedstrijd. Hij won in de eerste en als invaller in het tweede.
Voor het vierde team staan in de top:
• Anton Warmerdam; naast 1½ uit 2 voor de bond won hij een bekerpartij tegen Marcel Bolhuis.
• Sander van Delden won 1 partij en daarnaast als invaller in het derde.
• Kick van Rooijen scoorde 1 uit 2 voor zijn team en winst als invaller in het tweede(!).
• Peter de Haas haalde in 1 partij ook de volle winst.
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• Natuurlijk is ons vlaggeschip ook vertegenwoordigd, het eerste speelde al 3 wedstrijden:
Ad Reijneveld en Jan van den Bergh scoorden beiden 2½ uit 3.
Verder haalde echter niemand een score boven de 50%.
Van De Uil 2 haalden 3 spelers een +1 score:
Henk Kramer (2 uit 3), Jan de Jong (1 uit 1) en Fred van Randen (1½ uit 2 en een remise voor
De Uil 1).
Het vijfde speelde pas 1 wedstrijd. Hans Elzenga en Ron van der Linden wonnen.
Johan Boon en Peter Kaptein wonnen beiden een bekerpartij tegen resp. Jan Plomp en Tilly
Vissers.
Jan Havenaar

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen
2006/2007
Nieuws van de externe competitieleider.
In ons vorige nummer van “De Open lijn” kon ik op de valreep nog uitslagen van de eerste
ronden meenemen. Het tonen van de stand was natuurlijk een overbodige zaak, maar dat ga ik nu
helemaal weer laten zien.
Laat ik beginnen met De Uil-1. Zowel in de eerste als in de tweede ronde werd er nipt verloren
en het was dan ook droevig om te zien dat ons “vlaggenschip” na twee ronden op de onderste
plaats stond. Gelukkig hebben zij dat sportief rechtgezet; een dikke overwinning op Santpoort
volgde in de derde ronde.
Hieronder staan de andere uitslagen in deze promotieklasse, gevolgd door de kruistabel met de
zevende plek voor De Uil-1.
Gerard van Pruissen

De Uil 1 Promotieklasse NHSB
De tweede wedstrijd van ons vlaggeschip was op zaterdag 6 oktober in en tegen Aalsmeer 1.
Aalsmeer was net gepromoveerd en had in principe nu niet bepaald een hoge gemiddelde rating
dus dat zou moeten kunnen. Ik was zelf dat weekend in verband met mijn verjaardag de andere
dag, een weekend op stap in Belgie. Een van de weinige keren dat ik het eerste niet begeleidde.
Helaas, helaas net als in de eerste wedstrijd ging het aan het eind mis. Rob die aanvankelijk niet
best stond wist zich knap onder het juk uit te werken en scoorde het volle punt. Daar tegenover
verloor Jan Havenaar echter en de drie remises van Theo, Ad en Jan(Vreeburg) brachten ook al
geen verruiming. Hennie verloor een pionnetje en zoals later zou blijken ook de partij maar Jan
v.d.Bergh stelde daar weer winst tegenover (3,5-3,5) dus hing alles af van de partij van Edwin.
.Maar net als in de eerste wedstrijd zat het er ook deze keer net niet in en gingen we met het
kleinst mogelijke verschil de boot in. 4,5-3,5.
Alles concentreren dus op de thuiswedstrijd van 3 november tegen Santpoort 1. Ook al een
promovendus met veel jonge spelers in de gelederen en bovendien een sterke speler als Peter de
Roode in hun midden. Met invaller Fred van Randen op bord 3 in plaats van Theo Bakker
trokken we ten strijde. Santpoort 1 had aan bord 1 Ilias v.d.Lende en Peter de Roode op bord 3,
dus Fred kon zijn borst nat maken. Nou hij deed dit zeer effectief en hield de “hoog
gerate”tegenstander aardig in de tang. Toch was het deze middag Edwin Heemskerk die aan bord
5 zijn tegenstander Hans Kors zodanig in tijdnood wist te brengen dat hij na de controle een
ramp van een stelling overhield en op moest geven . Jan v.d.Bergh maakt aan bord 8 dit seizoen
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een wonderbaarlijke come-back en wist zijn tegenstander al op de 28e zet vanwege tijdnood tot
overgave te dwingen. Hennie en Rob kwamen spoedig hierna remise overeen waarop ook Fred
besloot remise aan te bieden (met goedkeuring van de teamleider) omdat hij de stelling niet zo
vertrouwde. Analyse nadien in de “foyer” leerde dat hij min of meer gewonnen stond maar
analyse thuis leerde weer dat remise niet eens zo erg bezijden de waarheid was. Toen Ad hierna
zijn zeer jeugdige tegenspeler Ilias een lesje leerde en de winst opstreek was het pleit beslecht.
De winst was binnen met nog twee partijen te gaan. Jan en Jan speelden nog. Jan Vreeburg had
het moeilijk tegen een heel jeugdige Miguel Admiraal en moest tenslotte capituleren. Jan
Havenaar had een moeilijk stelling over met een pluspion die met goed spel niet meer waard
was dan remise maar de tegenstander Xander Schouwerwou vergiste zich en Jan won alsnog.
Eindstand 5,5-2,5.
De volgende wedstrijd is op zaterdag 24 november uit in Alkmaar tegen het sterk geachte
Waagtoren 2. We zullen ons dus goed moeten voorbereiden en op het moment dat dit clubblad
bij U binnenkomt zal de wedstrijd dus net gespeeld zijn.
Net als vorige keren geef ik niet de namen van alle spelers want op de NHSB –site kun je alles
terugvinden onder de noemer Competitie etc.etc..
Teamleider: Cok Ippel
Ronde 2 6 oktober 2007
Het Witte Paard 1
S.C. Aalsmeer 1
Santpoort 1
De Waagtoren 2
Kijk Uit 1
Ronde 3 3 november 2007
Z.S.C. Saende 2
De Uil 1
Aartswoud 1
S.V. De Wijker Toren 2
Het Witte Paard 1

