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Van de voorzitter 
 
Aandacht voor de jeugd. De afgelopen jaren heeft de Uil 
geprobeerd om het schoolschaken meer aandacht te geven. Bij het 
75-jarig jubileum hebben de schoolschaakkampioenschappen 
georganiseerd in de hoftuin met een levende uilenshow. De 
deelname was goed en de belangstelling, mede door de uilen en 
het mooie weer groot. Het jaar daarna is er weer een 
kampioenschap gehouden, waarbij het deelnemen door de scholen 
een moeizamer verhaal was. E-mails werden niet beantwoord, 
toegezegd terugbellen door de sommige scholen gebeurde niet. Al 
met al niet bepaald een stimulans om zoiets nog eens te 
organiseren. In 2010 heeft er geen kampioenschap plaats 
gevonden. Dit jaar hebben Johan Boon en André Beijk het plan 
opgevat om toch weer een kampioenschap voor de basisscholen te 
organiseren. Johan en André hebben gekozen voor een directe 
benadering van de scholen, door middel van brieven, e-mails en 
bezoeken aan scholen. De jeugdleden werden gestimuleerd om op 
school aan te geven dat ze ook met een team wilden meespelen. 
De kinderen die nog niet zo goed kunnen schaken, krijgen de 
gelegenheid aangeboden om op maandagavond schaakles te 
krijgen. Er zijn kinderen die van het aanbod gebruik maken. Deze 
aanpak heeft succes gehad en op dit moment zijn er acht scholen 
die hebben toegezegd om mee te doen aan het kampioenschap. 
 
Een groot compliment voor Johan en André. Het is de bedoeling 
om volgend jaar mee te gaan doen aan het kampioenschap voor 
scholen via de KNSB, zodat de school die kampioen wordt mee 
gaat doen aan de regionale kampioenschappen en als alles goed 
gaat zelfs schoolkampioen van Nederland kan worden. Ik hoop 
van harte dat dit kampioenschap een succes wordt en dat volgend 
jaar de scholen zich zelf zullen melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Plomp 
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Mededeling(en) 
 
Beste schaakvrienden 
Zo’n week of vier geleden werden wij verrast door een bezoekje van Jan de voorzitter, die ons een 
bloemetje feliciteerde met ons nieuwe huis (aan het Karel Doormanplein) en ons hier veel geluk 
toewenste namens de schaakklub. Dit stelde wij zeer op prijs. 
 
Ook hebben wij de fooienpot omgekeerd, het kapitaal geteld en geconstateerd dat er 399 63 euro 
aanwezig was. Het allergrootste deel van dit geld hebben we van jullie ontvangen en dit zullen wij 
meenemen naar Kenia, naar het plaatsje Kinoi waar we zoals de meeste van jullie weten twee jaar 
geleden, ook door jullie hulp, een schooltje mochten openen. 
We zijn van plan om van 20 april tot 28 april a.s.dit plaatsje weer een bezoek te brengen. 
 
Verder willen we jullie nog uitnodigen voor een Afrikaanse maaltijd. Deze maaltijd kost 15 euro 
(inclusief 1 drankje) en wij zullen de deelnemers dan gerechten voorschotelen die uit Afrika 
komen.. 
De opbrengst van deze maaltijd is natuurlijk ook voor Kinoi. 
Zoals in het verleden zullen diverse groepen meedoen met deze maaltijd en wij verheugen ons erop 
als ook schakers van de Uil aanwezig zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jopie en Henk van Lierop 
 

Open Lijn 
De vraag is gesteld of we de Open Lijn meer eigen gezicht kunnen geven. Wij denken dit te kunnen 
doen door twee soorten artikelen te ontwikkelen: 

1. Een introductie artikel te schrijven van de nieuwkomer(s) met een pasfoto. Het artikel zal 
hoofdzakelijk geschreven worden door de nieuwkomer, pasfoto zal door een Uilschaker 
gemaakt worden. Dit punt zal worden aangestuurd door een Uilmedewerker. Inmiddels heeft 
zich Richard Nichten zich hiervoor beschikbaar gesteld. (onze hartelijke dank daarvoor)  
Voordeel: een ieder kent na het verschijnen van het artikel de nieuwkomer. 

