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Van de voorzitter
Het jubileumjaar op maandag 21 januari is sprankelend
geopend. Met een glas champagne in de hand , het uitbrengen
van een toost en de uitreiking van het jubileumboek, hebben
we een goede start gemaakt.
Op 2 februari is de receptie gehouden, die door ongeveer 100
mensen is bezocht en die als zeer geanimeerd is ervaren.
Bijzonder leuk was het feit dat veel leden vergezeld van hun
partner de receptie hebben bezocht en ook de oudleden
v.d.Zon, Schrama, Mathot, Alberts en v.d. Eijk aanwezig
waren, zij hebben weer de nodige schaakverhalen kunnen
ophalen.
Op dinsdag 25 maart
worden de Rapidschaakkampioenschappen
2008 van de Bollenstreek
voor clubteams gehouden.
Hier zal weer aandacht
worden besteed aan het
jubileum.
De jubileumcommissie verzoekt u bij deze om zaterdag 12
april in uw agenda te reserveren voor de schaakfeestdag voor
de leden. Er is een ochtendprogramma voor de jeugd- en
seniorleden, ’s-middags een simultaan voor seniorleden
gevolgd door een buffet voor de seniorleden en hun partner en
aansluitend een gezellig samenzijn.
Nadere informatie zult u nog ontvangen.
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is toegezegd
dat er in februari een vergadering zou worden gehouden met
een voorstel over het Keizersysteem. De tijd om dit goed voor
te bereiden is volgens het bestuur tekort. Er is besloten om de
algemene ledenvergadering te houden op maandag 7 april, in
uw agenda noteren s.v.p., Voor die tijd zullen een aantal leden
het voorstel verder uitwerken. U wordt tijdig op de hoogte
gesteld.
Het zijn in ieder geval levendige tijden in de vereniging, ik
hoop uw schaakkwaliteiten/plezier er niet onder zullen lijden.
Jan Plomp
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Mededelingen
Nieuwe uitkomstdata Open Lijn 2007/2008
Inleveren kopij voor
Verschijningsdatum
25 februari 2008
14 april 2008
28 april 2008
26 mei 2008
9 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 toernooi(en) 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.

Jubileumjaar
Alle wedstrijden van DE Uil 1 beginnen op zaterdag om 13.00 uur.
Zaterdag 8 maart 2008
De Uil 1
Aartswoud 1
Zaterdag 19 april 2008
De Uil1
ZSC/Saende 2 (Zaandam)
Dinsdagavond 25 maart 2008 wordt het Rapid-schaakkampioenschap van de Bollenstreek voor
teams gehouden in de Hoeksteen te Hillegom. Gastheer is Schaakvereniging De Uil, vanwege
het 75-jarig jubileum. Het is de paasweek dus in die week is er geen interne competitie bij de
Uil. Er doen in principe 16 teams van 6 spelers mee. Dus het wordt weer als vanouds gezellig
druk.
Zaterdag 19 april 2008 wordt in de Hoeksteen de laatste ronde (gezamenlijk) van de
Promotieklasse van de NHSB gehouden. Hieronder ook De Uil 1. Er spelen in totaal 10 teams
van 8, dus in totaal 80 schakers(sters). Ook deze activiteit staat in het teken van het 75-jarig
bestaan. Aanvang 13.00 uur.
Vrijdag 6 en zaterdag 7 juni 2008 is het 36e Vierkamptoernooi in de Hoeksteen wat uiteraard ook
weer in het teken van het 75-jarig jubileum zal staan. Wij hopen dat de Uilleden in grote getalen
zullen deelnemen. Noteer deze data alvast in Uw agenda.
En dan is er een week later”(op zaterdag 14 juni ) het 25e Jeugdtoernooi van de Uil in
“Zomerzorg”. Niet alleen in het teken van het 75-jarig bestaan maar ook nog eens het 25e
toernooi.
Cok Ippel
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Henk Kramer

Johan Boon

Speelavonden seizoen 2007/2008
Senioren

Jeugd
Bondswedstrijden

maandag
25-feb-08 interne comp.
,,
3-mrt-08
,,
Team 4 + 5
zaterdag
8-mrt-08
Team 1
maandag 10-mrt-08 interne comp.
,,
17-mrt-08
,,
Team 2 + 3
24-mrt-08 geen schaak
,,
dinsdag 25-mrt-08 Rapid schaaktoernooi
maandag 31-mrt-08 interne comp. Team 4
,,
7-apr-08
,,
extra ledenvergadering
,,
14-apr-08
,,
zaterdag
19-apr-08
Team 1
maandag
21-apr-08 interne comp.
,,
28-apr-08
,,
,,
5-mei-08
,,
,,
12-mei-08 geen schaak
,,
19-mei-08 interne comp.
,,
26-mei-08
,,
,,
2-jun-08
,,
vrijdag
6-jun-08
4 kamptoernooi
zaterdag
7-jun-08
4 kamptoernooi
maandag
9-jun-08 interne comp.
zaterdag 14-jun-08
maandag 16-jun-08 Afsluiting
,,
23-jun-08

intern comp.
,,
intern comp.
,,
geen schaak
intern comp.
,,
,,
intern comp.
vakantie
schaaktoernooi
vakantie
geen schaak
geen schaak
intern comp.
,,
stappen examens

intern comp.
jeugd tooernooi
,,
Afsluiting

prijs uitreiking

Voor de eerste keer een schaakkalender. Indien u iets hebt aan te vullen of te wijzigen graag
even doorgeven. De bedoeling is dat deze kalender per uitgave aangepast wordt.
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Uitslag Interne Competitie
Beste Schaakvrienden/vriendinnen,
Na een geslaagde receptie afgelopen zaterdag, met veel oud leden, volgt hier alweer het vierde
verslag van dit seizoen.
Seizoen 2007 / 2008
Stand t/m 7 februari 2008
Groep 1