-

Z.S.C. Saende 2
De Uil 1
S.V. De Wijker Toren 2
Aartswoud 1
De Waagtoren 3

-

De Waagtoren 3
Santpoort 1
Kijk Uit 1
De Waagtoren 2
S.C. Aalsmeer 1

6½
4½
5
5
4

-

1½
3½
3
3
4

7 - 1
5½ - 2½
2½ - 5½
4½ - 3½
4 - 4
Punte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stand Naam
n
1
Het Witte Paard 1
6½
4 4½
5
2
Z.S.C. Saende 2
1½
6½
7 4
S.V. De Wijker Toren
3
4½
6
3
4
2
4
De Waagtoren 2
3½
5
5 4
5
Kijk Uit 1
1½
5½
4 3
6
S.C. Aalsmeer 1
4
2
4½
3
3½
7
De Uil 1
3½
5½
2
8
Aartswoud 1
3 2½
2
5½
9
Santpoort 1
5
2
2½ 2½
10
De Waagtoren 3
1
3 4
1
Gerard van Pruissen

Bord
15
15
13½
13½
11
10½
12½
11
10
8
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De Uil-2 Tweede klasse D NHSB
Na de goede overwinning uit de eerste ronde, waarin zij met drie invallers wonnen, volgde een
teleurstellende nederlaag in de tweede ronde: HWP uit Haarlem was net een graatje te sterk.
Ook hier werd in de derde ronde weer revanche genomen en wonnen de uilen van het sterkere
geachte Hoofddorp 1. Prachtige overwinning mannen!!!
De overige uitslagen, met de daarbij behorende kruistabel, volgen hieronder.
Ronde 2 8 oktober 2007
De Uil 2
Hoofddorp 1
Kennemer Combinatie 6
Heemsteedse S.C. 2

-

HWP Haarlem 4
S.V. De Wijker Toren 3
De Vennep 2
Santpoort 3

Ronde 3 5 november 2007
HWP Haarlem 4
De Vennep 2
S.V. De Wijker Toren 3
De Uil 2
Stan
d
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
H.W.P. Haarlem 4
S.V De Wijker Toren 3
Heemsteedse S.C. 2
De Uil 2
Hoofddorp 1
Kennemer Combinatie 6
Santpoort 3
De Vennep 2