 
2. Een tweede punt is de verzorging van een interview van een  schaker. Natuurlijk vraagt een 

interview iets meer tijd, maar is zeker de moeite waard.  
Bijvoorbeeld te gebruiken: waarom voor schaken gekozen, anekdotes, vakantie, enz. 
 

N.B. punt 2 
De geïnterviewde en de interviewer bepalen zelf de inhoud. 
De artikelen die hier uit voortkomen worden eerst in de Open Lijn gepubliceerd, daarna op de 
Website. Het mooiste zou zijn als er zich 2 personen als interviewer zouden aanmelden. 
 
Voor vragen of aanmelden kunt u zich opgeven bij Jacob van Aalst of op aalstech@planet.nl 
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Schaakkalender seizoen 2010 / 2011 
 

 Datum Beschrijving Bijzonderheden 
maandag 28-feb-11 De Uil 5 - Kennemer Combinatie 11   
maandag 28-feb-11  Uitgave Open Lijn 
maandag 28-feb-11 Keizer competitie   
maandag 7-mrt-11 Keizer competitie   
dinsdag 8-mrt-11 HWP Haarlem 3 - De Uil 2   
zaterdag 12-mrt-11 De Uil 1 - Kijk Uit   
maandag 14-mrt-11 Keizer competitie   
maandag 14-mrt-11 De Uil 3 - Kennemer Combinatie 10   
dinsdag 15-mrt-11 Kennemer Combinatie 9 - De Uil 4   
woensdag 16-mrt-11 Schoolschaakkampioenschap De Hoeksteen 
maandag 21-mrt-11 Keizer competitie   
vrijdag 25-mrt-11 KC 13/Chesscool 3 - De Uil 5   
maandag 28-mrt-11 Groepen competitie   
vrijdag 1-apr-11 Kennemer Combinatie 7 - De Uil 2   
maandag 4-apr-11  Inleveren kopij 
maandag 4-apr-11 De Uil 4 - Excelsior 2   
maandag 4-apr-11 Groepen competitie   
vrijdag 8-apr-11 Chess Soc. Zandvoort 2 - De Uil 3   
zaterdag 9-apr-11 Aartswoud - De Uil 1   
vrijdag 15-apr-11 S.C. Aalsmeer 3 - De Uil 5   
maandag 18-apr-11  Uitgave Open Lijn 
maandag 11-apr-11 Groepen competitie   
maandag 18-apr-11 Groepen competitie   
maandag 25-apr-11 2e paasdag (geen schaken)   
dinsdag 26-apr-11 Rapidtoernooi v/d Bollenstreek (6 tallen) De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, 

Noordwijk 
maandag 2-mei-11 Groepen competitie   
maandag 9-mei-11 Groepen competitie   
zaterdag 14-mei-11 De Uil 1 - De Waagtoren 3   
maandag 16-mei-11 Groepen competitie   
maandag 23-mei-11  Inleveren kopij 
maandag 23-mei-11 Groepen competitie   
maandag 30-mei-11 Groepen competitie   
vrijdag 3-jun-11 39e Vierkamptoernooi De Hoeksteen 
zaterdag 4-jun-11 39e Vierkamptoernooi De Hoeksteen 
maandag 6-jun-11  Uitgave Open Lijn 
maandag 6-jun-11 Groepen competitie   
maandag 13-jun-11 2e pinksterdag (geen schaken)   
zaterdag 18-jun-11 28e Open Jeugdkampioenschap Zomerzorg 
maandag 20-jun-11 Slotavond   
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
 

Schaakkalender seizoen 2011 / 2012 
 
zaterdag 8-okt-11 25e Voges Rapidtoernooi De Hoeksteen 
vrijdag 4-nov-11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
vrijdag 11-nov-11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
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vrijdag 18-nov-11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
vrijdag 25-nov-11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
vrijdag 2-dec-11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
vrijdag 9-dec-11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
zaterdag 17-dec-11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
Met vriendelijke groet,  
Richard Nigten  
 
 

Stand interne competitie 2010/2011 
 
Beste schaakvrienden, 
Hierbij een kort verslag van de interne competitie tot nu toe. De opkomst is elke week weer erg 
goed en ik hoop dat het zo blijft. Helaas zijn er een aantal spelers die door gebrek aan tijd nog niet 
gespeeld hebben. 
 