Groep 2

In groep 1 blijft de race om het kampioenschap
waarschijnlijk gaan tussen Ad Reijneveld en
Jan Havenaar, ondanks dat Claudia Grannetia
het ook erg goed blijft doen.
Edwin Heemskerk heeft zich er ook tussen
gewerkt, maar heeft meer wedstrijden gespeeld,
waardoor het iets vertekend.
Hennie van Eeuwijk en Cok Ippel blijven goed
volgen, en ook Nico van der Plas volgt door
een 50 % score.
Voor Henk Kramer, Ronald van der Linden en
Rob Warmerdam ziet het er minder rooskleurig
uit, maar misschien komt het nog!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Partijen Punten
13
29
15
24
10
21
11
21
13
18
13
17
10
13
12
7
12
7
11
5
0
0

In groep 2 zijn nog 4 kandidaten over voor het
kampioenschap, Jaap van Aalst die nog fier aan
kop staat, Jan van der Bergh die steeds
dichterbij komt en ook Stefan Koek en Martin
van Eeuwijk zijn nog niet uitgeschakeld!
Verder verblijft iedereen in een grote
middenmoot en bevind zich in de degradatie
zone.
Voor Anton Warmerdam lijkt het doek
gevallen, hoewel je weet maar nooit?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Partijen Punten
15
34
16
33
13
25
13
25
16
21
13
20
13
19
14
14
13
13
16
13
13
12
15
7

Theo Bakker is gestopt
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Seizoen 2007 / 2008
Stand t/m 7 februari 2008
Groep 3

Groep 4

In groep 3 is Peter van Bakel niet tegen te
houden, en hij heeft een enorme voorsprong
genomen op de rest.
Johan Boon heeft een grote sprong gemaakt
door 4 overwinningen en 1 remise en staat nu
vierde.
Sander van Delden heeft deze sprong de andere
kant opgemaakt door 1 punt te halen in 5
wedstrijden?
In de onderste regionen hebben Anton, Hans en
Ed maar weinig punten behaald!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Partijen Punten
13
37
13
29
16
29
16
29
15
24
16
24
16
22
16
21
13
16
13
16
14
10
15
7
14
5

In groep 4 lijkt Jan Scheepmaker bijna
onverslaanbaar, en heeft hij een aardige
voorsprong op nummer 2 Hans de Groot die
evenals Peter Kaptein een grote sprong heeft
gemaakt in het klassement.
Coen de Kooker en Richard Nigten zijn
daarentegen een stuk gezakt op de ranglijst en
ook Piet van Schie is een heel stuk gezakt.
De jongeren Tim Lommerse en Patrick Colijn
hebben het niet gemakkelijk, maar pakken toch
af en toe wat punten!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Partijen Punten
16
39
16
32
13
29
16
29
14
28
13
26
14
26
15
19
16
19
12
18
15
18
16
15
11
13
14
9
16
5
13
3

Ik wens iedereen nog veel succes en plezier.
Wedstrijdleider Henk Kramer

Bekerwedstrijden Intern
Stand per 10 februari 2008:
Het verlies van De Uil 3 tegen Excelsior 2 was opmerkelijk: de spelers die tot dan toe
ongeslagen waren gingen onverwacht onderuit. Kijk het vorige verslag er maar op na: Pim van
der Aar, Martin van Eeuwijk, Claudia Grannetia en Nico van der Plas stonden allemaal 17
punten hoger. Ook Anton Warmerdam, maar dan voor het vierde, deelde in de malaise. Hiervan
-6PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Jaargang 28
No 4

De Openlijn 25 februari 2008

heeft vooral Ad Reijneveld geprofiteerd. Door een overwinning voor De Uil 1 klom hij naar de
3e plaats.
Jan van den Bergh maakte pas op de plaats met een remise voor het eerste team.
Fred van Randen, Johan Boon en Sander van Delden speelden niet en hun score is dus niet
gewijzigd.
André Beijk scoorde voor zijn team, De Uil 4, het volle punt. Een bekerpartij tegen Kees van
Waveren leverde door een overwinning 12 punten op, maar met een remise tegen Peter Kaptein
gingen daar weer 3 vanaf.
Ronald van der Linden bereikte de kopgroep door bekerwinst tegen Marcel Bolhuis en een
overwinning voor De Uil 3.
1