3½
3
5½
5½

Santpoort 3
6
Heemsteedse S.C. 2 2
Kennemer Combinatie 6
6
Hoofddorp 1
1

2

3

4

5

4½
3½

5

6

-

4½
5
2½
2½

- 2
- 6
- 2
4½ - 3½
7

8

6
5

6

3
5½ 6
3½ 4½
4½
3
6½
3½
2
3½ 5½
2
2½
4½
2
1½ 2½

Punten

Bord

6
4
4
4
2
2
2
0

15½
14½
14½
12½
13
11
9
6

De Uil-3 Vierde klasse C NHSB
De Uil 3 maakt gehakt van Kennemer Combinatie 7
In ons vertrouwde clubhuisje vond de tweede ronde van de bondscompetitie plaats. Terwijl de
schaakjongeren nog wat aan het napraten waren, moesten wij alweer aan de bak. Aan het roer zat
Ronald van der Linden; tweede stuurman was Nico van der Plas; op bord drie speelde Claudia
Grannetia; bord vier was Marcel Bolhuis, Martin van Eeuwijk mocht gaan proberen te winnen op
bord vijf, op bord zes moest Pim van der Aar de dienst gaan uitmaken, Sander van Delden mocht
een keertje met ons team meedoen (als invaller) en wel op bord zeven en ten slotte bezette Tilly
Visser bord acht.
Aan het begin van de wedstrijd konden de Haarlemmers van Kennemer Combinatie 7 nog
grapjes maken. “Lach maar omdat wij een lager cijfer hebben dan jullie” hoorde ik op één bord.

-9-

De Openlijn 26 november 2007

Jaargang 28
No 2

Met dat cijfer werd natuurlijk de 7 achter Kennemer Combinatie bedoeld. Wij hebben niet eens 7
teams dacht ik op dat moment. Dus dat cijfertje maakt toch niets uit? Nou, in deze wedstrijd dus
echt wel!
Na het welkomstwoordje van Gerard van Pruisen werd de sfeer wat serieuzer en waren die
drukke schaakjongeren eindelijk verdwenen. Hierdoor werd het ineens een stuk stiller. Echt
helemaal stil was het echter nog niet, want tijdens de eerste paar zetten moesten de Uilspelers
hun tegenstanders het drankje aanbieden (van de club!) en daarbij moet natuurlijk gepraat
worden. Het moment van stilte en absolute serieusheid kwam pas toen eindelijk alle drankjes
gehaald waren, wat overigens na ongeveer vijf zetten al het geval was. Die stilte en serieusheid
was ook wel nodig, want om te winnen moet je goede zetten vinden. Om goede zetten te vinden
moeten de meeste mensen nadenken en om na te denken komen stilte en serieusheid wel heel erg
goed van pas. Aangezien Pim van der Aar in inspeelpotjes met veel omgevingsgeluid op de
achtergrond nog wel eens een stuk weggeeft, waren deze twee dingen vooral voor hem
belangrijk. Nu ik toch over Pim van der Aar bezig ben, laat ik eens wat over zijn partij vertellen.
Maar leuker is natuurlijk om eerst wat over Pim te vertellen. Helaas weet ik niet zoveel over
Pim, behalve dat hij een vrije goede schaker is; met zijn 1661 valt hij misschien nog net in de
bovenste regionen van de Uil. Daarnaast heeft Pim twee ogen, een neus, een mond en de ander
uiterlijke kenmerken van een mens.
Verder is Pim meester Pim op een basisschool en soms
leert hij zijn tegenstanders ook nog eens een lesje.
Vanavond toverde hij een mooie verdediging tegen het
Nimzo-Indisch op het bord, die niet gunstig voor zijn
tegenstandster uitpakte. Waar ging het fout? Vraag ik
mezelf na een verloren partij vaak af. De vraag Waar ging
het goed? pas echter beter in deze situatie. Het antwoord op
deze vraag zullen de meeste schakers wel uit de
onderstaande partij kunnen afleiden, aangezien ik een
diagrammetje heb gebruikt voor de mooiste stelling.