Dit jaar doen er 2 jeugdspelers mee met het keizersysteem die het ook nog goed doen. Mark van der 
Ploeg staat op plaats 26 met een score van meer dan 50%, en Robin Engelberts staat zelfs op plaats 
10 met o.a. 6 overwinningen. 
Ook haar vader Bert Engelberts doet het goed met 6 gespeeld en 6 gewonnen, jammer dat hij te 
weinig tijd heeft om zich bij de top te spelen. 
 
Wat verder op valt is de 12e plek van onze voorzitter Jan Plomp, die besloten heeft om toch eens 
voor het clubkampioenschap te gaan!  
 
Vorig jaar heb ik in mijn verslag geschreven dat Cok Ippel het dit seizoen beter moest gaan doen en 
dat heeft hij met een 4e plaats waar gemaakt. Ad Reijneveld, die door omstandigheden geen tijd 
had, heeft zich in de afgelopen weken toch naar boven weten te worstelen en staat nu 9e, 8 zeges en 
een draw. 
 
Verder valt er over het keizersysteem denk ik niet veel te vertellen. 
Het groepensysteem vangt aan op 28 maart en ik zal aankomende weken inventariseren hoeveel 
mensen hier aan mee doen. 
Heel veel plezier nog in de rest van dit seizoen. 
 
Henk Kramer 
 
Rangschikking na ronde 22-  14-02-11      
Positie Naam Parteijen Winst Remise Verlies Score Waarde 

1 Jan Havenaar 14 10 3 1 1327 80 
2 Dick Roosa 17 9 5 3 1139 79 
3 Peter Pijpers 14 10 2 2 1033 78 
4 Cok Ippel 16 6 6 4 945,8 77 
5 Fred van Randen 19 7 7 5 897,3 76 
6 Theo Bakker 7 2 5 0 876,5 75 
7 Edwin Heemskerk 17 7 5 5 871,7 74 
8 Hennie van Eeuwijk 20 3 15 2 835,2 73 
9 Ad Reijneveld 9 8 1 0 829,3 72 
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10 Robin Engelberts 13 6 4 3 814,5 71 
11 Jan van den Bergh 16 4 7 5 802,8 70 
12 Jan Plomp 17 6 7 4 785,5 69 
13 Marcel Bolhuis 15 5 5 5 767,5 68 
14 Piet Muller 18 3 10 5 733 67 
15 Bert Engelberts 6 6 0 0 719,3 66 
16 Henk Kramer 19 5 11 3 706 65 
17 Rob Warmerdam 13 3 7 3 700,2 64 
18 Richard Copier 9 5 2 2 693,8 63 
19 Jacob van Aalst 14 5 5 4 678,5 62 
20 Sander van Delden 19 9 3 7 658,8 61 
21 Engbert van der Zaag 19 5 9 5 640 60 
22 Ab Högemann 18 5 7 6 619,5 59 
23 Nico van der Plas 11 6 2 3 619 58 
24 Willem Brandsma 12 4 5 3 614,5 57 
25 Aad Vledder 19 8 3 8 597,5 56 
26 Mark van der Ploeg 21 9 4 8 585,7 55 
27 Ron van der Linden 20 6 6 8 580,7 54 
28 Ronald van der Linden   9 6   2   1  575,0 53 
29 Andre Beijk 18 5 6 7 570,8 52 
30 Pim Redeker 14 4 4 6 545 51 
31 Anton Warmerdam 17 8 2 7 542,5 50 
32 Gerard Draaisma 16 5 4 7 527,8 49 
33 Gerard van Pruissen 15 4 5 6 515 48 
34 Peter van Bakel 15 10 1 4 509,7 47 
35 Cas Grannetia 15 7 3 5 502,5 46 
36 Johan Boon 18 6 6 6 479,3 45 
37 Peter Kaptein 20 8 4 8 468 44 
38 Ruud Rodewijk 20 8 1 11 447,3 43 
39 Ed van den Haak 18 8 3 7 422,8 42 
40 Wout Benard 13 4 5 4 419 41 
41 Rob Brouwer 20 4 7 9 414,7 40 
42 Kick Van Rooijen 14 2 6 6 406,7 39 
43 Richard Nigten 19 5 5 9 405,7 38 
44 Richard Grannetia 16 5 3 8 376,2 37 
45 Martijn van Baars 13 4 4 5 367 36 
46 Coen de Kooker 16 3 6 7 350,8 35 
47 Yoery Snapper 6 3 2 1 344,5 34 
48 Sam Oosterveer 12 6 0 6 328 33 
49 Piet Brandsma 17 3 8 6 303,3 32 
50 Hans de Groot 20 5 5 10 288,3 31 
51 Piet van Schie 19 5 5 9 285,5 30 
52 Hans Elzenga 4 2 0 2 259 29 
53 Theo Brandsma 18 2 8 8 250,3 28 
54 Jan Scheepmaker 20 3 5 12 213 27 
55 Peter de Haas 0 0 0 0 191,7 26 
56 Johan Heidema 15 4 1 10 184,2 25 
57 Cees van Waveren 11 0 1 10 134 24 
58 Wally Visser 0 0 0 0 130,3 23 