Pim vd Aar

+ 62

2

Martin van Eeuwijk

3

Johan Boon

+ 38

+ 56

8/10 Sander van Delden

+ 34

Ad Reijneveld

+ 55

8/10 Jan vd Bergh

+ 34

4/5 Claudia Grannetia

+ 51

8/10 Nico vd Plas

+ 34

4/5 Fred van Randen

+ 51

11

André Beijk

+ 26

+ 40

12

Ronald vd Linden

+ 25

6

Anton Warmerdam

7

Jan Havenaar

ALEXANDER JONGSMA, je houdt van ‘m of je loopt achter zijn
criticasters aan
Het zal een heleboel jaren geleden geweest zijn, en Lex deed jaarlijks een
simultaan voor de Schaakvereniging De Uil in Hillegom, maar gaf ook
trainingsavonden aan onze externe teams. Paard c3 de versnelde draak, het
zijn er maar een paar en……niet alleen saaie theorie.
Elk jaar rond de kerst naar Lex en zijn vrouw Miel om, namens de Uil, een
kleine vorm van dankbaarheid te overhandigen.
En steevast werd het er dan heel gezellig; glaasje wijn erbij en verhalen,
mooie verhalen over het gezin, het schaken, over welke wijnregionen er nu
weer door huize Jongsma waren ontdekt, wat er zoal in de kelder lag, het
orgelspelen in de kerk, het fiscale ‘failliet’-gesprek toen hij de aanschaf
van het zeer fraai stukje onroerend woongoed had gedaan.
Op een keer weerlegden we op een trainingsavondje in De Lantaarn in Hillegom een niet
onbekende eindspelstudie en Lex schreef later in De Telegraaf: “Het was een gedenkwaardige
avond daar in Hillegom”.
Dat was zaterdag, 8 december 2007 ook. Lex (sterrenbeeld tweeling) 40 jaar
schaakcorrespondent voor De Telegraaf. Er zijn weinig toernooien die hij niet gezien heeft. Wie
kent zijn boeken niet over bijv. Manilla 1978, Caïssa en anders kun je hem altijd bij de jaarlijkse
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Corus-toernooien treffen als gedreven commentator die het publiek meesleept in zijn
onvermoeibare schaakenthousiasme of in de sporthal lekker een omeletje wegwerkend.
Een toernooi ter ere van Lex is dan het minste. Van heinde en verre waren ze gekomen. De
liefhebbers van Caïssa en Lex.
Het toernooi, want daar gaat het over:
De link is: http://www.chesscool.nl/bioscoop/bios_scherm.asp?formID=10
Wie een kamer had weten te regelen in Golden Tulip Hotel Jan van Scorel had geluk.
De hoteleigenaar Sjoerd Jonker had genereus zijn hotel ter beschikking gesteld en daat sliepen
ze: de leden van de schaakclub Bloemendaal, maar ook Lombardy, de secondant van Fischer
tijdens die geruchtmakende match in IJsland 1972 tussen Fischer en Spassky, Olaffson de FIDE
opvolger van Euwe, en Hort de man die tegen 7 wereldkampioenen heeft gespeeld en dan niet in
een simultaantje of zo. En onder de link vindt U ook dat gedenkwaardige interview.
Dan het toernooi:
In de invitatiegroep 2400++++ ELO Jongsma, Lombardy, Olafsson, Hort en ze stonden hun
mannetje tegen Hartoch, Böhm, Scholl en de lokale held Rob Duijn.
Hort won de invitatiegroep, met de nooit cadeaus gevende Böhm op een 2e plek. Maar dat was
niet van belang daar in het gemeentehuis van Bloemendaal, waar een door ‘de koningin
behaagde’ andere ster schitterde.
Ridder Alexander Jongsma……..en daar past prima die mooie Paard c3 opening bij.
Nico vd Plas

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen
2006/2007
Nieuws van de externe competitieleider.
Het nieuwe jaar is nog maar een volle maand oud en het geweld op de 64-velden is weer in volle
hevigheid losgebarsten. Natuurlijk gebeuren er ook nog andere dingen, maar daarover schrijven
anderen bestuursleden weer. Ik heb de taak om mij te beperken tot de externe
competitiewedstrijden en daar is dan het volgende over te melden.
Ons eerste achttal speelde op 15 december 2007 zijn vijfde wedstrijd en net voor het inleveren
van de kopij zie ik dat de zesde wedstrijd in een klinkende overwinning is geëindigd!
Meteen schuiven onze spelers op in de ranglijst en maken zij een sprong van plaats acht naar
plaats vier.
Hieronder staan de andere uitslagen in deze promotieklasse, gevolgd door de kruistabel met de
vierde plek voor De Uil-1.
Gerard van Pruissen
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De Uil 1 Promotieklasse NHSB
In januari 2008 is er vanwege het Schaken in Wijk aan Zee geen externe competitie gespeeld.
Pas op 9 februari moest De Uil 1 weer aantreden en wel tegen de Waagtoren 3 uit Alkmaar. We
moesten opnieuw naar Alkmaar toe en aangezien we de vorige keer in november (tegen de
Waagtoren 2) al ondervonden hoe moeilijk het is om in Alkmaar te parkeren hadden we besloten
om de auto in een zijstraat te zetten ruim voor het centrum. Dit keer moesten we vanwege
afspraken met de zaal ook nog eens om twaalf uur beginnen dus je kunt gerust stellen dat we in
het holst van de nacht op pad gingen ( in ieder geval voor Ad)
De Waagtoren 3 stond met 2 punten onderaan maar de clubs daarboven.,waaronder ook de Uil
hadden maar 2 of 3 punten meer dus het was een zg. 4-punten wedstrijd.
De Uil 1 ging voortvarend van start en na zo’n kleine twee uur spelen schatte ik de uitslag op
6,5 of 7 punten voor de Uil. Ad was als eerste klaar maar al heel snel daarna volgden Rob en
Edwin. Edwin had een hele mooie partij met een schitterend offer. Hopelijk vindt hij de tijd om
de partij voor dit blad te analyseren. Ook Jan Havenaar wist het volle punt toe te voegen zodat
we op 0-4 kwamen. Echter het beslissende halfje wilde maar niet komen, ook al omdat de
Waagtoren 3 dit niet wilde accepteren.
Bij Hennie en Jerry ging het intussen wat minder wat bij Hennie resulteerde in een verliespunt
maar Jerry kromde zijn rug en wist tegelijkertijd met Jan v.d.Bergh een remise te
bewerkstelligen. 2-5 dus met alleen de partij van Jan Vreeburg nog te gaan. Jan stond weliswaar
een pion voor maar beiden hadden behalve pionnen ook nog een dame en paard. De opgave om
te winnen was te riskant zodat tenslotte besloten werd tot remise, daarmee de
eindstand op 2,5-5,5 brengend.
Als men echter weet dat er minimaal twee teams degraderen (en als er meer teams dan een, uit de
KNSB terugkomen kan het wel eens meer worden) dan ziet U aan de hand van de tabel dat De
Uil 1 nog lang niet veilig is.
Zaterdag 8 maart spelen we een thuiswedstrijd in de Hoeksteen tegen Aartswoud 1.
We beginnen om 13.00 uur en bezoekers zijn van harte welkom.
Team leider Cok Ippel
Gemakkelijke overwinning De Uil 1
In de uitwedstrijd van het 1e achttal van schaakclub “De Uil” tegen “Waagtoren 3” uit Alkmaar,
liep eindelijk alles voor de Hillegommers op rolletjes. Kopman Ad Reijneveld kwam al snel
gewonnen te staan en tekende ook als eerst een vol punt aan, al snel gevolgd door Edwin
Heemskerk die een toren offerde voor een beslissende (en fraaie) mataanval. Toen ook Jan
Havenaar en Rob Warmerdam ieder nog een punt binnenhaalde was het slechts een kwestie van
tijd tot de beslissende 4,5 punt was bereikt.
Hennie van Eeuwijk zorgde voor een kleine dissonant door te verliezen door tijdsoverschrijding,
maar de overige drie borden waren allen minimaal remise.
Jan van den Bergh en Jerry Bey hadden een potremisestelling in handen, waarin nog uren
doorgeschaakt zou kunnen worden zonder dat één van de spelers ook maar een kansje op de
winst zou hebben. Jan Vreeburg had een gezonde pluspion en zou misschien zelfs nog voor de
winst kunnen gaan.
De Alkmaarders wilden echter geen van allen het beslissende halfje afgeven aan de Uilen en
speelden tegen beter weten in nog lang door, daarbij meer oog hebbend voor de partijen van hun
ploeggenoten dan voor hun eigen remisestelling.
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De tegenstander van Jan v.d. Bergh gaf zelfs ronduit aan hem toe geen winstplan te hebben en te
hopen op een blunder! Het antwoord van Jan, die zijn tegenstander aanmoedigde rustig door te
spelen tot zijn vlag zou vallen (Jan had een half uur meer bedenktijd) deed de Alkmaarder enkele
zetten later besluiten toch maar remise aan te bieden.
Binnen enkele minuten waren daarna ook de beide andere partijen remise en stond de 5,5 – 2,5
overwinning voor de Hillegommers op de borden.
De Uilen klommen hierdoor naar de 4e plaats op 2 punten van de 2e plaats, die nog recht geeft op
promotie naar de KNSB, maar ook met slechts 1 punt voor op de 9e plaats, die degradatie naar de
1e klasse betekent. Het kan dus nog alle kanten op met het vlaggenschip van de 75-jarige
Hillegomse schaakclub, maar promotie in dit jubileumjaar zou natuurlijk een leuk cadeautje zijn
voor de club.
Jan van der Bergh
L. van Steenoven - E. Heemskerk
Externe competitie Waagtoren 3 - Uil 1
1.e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Pf3 Ld6 5. c4 c6 6. Pc3 Pe7 7. Ld3 dxc4 8. Lxc4 0-0 9. 0-0 Lg4
10. h3 Lh5 11. g4 Lg6 12. Pe5 Kh8 13. Db3 f6 14. Pxg6 Pxg6 15. Dxb7 f5 16. g5 Lc7 17. Dxa8
Te8 18. Dxa7 f4 19. Dc5 Dd7 20. Ld3 Ph4 21. Lxf4 Dxh3 22. Le4 Lxf4 23. Tfe1 Lh2 24. Kh1
Ld6
Edwin Heemskerk