(1) Pim van der Aar – Gerda Schiermeier
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.e3 d5 6.a3 cxd4 7.exd4
Le7 8.Pf3 Pc6 9.c5 0–0 10.Lf4 Ph5 11.Le3 Pf6 12.Ld3 Te8
13.Lf4 g6? 14.Pb5 e5? 15.Pxe5 Pxe5 16.Lxe5 Lf8 17.0–0 Pg4
18.Lg3 Lg7?? 19.Pc7 Lxd4 20.Pxa8 Pe5 21.Pc7 Dxc7 22.Da4!
Lxf2+ 23.Txf2 Dd8 24.Lxe5 Txe5 25.Taf1 Te7 26.Dxa7 De8
27.Db8 Dc6 28.b4 Kg7 29.Dd6 Td7 30.Dxc6 bxc6 31.a4 Te7
32.b5 cxb5 33.axb5 Le6 34.b6 d4 35.c6 Ld5 36.b7 1–0
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Ik ben erom bekend om dat ik van de hak op de tak spring,
vandaar dat ik Tilly Visser nu zal noemen. Met de komst
van Tilly dit jaar is het meisjesaantal op de club verdubbeld
(van 1 naar 2). Al voordat ze eenmaal lid was, kreeg ze al
een bord aangeboden in het jongerenteam de Uil 3. Dit
aanbod maakte haar blijkbaar zo blij dat ze voor ons
zwichtte: ze werd niet alleen teamlid van de Uil 3, maar
ook meteen lid van de hele club. In de interne competitie
moet ze misschien nog een beetje op gang komen, maar in
deze ronde van de externe competitie liet Tilly zien dat ze
al op volle toeren werkt. In een partij die ik helaas niet heb, wist ze een mooie ½ te incasseren.
Vrachtwagenchauffeur is een mooie baan. Je bent vrij om
te gaan en te komen wanneer je maar wilt. Je bent dagen,
weken en soms maanden van huis, maar gelukkig was
Marcel Bolhuis deze avond niet op reis, maar gewoon
achter het schaakbord, waar hij thuishoort. Dat laatste liet
hij in zijn partij heel mooi zien. Geen idee welke opening
hij deed, maar toen ik keek stond hij wel heel erg goed
met zijn pionnetjes op de koning van zijn tegenstander
gericht. Het resultaat van deze aanval was een volle punt.

Martin van Eeuwijk had het geluk (of ongeluk?) dat hij naast
Pim van der Aar mocht zitten. Via de ademhaling van Pim
werd het winnersvirus op Martin overgebracht en zo wist
Martin in een mooie zwartpartij te winnen.

“Hij is maar een invaller” wordt er wel eens gezegd
over invallers, waarmee er al van wordt uitgegaan dat
een invaller van lage kwaliteit is. Sander van Delden
veegde de grond aan met deze opvatting. Toevoegen
moet ik hierbij: “snel” en “hardhandig.” Hij was
namelijk als eerste klaar! En zijn tegenstander kleurde
een beetje bleek. Dus ik ga er eigenlijk van uit dat
Sander de grond heeft aangevaagd met deze
tegenstander en dat gaat meestal hardhandig.
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Één van de weinige spelers die op mijn verzoek
reageerden om hun partij op te sturen was Nico van der
Plas, daarom wil ik hem graag in het zonnetje zetten
daarom deze extra grote foto van hem. Nico van der
Plas vond zijn eigen partij niet zo heel mooi, maar toch
vond ik wat mooie momenten in zijn partij. Het begon
heel raar met pc3 en daarna f5. Het zal wel een
bestaande opening zijn, maar in mijn repertoire komt
het in ieder geval niet voor. Als toetje zal ik zijn partij
‘afbeelden.’
(2) Nico van der Plas - Wim Hoffenaar
1.Pc3 f5 2.e4 fxe4 3.Pxe4 Pf6 4.De2 Pxe4 5.Dxe4 d6 6.d4 Pd7
7.Lg5 Pf6 8.Lxf6 gxf6 9.Le2 Lg7 10.Lh5+ Kf8 11.0–0–0 d5
12.Dd3 Dd6 13.Pe2 - Ld7 14.g4 a6 15.h4 Lh6+ 16.Kb1 e5 17.dxe5
Dxe5 18.f4 Dd6 19.Thf1 Lb5 20.Df3 Lxe2 21.Dxe2 Lxf4 22.Df3
Le5 23.Txd5 Dc6?
24.Txe5 Kg7 25.Te7+ Kf8 26.Tf7+ Kg8 27.Txf6 Dc5 28.Db3+ 1–0