Jan Havenaar 
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Nieuws van de externe competitieleider. 
 
Weer vindt u hier een uitgave van de Open Lijn met alle wetenswaardigheden van onze 
jongens/meisjes in de externe competitie. Dat het NIET alleen gaat om de deze competitie, bewezen 
de diverse leden van onze club bij het TATA-steel chess toernooi. Liefst 17 mensen van onze 
schaakvereniging hebben aan dit toernooi meegedaan en ik geef hierbij (in alfabetische volgorde) 
de namen door van deze helden. 
Jan van den Bergh; Gerard Draaisma; Bert Engelberts; Robin Engelberts; Ed van der Haak; Cok 
Ippel; Peter Kaptein; Piet Muller; Mark van der Ploeg; Jan Plomp; Fred van Randen; Ruud 
Rodewijk; Kik van Rooyen; Piet van Schie; Aad Vledder; Jan Vreeburg en Anton Warmerdam. 
Ik hoop dat zij allen een fijn toernooi hebben meegemaakt. 
 
Gerard van Pruissen 
 
 

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2010 / 
2011 
 

De Uil 1  Promotieklasse  NHSB 
 
De Uil 1 door oog van de naald 
In het begin ging het crescendo, maar aan het eind was het toch weer peentjes zweten. In het 
denksportcentrum Spaerne waar het vlaggeschip van de Uil Kennemer Combinatie 5 simpel beentje 
dacht te lichten. We waren compleet op Cok na. Vanwege familiaire beslommeringen- een broer 
was 50 jaar getrouwd- liet hij verstek gaan. Niet dat hij meespeelt of teamleider is; het zijn de 
priemende ogen die ons tot de betere zetten dwingen. Van opgeven kan geen sprake zijn. De 
hallucinatie van Edwin lag in het verlengde van de absentie van Cok. Bij Rob was de muziek uit de 
stelling en zo hadden we pas een 0,5 punt binnen. Gelukkig scoren onze youngsters op het vlak van 
de liefde wel volle punten. De overige 6 partijen zagen er niettemin veelbelovend uit. Jan Havenaar 
was tactisch gewisseld met Fred, om de gevaarlijke Wes Galekop te ontlopen, die overigens niet 
meedeed. Op een gegeven moment viel hij met Ld7 en Dc8 pion h3 aan met een paard op h4. Kh2 
leek mij logisch. Niet voor wit en weldra stond Jan een sloot pionnen voor en was het 1,5 - 1,5. Dan 
de andere Jan. Ook hier geen klachten. Een pionnetje op d5 werd verorberd en de afwikkeling naar 
het eindspel betekende 1,5 – 2,5 voor ons. Ondertussen was ik Aad de Bruijn tegen gekomen in het 
centrum, waar 7 bondswedstrijden plaatsvonden van KC en HWP. Aad verklapte dat hij de spelstijl 
van Jerry Bey tijdens de Voges open zo had bewonderd. Steeds een goede, rustige zet, de stelling 
onder controle, niet overdreven spectaculair. Ga dan nu maar eens naar zijn bord kijken, zei ik tegen 
Aad. Hij heeft er net 2 stukken tegenaan gegooid. Ik hoop geniaal, maar iets boven mijn pet. Een 
man met vertrouwen scoort en het was 1,5 – 3,5.  Hennie was in de opening ook flink van leer 
getrokken en miste een mat, te beginnen met Lg5 schaak. Het eindspel was lastig en niet te houden 