Ronde 5 19 februari 2008
Ronde 6
Santpoort 1
De Waagtoren 2
Kijk Uit 1
De Waagtoren 3
Aartswoud 1
Stan
d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Het Witte Paard 1
Z.S.C. Saende 2
Aartswoud 1
De Uil 1
S.V. De Wijker Toren 2
De Waagtoren 2
Kijk Uit 1
Santpoort 1
S.C. Aalsmeer 1
De Waagtoren 3

Z.S.C. Saende 2
S.C. Aalsmeer 1
Het Witte Paard 1
De Uil 1
S.V. De Wijker Toren 2
1

2

3

6½
1½

4

4½
3

5

3½
4
3
5 4½
3 1½ 5½ 3½
4 3½ 2½ 2½
4 3
4½
1 2½ 2½

5

3
3
2½
4
6

5

7

-

5
5
5½
4
8

9

10 Punten Bord

5 4 4
6½ 4½ 5 7
4 3 2½ 5½
5½
3½ 4½ 5½ 3½ 5½
4½ 2½ 3 6 4
3½
3 5
5½
4
5½
5
2½
2 5
4 3 4

10
8
7
6
6
6
5
5
5
2

29
27½
25½
26
24
24
23
23
21
17

Gerard van Pruissen
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De Uil-2 Tweede klasse D NHSB
Ronde 5 17 december 2007
Tussen het inleveren van de kopij voor de uitgifte van de Open Lijn op 14 jan. en het inleveren
van de kopij voor de uitgifte van de Open Lijn op 25 febr., zijn er door het tweede achttal geen
wedstrijden gespeeld. Ik laat hierbij alleen de kruistabel zien.
Stand Naam
1