Het tweede meisje en laatste meisje uit de Uilvoorraad
ben ik. Voor het tweede jaar op rij speel ik mee in de
Uil 3, waardoor het een echt jongerenteam blijft. Deze
keer moest ik tegen een man van middelbare leeftijd
(ongeveer 70 jaar), die bijna van zijn stoel aftrilde.
Toen hij in tijdnood kwam, ging zijn horloge zelfs
rammelen door al dat trillen; maar ik liet me hierdoor
echt niet slag brengen. In een partij waar ik een kwal
weggaf (anderen noemen het een kwaloffer), wist ik
toch nog de partij naar mij toe te trekken. Op het eind
ging de arme man door zijn tijd, maar anders had ik
hem vast en zeker ergens in het nabije eindspel matgezet.
(3) Huyboom,N. – Grannetia, C.C.R. [C02]
1.d4 e6 2.e4 d5 3.e5 c5 4.Pf3 Pc6 5.c3 Dc7 6.Ld3 a6 7.0–0 Ld7
8.Te1 Tc8 9.dxc5 Lxc5 10.a4 Pge7 11.De2 0–0 12.Lg5 Tfe8
13.Pbd2 La7 14.b4 d4 15.Pc4 dxc3 16.Pd6 Pxb4 17.Pxe8 Lxe8
18.Le4 Ped5 19.Lc1 c2 20.Pg5 h6 21.Pf3 Pc3! (en dan komt
het mooiste moment uit mijn partij)
22.Df1 Td8 23.La3 Pxe4 24.Txe4 Pd3 25.Tee1 Lxf2+ 26.Kh1
Lxe1 27.Pxe1 Dc3 28.Pxd3 Txd3 0–1
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De man aan het roer, Ronald van der Linden wist ons
schip de Grote Oceaan over te loodsen naar het eiland
der winst. De laatsten zullen de eersten zijn. Hij wordt
nu misschien als laatste genoemd, maar in ons team was
hij de eerste man. Om ons de winst te garanderen
speelde hij in de middenfase van de match een
‘plus’remise. Hij had een plusje, maar nam toch
genoegen met een remise.
De mooie remise van Ronald en Tilly en de winst van
de anderen maakten het 7-1 in ons voordeel. Die zeven
maakte dus toch wel wat uit…☺ Om mijn verslag kort samen te vatten, vindt u hieronder nog de
individuele uitslagen.
De uil 3
Ronald van der Linden
Nico van der Plas
Claudia Grannetia
Marcel Bolhuis
Martin van Eeuwijk
Pim van der Aar
Sander van Delden
Tilly Visser
Claudia Grannetia

Kennemer Combinatie 7
W.J.A. Passchier
W. Hoffenaar
N.F.J. Huyboom
J. Lambert
F.J.M. Otten
G. Schiermeier-Palm
A. Hennink
R. Balm