H.W.P. Haarlem 4

2

De Uil 2

3

Heemsteedse S.C. 2

4

1

2

3

4½

5

3½

4

5½

4

5

6

7

8

Punten

Bord

6

5

5

10

25½

7

22

6

6

22

5½

5

19½

4

20½

2½

4

16½

6½

2

19½

2

14½

4½

4½

2½

5

5½

Kennemer Combinatie 6

4

2

3½

4½

5

S.V De Wijker Toren 3

3½

3

5

6

Santpoort 3

2

7

Hoofddorp 1

3

8

De Vennep 2

3

3

3
2½

3½

6
4½ 5
3½

2

2½

3
5½ 1½

Gerard van Pruissen

De Uil-3 NHSB klasse 3D
De Uil 3 heeft met 5,5 - 2,5 verloren.
Het heeft niet meegezeten in Heemskerk
Toch hebben we het nog in eigen hand als de volgende keer ( 26 februari) ruim wordt gewonnen
van het Witte Paard. De potentie is er zeker. Elk lid van dit team kan goed schaken en een partij
winnen. Dit moet hoop en vertrouwen geven voor de volgende keer.
In Heemskerk won Tilly won eerste en Ronald als laatste. Marcel scoorde een half punt.
Het meest spijtige waren de verliespartijen van Martin en Pim. Zij bouwden met prima spel al
snel een gewonnen postite op. Helaas is het bij schaken zo dat twintig goede zetten te niet
gedaan kunnen worden door 1 slechte. De blunder inderdaad. Beiden gaven een stuk weg en het
was bekeken.
En het was dus zo hoopvol begonnen. Tilly mocht van mij remise aanbieden in een dichte
stelling, waarin zij geen plan meer zag. De tegenstander moest echter weigeren van zijn
teamleider vooral gezien de goede stellingen van Martin en Pim (!). Even later maakt dezelfde
man een grote fout en het was een blijde Tilly die pardoes Dd1 mat op het bord toverde.
Zoals reeds gezegd was het daarmee uit met de pret.
Even later stonden we met 1 - 2 achter.
Daarbij had Stefan een lastige stelling. Claudia koos het verkeerde plan en ook Nico liep
ogenschijnlijk over spitsroeden. Ronald speelde tegen ons oud lid Martin Herruer en had slechts
op de klok groot voordeel. De stelling van Marcel vertrouwde ik niet. Er kwam een lijn open
naar de koning. Het zag er gevaarlijk uit. Gelukkig verdedigde Marcel zich koel en kwam steeds
beter te staan.
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Daarna leek Nico het ergste achter de rug te hebben en hij stond 2 pionnen voor.
Ongelukkigerwijze was ook bij hem 1 verkeerde keuze direct fataal. Plots zat er toch een mat in
de stelling en 1 - 3 achter.
Claudia kon het mat slechts voorkomen door 4 pionnen te offeren. Een nederlaag bleef
onafwendbaar ( 1 - 4).
De hoop was nog gericht op Stefan. In tijdnood creëerde hij toch wat kansen. Op 1 moment had
hij de betere stelling kunnen krijgen. Het ging net niet goed en het werd 1 - 5.
Marcel stond op een gegeven moment gewonnen, maar de afwikkeling naar het eindspel ging
niet vlekkeloos. 2 torens op de 7e rij verzekerde de remise ( 1,5 - 5,5).
Ronald tenslotte voerde het eindspel met 2 lopers keurig naar winst ( 2,5 - 5,5).
Ad Reijneveld
De Uil 3 – Excelsior 2
Rampspoed voor de Uil 3
“We hebben het collectief laten afweten” verzuchtte Pim in de auto toen we alweer op de
terugweg waren, waarna Ad uitweidde over de partij. Pim had best kunnen winnen; hij had
alleen op zet 20 een andere zet moeten doen. Geen idee waar dat precies over ging. Het zal
eigenlijk wel. In ieder geval zag ik een stelling van Pim waar hij tenminste één pion had kunnen
winnen en daarmee misschien de partij. In plaats van een pion te winnen gaf Pim echter een stuk
weg. “Ik was teveel gefocust op matzetten,” vertrouwde hij Ad toe “daardoor vergat ik dat stuk.”
Dom. Dom. Maar dat zal ik er verder maar niet inwrijven bij Pim, want hij heeft het er nu al
moeilijk mee. Op dat moment was het verlies ook niet zo erg. De avond was namelijk hoopvol
begonnen met een winst voor Tilly. Tilly had een erg dichte stelling met twee dubbelpionnen en
weinig mogelijkheden. In deze dichte stelling zag ze geen goed plan meer en mocht ze remise
aanbideden van onze teamleider. Van zijn teamleider mocht het niet en zo gebeurde het dat de
uitzichtloze partij van Tilly verderging. Uitzichtloos voor beiden tot een superdomme fout van
haar tegenstanders, waarna Tilly met de Dame op de achterste rij mat zette. Mat achter de
paaltjes. Altijd moeilijk, zeker als je al wat biertjes achterover hebt geslagen.
Een poos later begon het er hopeloos voor ons uit te zien. Een tweede nul verscheen er op het
(denkbeeldige) bord; deze keer van Stefan. Op zet 31 had onze zesde-bordspeler nog maar 1
minuut. In gierende tijdnood moest hij nog 4 zetjes doen. Net die zetjes die hem naar de
ondergang leidden. Volgens Ad had hij op een bepaald moment een betere stelling kunnen
krijgen, maar Ad weet het altijd beter dan wij. In ieder geval speelde Stefan een mooie partij,
maar gaf hij het in de laatste minuut helaas weg, waardoor hij het voor de extra vijftien minuten
verpestte.
Louis Witte – Stefan Koek
1.f4 d5 2.Pf3 f5 3.g3 Pf6 4.Lg2 e6 5.b3 Ld6 6.Lb2 0–0 7.c4 c6
8.Dc2 Pa6 9.a3 Ld7 10.Pc3 Pc5 11.b4 Pce4 12.c5 Pxc3
13.Dxc3 Lc7 14.Pe5 De7 15.Lf3 Le8 16.0–0–0 a5 17.Tdg1 Pe4
18.Lxe4 fxe4 19.Pg4 Lg6 20.h4 axb4 [20...Lh5 21.Pe5 Lxe2]
21.axb4 Tad8 22.e3 Tf5 23.Th2 Kh8 24.Ph6 Th5 25.Pg4 Tf5
26.Pf2 e5 27.g4 d4 28.Da3 Tff8 29.f5 Ta8 30.Db3 Lf7 31.Dc2
Tfd8 32.Pxe4 Ld5 33.exd4 exd4 34.Te2 Df7 35.d3 Lb3 36.Dd2
Ta2 37.Dg5 Lc4 38.Pd6 Dd5
39.Dxd8+ Lxd8 40.Te8+ Dg8 41.dxc4 d3 Line
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Martin had al vele minuten terugverloren. Hij bouwde net als Pim een mooie gewonnen stelling
op, maar helaas is er bij het schaken het volgende het geval: je kan wel twintig goede zetten
doen, maar die kunnen meteen teniet gedaan worden door één slechte. Dit ervoer Martin ook.
Door een blunder gaf hij een stuk weg en toen was het voor de tegenstander niet zo moeilijk
meer om het ééntje binnen te halen.
Ondertussen zat meer dan de helft van ons team nog te schaken. “Best mooie stellingen” dacht ik
toen ik voorbij de borden liep. Ik zelf stond niet al te best, maar dat hoefde niet erg te zijn te zien
aan de andere stellingen. Zo stond Nico tegen een ‘tuinkabouter’ (de benaming die hij gaf aan
zijn tegenstander) van 1510 beter. Op het einde stond zijn tegenstander echter veel en veel beter.
“De ultieme bok, ofwel helpmat in 5 of zo” zoals Nico het omschreef. Op dat moment gaf hij het
op, want hij had ondertussen wel zin gekregen om aan de bar te gaan hangen met een glaasje
bier. Niet echt een leuke partij was het geweest; hoewel ik het nog steeds raar vond dat Nico
verloor. Zo slecht stond hij ook weer niet. Misschien iets eerder rokeren. Misschien niet slaan
met de loper, maar met de koning. Misschien dit niet en misschien dat niet. Maar ja, shit
happens.
Sjoerd van der Wouw – Nico van der Plas
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.c3 e6 4.d4 cxd4 5.cxd4 d5 6.exd5 Dxd5
7.Pc3 Lb4 8.a3 Lxc3+ 9.bxc3 Pge7 10.Ld3 e5 11.c4 Dd6
12.d5 Pd8 Nico: "En tot zover ontdekte ik na afloop was het
nog allemaal gespeeld in Lissabon 1998 tussen twee
naamloze Portugezen." 13.a4 Nico: "en toen kon ik geen
partijen meer vinden" 13...f5 14.La3 Df6 15.c5 e4 Nico: "en
zwart gaat langzaam aan meer denken" M.a.w. vanaf dat
moment begon het bier drinken en moest Nico harder
nadenken om een goede zet te vinden 16.Lb5+ Kf7 Nico:
"enige zet zo'n beetje" 17.Pg1 Dc3+ Nico: "ik had anders a6
gespeeld, maar kon geen keuze maken" Ziet er goed uit! Wit
had eigenlijk pd2 moeten doen. 18.Kf1 a6 Nico: "niet zo'n
goede maar ik had ff niks beters" En wat is dan wel goed? Als ik wit en doe ik hier Pe2 19.Pe2
Da5 20.Lc4 Ke8 21.Tb1 Nico: "Dd4 vond ik nog wat lastiger" 21...Ld7 22.c6 bxc6 23.Lxe7
Nico: "he he 1800 -/- maakt ook een foutje; Lb4!!!" 23...Kxe7 24.d6+ Kf6 25.Pg3 g6 26.f4 Pe6
27.Lxe6 Lxe6
En zo legde Nico zichzelf om…
Ondertussen liepen de tranen bij mij bijna over mijn wangen. Deze wedstrijd zat ik weer
tegenover een man die veels te veel nadacht en ondertussen probeerde ik te doen alsof ik ook al
die tijd nadacht, maar ondertussen zat ik soms in fase 1 van de slaap. Dan was het maar goed dat
hij af en toe nog eens een zetje deed; anders was ik helemaal in slaap gevallen. Mijn
tegenstander leek ook niet erg wakker te zijn en miste mat in twee, maar wat ik miste was erger.
Ik zag over het hoofd dat het paard van hem een sterk veld kreeg als ik c5 zou spelen en toch
speelde ik c5. Over het hoofd zag ik ook dat de Dame kon binnenkomen, maar toch liet ik het
zover komen. Na het gemiste mat in twee stond ik trouwens ook twee pionnen of drie pionnen
achter, maar natuurlijk deed ik mijn uiterlijke best om mijn tegenstander door de tijd te jagen.
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Uiteindelijk was het vijf minuten tegen iets minder dan een uur. Toen bleek hij ineens wel snel
goede zetten te kunnen vinden. Volgens mij ging ik mat op de eerste rij door een toren, een loper
en wat vrijpionnen, maar ik kon het bord bijna niet meer door mijn tranen heen zien. Verliezen is
nog erger dan remiseren als je had kunnen winnen.
Helaas. Nu stond het alweer 5-1 voor die Heemskerkse tuinkabouters. Wel was er nog kans op
gelijkspel, maar het leek me sterk dat het zover zou kunnen komen. Ronald stond wel goed, maar
mijns inziens niet superovertuigend. Marcel had een gevaarlijke stelling met een open lijn naar
zijn koning. Wel stond hij beter dan ik, maar slechter staan was dan ook haast onmogelijk. Na
het bekijken van de partij ben ik er echter achtergekomen dat Marcel wel een beetje van geluk
mocht spreken dat hij nog remise speelde…
Marcel Bolhuis – F. Koopman
1.d4 d5 2.f4 Lf5 3.e3 e6 4.Pf3 Pd7 5.c3 Pgf6 6.Le2 Le7 7.0–
0 Pe4 8.Ld2 h6 9.Le1 g5 10.Pe5 Pd6 11.Pd2 c6 12.Pdf3 f6
13.Pxd7 Dxd7 14.Pd2 0–0–0 15.Pb3 Pe4 16.c4 Tdg8 17.c5
gxf4 18.exf4 e5 19.fxe5 fxe5 20.dxe5 Lh3 21.Lf3 Pg5
22.Lg3 Pxf3+ 23.Dxf3 Le6 24.De2 h5 25.Tf2 h4 26.Lf4 Lg5
27.Pd4 Lxf4 28.Pxe6 Lxh2+ 29.Kxh2 Dxe6 30.Tf6 De7
31.Df2 Dxe5+ 32.Df4 Te8 33.Tf1 Dxf4+ 34.T1xf4 b6
35.cxb6 axb6 36.Tf7 Te2 37.Ta7 Kb8 38.Tff7
Zonder die mooie zevende rij had wit waarschijnlijk totaal
verloren gestaan met ook al een pion minder en het dreigende
h3, maar nu werd de remise makkelijk binnen gehaald.
h3 39.Tfb7+ Kc8 40.Tc7+ Kb8 ½ - ½
5 ½ - 1 ½ stond het nu dus. Wat betekende dat we NOOIT meer gelijkspel konden halen. Heel
teleurstellend voor het team, maar een opluchting voor de tegenstander van Ronald. Ronald bikte
zijn tegenstander namelijk in, maar nu maakte het voor dat team toch niets meer uit.
Verliezen hoort erbij en gelukkig hebben we nog een kans in Haarlem aan het eind van de
tweede maand. Zal dat onze gelukavond zijn? Ik hoop het wel, want ik heb wel zin om aan het
eind van het jaar op het Gemeente-bordes te staan en gehuldigd te worden.
Voor de duidelijkheid even de uitslagen
Excelsior 2
Frans Koopman
Sjoerd van der Woud
Dirk Kruiper
Peter Bosch
Martin Herruer
Louis Witte
H.L. Kos
Peter Klok
Claudia Grannetia