7 – 1
0,5 – 0,5
1 –0
1 –0
1 –0
1 –0
1 –0
1 –0
0,5 – 0,5

Wat een klapper was dat op maandag 22 oktober! Liefst 7-1 werd het voor ons gemengde team.
Stuk voor stuk kwamen zij goed uit de opening en even leek het af te stevenen op een 8-0
overwinning. Maar goed tegenspel aan bord 1 en bord 8 voorkwam dat KC-7 met die cijfers zou
verliezen. Natuurlijk levert dat voor ons team de eerste plaats op.
Ronde 2 22 oktober 2007
Het Paard van Ree
HWP Haarlem 6
2 - 6
Excelsior 2
Chess Soc. Zandvoort 2
5 - 3
De Uil 3
Kennemer Combinatie 7 7 - 1
Heemsteedse S.C. 3
S.C. Aalsmeer 2
4½ - 3½
Stand Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
Punten Bord
1
De Uil 3
4½
7
4
11½
2
H.W.P. Haarlem 6
4½
6
4
11½
3
Excelsior 2
5
6
4
11
4
Chess Soc. Zandvoort 2
3
4½
2
7½
5
Heemsteedse S.C. 3
2½
4½
2
7
6
S.C. Aalsmeer 2
3½
3½
0
7
7
Het Paard van Ree
2
3½
0
5½
8
Kennemer Combinatie 7 1
2
0
3
Gerard van Puissen
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De Uil 4 NHSB Klasse 4E:
SC Aalsmeer 3 - De Uil 4 (5-3)
Slechte start De Uil 4! 5 oktober 2007
Het team van De Uil 4 telt slechts één wijziging t.o.v. vorig seizoen; Willem Brandsma is
vervangen door Ab Högemann. Bij de eerste wedstrijd van het seizoen moesten we alweer twee
reserve’s op trommelen. Anton van Pijpen en Peter de Haas waren afwezig hun vervangers
waren Hans de Groot (Ja, hij weer!) en Sander van Delden.
Laatstgenoemde begon de wedstrijd voortvarend want binnen 13 zetten had hij de dame van zijn
opponent te pakken en een spoedig mat volgde. (0-1) Daarna was het een tijdlang stil. Ab
Högemann moest zich met alle middelen verdedigen tegen de zeer aanvallend spelende
tegenstander. Eerst moest hij een pion geven; daarna kreeg hij een dubbelpion en ook moest hij
nog de kwal geven om direct mat te voorkomen. Maar het was uitstel van executie. Dame verlies
of mat. Ab koos voor opgeven.(1-1) Gerard Draaisma speelde het damegambiet en zijn
tegenstander koos ervoor om de gambietpion te verdedigen. Meestal is dat niet goed en Gerard
kwam steeds beter te staan. Hij won de pion terug. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Maar helaas
een paardzet werd zwaar onderschat want de dame werd geslagen met schaak!
(2-1) De gelijkmakende treffer werd gescoord door Jan Plomp. Eerst werden enkele pionnen
veroverd en vervolgens werd middels een “schijn”toren offer een winnend eindspel gecreërd.(22) Hans de Groot kon zijn stunt van vorig jaar niet herhalen en werd door zijn veel sterkere
tegenstander langzaam in de afgrond gedrukt. (3-2) Daarna volgden twee remises van Anton
Warmerdam en André Beijk. Hierbij moet aangetekend worden dat Anton het een beetje heeft
laten liggen(zie partij hieronder) (4-3). Rest nog de partij van Kick van Rooijen. Ook deze partij
leek af te stevenen op een remise. Kick sloeg het aanbod echter af en terecht want hij kon een
kwal winnen. Maar wat Kick fataal werd was de electronische klok. Na de verstreken tijd dacht
hij dat hij nog een kwartier mocht uitvluggeren; maar die was al ingecalculeerd. Hij ging door
zijn vlag. (5-3)
Anton Warmerdam – Hans Pot
Pirc Verdediging
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Pf3 Lg7 5. Lg5 c6 6. Dc1 b5 7. Ld3 Pbd7 8. O-O Dc7 9. h3 e5 10.
Pe2 Lb7 11. Pg3 a6 12. Lh6 Lxh6 13. Dxh6 O-O-O 14. b4 Tde8 15. c4 exd4 16. cxb5 axb5 17.
Tfc1 Db6 18. a4 Kb8 19. a5 Da7 20. Df4 Te5 21. Pxe5 dxe5 22. Dg5 h6 23. Dd2 h5 24. Da2 Tf8
25. De2 [25.a6 is beter] Da6 26. Pf1 Pe8 27. Da2 Pd6 28. Pd2 Pf6 29. Dc2 Pd7 30. Pb3 Da7 31.
a6 La8 32. Pa5 Tc8 33. Pb3 [Geeft de winst uit handen, Dd2 c5 34 bxc5 Tc5] Tc7 34.Dd2 c5
35. bxc5 Pxe4 36. Da5 [Beter is: Db4 Pc3 37. Lb5 Pd5] Pc3 37. Lxb5 Pxc5 38. Pxc5 [Beter is:
Db4 Pd5 39.Da3] Dxc5 39. Lf1 Dxa5 40.Txa5 Pe2+ 41. Lxe2 Txc1+ 42. Kh2 Ka7 [Winnend
voor zwart: e4 43.a7 Kc7] 43. Txe5 Tc7 44. Te8 Td7 45. Ld3 Lc6 46.Te5 La4 47. Ta5 Lc6 48.
Tc5 La4 49. Ta5 Lc6 50. Tc5 (½-½)