-

De Uil 3
Marcel Bolhuis
Nico van der Plas
Claudia Grannetia
Pim van der Aar
Ronald van der Linden
Stefan Koek
Martin van Eeuwijk
Tilly Vissers

5½
½
1
1
1
0
1
1
0

-

2½
½
0
0
0
1
0
0
1
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Schreef ik bij de vorige uitgave nog het volgende: ”de concurrentie zit niet stil!” wat maar al te
waar bleek te zijn. Ons derde achttal leed een pijnlijke nederlaag en natuurlijk hoeft dat nog niet
meteen desastreus te zijn, maar het kwam voor allen heel hard aan. Door deze nederlaag zakten
zij naar de tweede plaats.
Zie de kruistabel.
Ronde 5 28 januari 2008
Kennemer Combinatie 7
Chess Soc. Zandvoort 2
Het Paard van Ree
Excelsior 2

-

Stand Naam
1
2
3
4
5
6
7
8

H.W.P. Haarlem 6
De Uil 3
Heemsteedse S.C. 3
Excelsior 2
Chess Soc. Zandvoort 2
S.C. Aalsmeer 2
Het Paard van Ree
Kennemer Combinatie 7

HWP Haarlem 6
S.C. Aalsmeer 2
Heemsteedse S.C. 3
De Uil 3

1

2½
3½

2

4
4½
2½

5½

3
3
2
2

3
5½

3½
3
1

4
3½
3½
3½

5
5
4
5

3
5½
2

2
4½
3½
5½

6
5
4½
4½
4½

7
6
5
4½
2½
4½

3½
3½

-

6
3½
4½
2½

8
6
7
4½
6
4½

3½

Punten
10
8
7
6
5
2
2
0

Bord
27
24
20
22½
19
18
17½
12

Gerard van Pruissen

De Uil-4 Vierde klasse E NHSB
NHSB Klasse 4D: Kennemer Combinatie 9 - De Uil 4 (5,5-2,5)
Externe competitie.
NHSB Klasse 4D: De Uil 4 – De Haarlemse Jopen (5,5-2,5)
De Uil 4 herpakt zich ten koste van De Haarlemse Jopen!
Als voetbalcoach kun je bij een wanprestatie van je team verschillende maatregelen nemen.
Boetes opleggen, extra training of een aantal spelers gewoon passeren. Als schaakcoach heb je
die middelen niet maar moet je het doen met de spelers die je door de externe wedstrijdleider in
het begin van de competitie zijn toegeschoven.
Eén middel kan je altijd en overal toepassen: “Het Schokeffect”
Ik dacht: “Ik gooi het hele team eens drastisch door elkaar”.
Gerard Draaisma was het grootste slachtoffer. Hij moest verhuizen van bord 5 naar bord 1. Peter
de Haas van 6 naar 2 en Kick van Rooijen van 7 naar 3. André Beijk en Anton Warmerdam
schoven van 1 en 2 naar 4 en 5.
Ik was benieuwd hoe dit uit ging pakken. Het viel me op dat iedereen nu echt serieus zat te
schaken want na een uur speeltijd stonden op de meeste borden gelijke standen. Opmerkelijk
want de rating van de Jopen lag gemiddeld wel 100 punten hoger.
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Intussen hadden we 1 punt binnengehaald want André’s tegenstander was na een uur nog niet
aan het bord verschenen wat een reglementaire 1 opleverde. Gauw op het uitslagenbord noteren
fluisterde Cok Ippel mij in het oor: “Is psychologisch voordeel!”
Hij had gelijk want Anton van Pijpen had ondanks een “kwal” achter een niet meer te stuiten
koningsaanval wat in een keurig mat eindigde. (2-0)
Daarna moesten we toch wel tot aan de tijdcontrole wachten voordat er weer wat spannends
gebeurde. Het was nu bord 2 wat de aandacht trok. (zie partij hieronder) Peter trok ten aanval
waarbij zijn koning wel wat bloot stond. Joop maakte hier gebruik van door allerlei schaakjes
maar Peter had gezien dat het niet zo’n kwaad kon. De aanval van Peter sloeg door (3-0)
Onze voorzitter had weer zijn dag niet; verloor een kwaliteit, een pion en vervolgens de partij (31) Ab Högemann had nu eens een degelijke stelling opgebouwd. Kreeg een remise aanbod maar
sloeg dat resoluut af. Op het moment dat hij wilde gaan oogsten viel de vlag van Joop. Ik heb er
36 gedaan zei Joop; volgens mij maar 35 zegt Ab. Even checken. Mijn assistent Cok Ippel had al
snel gezien dat Joop de 20e zet had overgeslagen. Joop gaf meteen op. (4-1)
Nog een halfje en we zijn er! Kick bood gelijk remise aan. Joop weigerde logischerwijze.
Vervolgens waren er schermutselingen aan bord 1. Gerard had een koningsaanval over zich heen
gekregen. Joop schroomde niet om hierbij er een paar stukken tegen aan te gooien. Gerard
kromde zijn rug en loerde op de counter met hier en daar schaak en matdreiging. Zodoende kon
hij twee gevaarlijke vrijpionnen onschadelijk maken. Intussen was de vlag van Joop gevallen. Ik
haaste me om de klok een kwartier vooruit te zetten.”Bespaar je de moeite zei Joop want ik geef
op”. (5-1) De buit was binnen! Gezien deze stand Kick kreeg nu ook snel zijn remise. (5,5-1,5)
De ver opgeschoven vrijpion van Anton was uiteindelijk niet meer te houden wat Anton moest
bezuren met een stormloop op de koning. Promotie was niet meer te voorkomen. (5,5-2,5)
Peter de Haas – Fons (Joop) Jonkers.
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. Lc4 e6 4. a3 Pf6 5. Pf3 d6 6. d3 Le7 7. Le3 a6 8. O-O b5
9. La2 O-O 10. h3 h6 11. Ph2 Dc7 12. Pg4 Tb8 13. Pxf6+ Lxf6 14. Dg4 Pe5 15. Dg3
Pg6 16. f4 Lh4 17. Dg4 De7 18. g3 h5 19. Df3 Lf6 20. Dxh5 b4 21. axb4 cxb4 22.
Pd1 Tb5 23. De2 Dc7 24. Lc4 Ta5 25. Txa5 Dxa5 26. d4 e5 27. f5 Pe7 28. dxe5 Lxe5
29. Lg5 Pc6 30. Ld5 Pd4 31. Dh5 Dc5 32. Kg2 Pxc2 33. f6 Dd4 34. fxg7
Lxg7 35. Txf7 (Diagram 1) Pe1+ 36. Kf1 Lxh3+ 37. Kxe1 Dg1+ 38. Tf1+ (Diagram 2, 1-0)
Diagram 1
Diagram 2

Stand na 35. Tf7
Piet Muller

Stand na 38. Tf1+
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Al eerder opgemerkt dat deze klasse uit 7 teams bestaat en dat de vierde ronde voor de Uil-4
verplaatst was naar 4 januari. De uitslag was 5½ - 2½ in het voordeel van de thuisploeg
(Kennemer Combinatie-9) en daarmee zakten zij naar de onderste regionen.
Gelukkig leverde de vijfde ronde weer een overwinning op.
Ronde 4 4 januari 2008
Kennemer Combinatie 9
De Haarlemse Jopen
Heemsteedse S.C. 4

-

De Uil 4
S.C. Aalsmeer 3
HWP Haarlem 8

5½ - 2½
7 - 1
6½ - 1½

S.C. Aalsmeer 3

-

Heemsteedse S.C. 4

4

De Uil 4
De Vennep 3
Stand Naam
1
Kennemer Combinatie 9
2
S.C. Aalsmeer 3
3
De Haarlemse Jopen
4
Heemsteedse S.C. 4
5
De Uil 4
6
HWP Haarlem 8
7
De Vennep 3

1

Ronde 5 4 februari 2008

5
4
2½
2½
3

De Haarlemse Jopen
Kennemer Combinatie 9
2
3
4
5
6
3
4 5½ 5½
1
4
5
7
4 2½ 6
4
4
6½
3 5½
2 1½
4
3 2½

- 4

5½ - 2½
3 - 5
7 Punten Bord
5
7
23
4
6
19
5
19½
5
18½
5
4
16
5½
2
11½
1
12½

De Uil-5 Vierde klasse D NHSB
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. Alleen de laatste speelronde gaat met 6 teams.
Ook in deze klasse dus een vertekend beeld m.b.t. de stand. Door deze constructie heeft het
vijfde team in de tussenliggende periode niet gespeeld. De concurentie heeft wel gespeeld en
daardoor is de Uil-5 naar de laatste plaats geduikeld.
Kijk maar goed naar de kruistabel.
Ronde 5 5 februari 2008
Uit 2
Kennemer Combinatie 10
Stand

-

Naam

S.V. De Wijker Toren 5
Excelsior 3
1

2

1

HWP Haarlem 7

2

Kijk Uit 2

2½

3

Excelsior 3

2

4

Kennemer Combinatie 10

2½

5

S.V. De Wijker Toren 5

3

6

De Uil 5

3

5½

1½

4

5 - 3
3½ - 4½
5

6½
3

5

5½

6

Punten

Bord

6

6

18

4

16

4

11½

5

2

13½

3

2

11½

2

9½

5

4½
3½

2½
5½
3

5

Gerard van Pruissen
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Toernooien
Bekercompetitie NHSB (voor viertallen)
In deze competitie is per vereniging één team van vier gerechtigd om mee te doen.
De Uil 1 was van de voorronde vrijgesteld maar trof het niet dat de loting voor de eerste ronde
alweer Aartswoud 1 uit de bus kwam en opnieuw een uitwedstrijd.
Vrijdag 4 januari vond die wedstrijd plaats. Ed reijneveld, Jan Havenaar, Hennie v.Eeuwijk en
Edwin Heemskerk moesten de klus klaren. Het werd een zware klus waarbij Edwin als eerste een
remise in de wacht sleepte. Daarna ging het bij de borden van Ad en Hennie niet zo best en
moesten zowel Hennie als Ad de winst aan hun tegenstander laten. De winst van Jan Havenaar
kon het tij dus niet meer keren en opnieuw schakelde Aartswoud 1 het team van De Uil 1 uit
voor de beker.
Cok Ippel

Deelnemers van De Uil aan de Corus Weekendvierkampen.
Eindstand na 3 ronden.
Jan Vreeburg speelde in Groep 4 N en behaalde een eerste plaats met 2,5 uit 3!. Gefeliciteerd
Piet Muller speelde in Groep 6 F en behaalde een vierde plaats met 0,5 uit 3.
Jan Plomp speelde in Groep 7 M en behaalde een tweede plaats met 2 uit 3.
Andre Beijk speelde in Groep 7 P en behaalde een vierde plaats met 1 uit 3.
Aad Vledder speelde in Groep 8 A en behaalde een tweede plaats met 2,5 uit 3.
Hans Elzenga speelde in Groep 8 C en behaalde een eerste plaats met 2 uit 3.
Ab Högemann speelde in Groep 8 J en behaalde een derde plaats met 1,5 uit 3.
Ed van den Haak speelde in Groep 8 K en behaalde een vierde plaats met 0 uit 3.
Fijn dat jullie hebben meegedaan en volgend jaar weer present!

De week daarop de Tienkampen en ook daarbij waren Uil-leden
aanwezig.
Eindstand na 9 ronden.
Anton van Pijpen, speelde in groep 7E en werd negende.
Ab Högemann, speelde in groep 8A en werd negende.
G.C. van Rooijen, speelde in groep 8D en werd zesde.
Gerard Draaisma, speelde in groep 8E en werd eerste! Gefeliciteerd.
Ook voor jullie geldt: fijn dat jullie hebben meegedaan volgend jaar weer present!.
Veel schaakplezier
Gerard van Pruissen.
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