Stand na 33.Pb3

Stand na 35….-Pe4

Stand na 42.Kh2
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De Uil 4 – De Vennep 3 (5-3) De Uil 4 herpakt zich!
De Uil 4 heeft zijn eerste overwinning in dit seizoen te pakken. De Vennep 3 werd met 5-3
verslagen. In het begin zag het er niet rooskleurig uit voor de Uilen. De borden een en twee
werden in de opening overrompeld door de Vennepers. Maar Anton W. en André bleven
overeind waarbij de remise van laatstgenoemde uit de lucht kwam vallen. Toen de teamleider
even weg was om een drankje te halen werd snel tot remise besloten.½-½ (Over overleg met de
teamleider gesproken!)Daarna ontstonden wat schermutselingen aan bord zeven en acht. Anton v
P. had een stuk ontfutseld en Peter had een stuk voor drie pionnen geofferd. Dat dit een goede
inschatting was bleek later want een snelle opmars van de pionnen resulteerde snel in promotie
en winst van de partij(1½-½) Anton v P. rechte zijn rug en ging op pionnenroof wat weldra zijn
tegenstander deed capituleren. (2½-½) Anton W. was eindelijk onder de druk vandaan die het
Koningsgambiet hem had opgelegd en beëindigde de partij met een mooie combinatie. (3½-½)
Kick, met twee pionnen in de min, leek onder de voet gelopen te worden maar op de cruciale
momenten was de Venneper het spoor bijster. Met een slimme combinatie incasseerde hij het
punt en de wedstrijdwinst voor De Uil 4 (zie partij hieronder, 4½-½.) Gerard stond aanvankelijk
zeer goed met zijn Konings-Indische opening. Doordat de tegenstander zijn paard weer in het
spel kon brengen was alle dreiging echter verdwenen en werd Gerard langzaam de afgrond in
geduwd. (4½-1½) Jan was lang met de zwarte stukken aan het laveren maar een dame-uitval met
schaak bracht leven in de brouwerij. In plaats dat hij pionnen ging peuzelen besloot hij de koning
op te jagen. Daar eeuwig schaak dreigde bood zijn tegenstander remise aan maar Jan sloeg het
aanbod, denkend:”Ik sta gewonnen!” resoluut af. Helaas, wit kon “changing the queens” en de
ver opgerukte pionnen waren Jan te machtig. (4½-2½) Ab stond 2 pionnen achter en dreigde te
verliezen. Maar de klok redde hem van de ondergang want zijn tegenstander kon in de
beschikbare tijd geen plan bedenken en bood gedesillusioneerd remise aan wat door Ab dankbaar
werd aanvaard. (5-3)
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 d5 4. Lg5 Pbd7 5. Pf3 Le7 6. cxd5 exd5 7. h3 O-O 8. e3
h6 9. Lf4 c6 10. Ld3 Db6 11. Dc2 c5 12. dxc5 Pxc5 13. Le2 Lf5 (Diagram 1; een verrassend
schijnoffer want na 14. Dxf5 volgt 14. …- Dxb2 15. 0-0 Dxc3) 14. Dc1 Pd3+ 15. Lxd3 Lxd3
16. Dd2 Le4 17. Pd4 Lb4 18. a3 Lxg2 19. Tg1 Pe4 20. Dc2 Lxc3+ 21. bxc3
Lxh3 22. Tb1 Da6 23. f3 Pc5 24. Td1 Ld7 25. Dg2 Df6 26. Th1 Kh7 27. Dg3 Dg6 28. Dh2 Pe6
29. Tg1(Diagram 2) Df6?? [Ziet eenvoudige winst over het hoofd! 29. … Pxd4 30. Txd4
Db1+ 31. Td1 Db6 32. Txd5 La4] 30. Le5 De7 31. Pf5 Dxa3 32. Txg7+ (Diagram 3 )
Mat in 2! (1-0)
Diagram 1
Diagram 2
Diagram 3

Stand na: 13…- Lf5
Teamleider: Piet Muller

Stand na: 29. Tg1

Stand na: 37. Txg7 +
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Deze vierde klasse E kent een bezetting van 7 teams. Bij elke ronde doet er 1 team niet mee en
dat geeft nog wel eens een vertekend beeld.
Zoals in onderstaande lijst is te zien, heeft ons vierde nog maar 1 wedstrijd gespeeld en deze ook
nog verloren. Daarmee bezetten zij natuurlijk de onderste plaats, maar ik weet zeker dat er nog
een paar overwinningen volgen. Zet’m op!!.
Ronde 2 5 oktober 2007
Heemsteedse S.C. 4
Kennemer Combinatie 9
4 - 4
HWP Haarlem 8
De Vennep 3
5½ - 2½
S.C. Aalsmeer 3
De Uil 4
5 - 3
Ronde 2 29 oktober 2007
De Vennep 3
Kennemer Combinatie 9
De Haarlemse Jopen
Stand Naam
1
Kennemer Combinatie 9
2
S.C. Aalsmeer 3
3
HWP Haarlem 8
4
Heemsteedse S.C. 4
5
De Vennep 3
6
De Haarlemse Jopen
7
De Uil 4

S.C. Aalsmeer 3
4 - 4
HWP Haarlem 8
5½ - 2½
Heemsteedse S.C. 4
4 - 4
1
2
3
4
5
6
7
Punten
5½ 4
3
4
5
3
2
2½
5½
4
4
2
4
2½
1
4
1
3
0

Bord
9½
9
8
8
6½
4
3

De Uil 5 NHSB Klasse 4D:
In deze klasse bestaat de bezetting slechts uit 6 teams. Om de speelrondes over het hele seizoen
te verdelen zijn er telkens maar 4 teams actief. Allen de laatste speelronde gaat met 6 teams. Ook
in deze klasse dus een vertekend beeld m.b.t. de stand.
Ronde 1 1 oktober 2007
HWP Haarlem 7
Excelsior 3
6 - 2
De Uil 5
Kennemer Combinatie 10 3 - 5
Ronde 2 30 oktober 2007
S.V. De Wijker Toren 5
Kennemer Combinatie 10
HWP Haarlem 7
Kijk Uit 2
1
2
3
4
5
Stand Naam
1
HWP Haarlem 7
5½
2
Kennemer Combinatie 10
2½ 5
3
De Wijker Toren 5
5½
4
De Uil 5
3
5
Kijk Uit 2
2½
6
Excelsior 3
2

5½ - 2½
5½ - 2½
6 Punten
6
4
2
2
0
0
0

Bord
11½
7½
5½
3
2½
2

Veel schaakplezier Gerard van Pruissen
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Toernooien

25e VOGES - Open Schaakkampioenschap van Hillegom 2007
Per 9 november is de feestelijke gebeurtenis gestart in de vorm van het 25e Open Schaaktoernooi
van Hillegom. Voeg daarbij dat ook “Zomerzorg” 75 jaar bestaat en De Uil in januari 2008 de
respectabele leeftijd van 75 jaar zal bereiken en het plaatje is compleet.
“Feest dus” Voor alle deelnemers een fraai aandenken; geschonken door Hennie Siebelt van
Zomerzorg.
We hebben dit jaar evenals vorig jaar 48 deelnemers alleen was het toen 22 om 26 en nu is het
andersom, dus 26 in de A-groep en 22 in de B-groep. Werk aan de winkel dus om de B-groep
volgend jaar weer wat op te vijzelen.
Dit jaar hebben we ook een nieuwe co-sponsor in de persoon(bedrijf) van Sloos Zeefdruk Studio
BV te Hillegom. Rob hartelijk welkom bij de schaakgroep.
De hoofdsponsor blijft Voges Verpakkingen (Albert)
We vermelden deze eerste ronde nog niet want op onze schitterende website kun je alles
wekelijks volgen. Een paar uitschieters willen we toch even voor het voetlicht halen. In de Agroep verraste Joop Bakker met winst op Frans Arp en liet Stefan Lehmann zien dat zijn rating
nu niet bepaald weergeeft wat zijn eigenlijke sterkte is. Stefan won van Martijn de Roode. Jan
v.d.Bergh wist bijna het huzarenstukje uit te halen door Cees Scherpenisse te verslaan maar in de
slotfase verrekende Jan zich en werd het alsnog remise.
In groep B wist Sander van Delden door een blunder van Jerry Bey (sr) de volle winst te pakken.
Het was trouwens toch een goede avond voor de Uil-deelnemers want van de 9 spelers(sters)
wonnen er maar liefst 5, speelden er 2 remise en verloor er slechts 1.
Elke vrijdagavond t/m 21 december is dit toernooi in Zomerzorg, toegang gratis.
Toernooiwedstrijdleider Cok Ippel
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Wie zijn deze 49 Grootmeesters ?
Sander van Delden
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