(2,5- 3,5). Ook dit moet aan de absentie van Cok gelegen hebben, anders valt dit echec niet te 
verklaren. Dan de klunzen Ad en Fred. Laat ik met het goede nieuws beginnen. Ze speelden allebei 
remise en daarmee was de winst binnen (3,5 – 4,5). Goede stellingen werden echter verprutst en 
met name onze bord 2 speler ging door het oog van de naald. Roy Schimmel, 1 van de slechts 3 
aanwezige Hillegommers, speelde zijn pluspion foutief naar b7 in het toreneindspel en opgelucht 
tekende ik daarna snel voor de 2 matchpunten op het formulier van wedstrijdleider Joost Jansen. 
KC 5 - De Uil 1 3,5 - 4,5 
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Pas op de plaats De Uil 1 
Zaterdag 12 februari speelde de Uil 1 tegen Aalsmeer in de Hoeksteen vier tegen vier. Dit nu – en ik 
zeg dit niet gauw -  had net zo goed andersom kunnen zijn. Gewonnen stellingen gingen verloren en 
verloren stellingen gingen gewonnen. Het was een dolle boel en zelfs wedstrijdleider Sander van 
Delden moest er met de reglementen aan de pas komen om een punt voor de Uil te incasseren. Het 
bontst maakte kopman Ad Reijneveld het weer. Zo u dacht dat zijn blunders tegen Jonkman en 
Spruit niet te overtreffen waren dan heeft u het mis. Na een zetje of twintig had hij de winnende 
zetten voor het uitkiezen. Ook het torenoffer Txc3 was goed. Niet echter de “pointe” Dxa2, want 
talent Vos sloeg deze Dame met de Koning en in plaats van 1-0 stond het 0-1. Terecht merkte 
iemand later tijdens de afsluitende maaltijd op of ik voortaan zo vriendelijk wil zijn dit soort 
grappen alleen voor mijn eigen partijen te bewaren. Het gedupeerde team zat met de gebakken 
peren. Niet veel later werd het ook nog 0-2. Henny rokeerde lang tegen de storm in en daar was het 
geen houden meer aan. Daarbij gaven de resterende standen weinig reden tot optimisme. Edwin, 
Rob en Fred stonden gelijk; Jerry een pion achter; Jan Havenaar positioneel slecht en Jan Vreeburg 
dubieus. Bij Jan V. zijn de kansen niet gekeerd, maar Jan H. toverde weer 1 van zijn bekende 
barbatrucs te voorschijn. Zo werd het 1-3. Ondertussen had Fred een pion geofferd om kansen te 
creëren en Jerry bracht met venijnige dreigzetjes tegenstander Willem Hensbergen in tijdnood. Dan 
het wonder. Jerry bood een toren aan. Willem sloeg verkeerd en het was mat en 2-3. Het deed mij 
denken aan de partij van Jerry enkele dagen eerder tegen dammer Joost van Hal. Ogenschijnlijk 
stond Joost een aantal schijven vóór, maar toen de kruitdampen waren opgetrokken kon hij 
opgeven. In deze match Leithen tegen De Zwarte Pion zag ik ook onze Fred opponent Hak in de 
pan hakken. Dat belooft wat voor zaterdag. Het pionoffer was creatief, dat wel, het punt was voor 
Aalsmeer. Zo werd het 3-4, omdat onze Rob in de tussentijd op de digitale klok had gewonnen. 
Beide spelers hadden de zetten niet gehaald, maar aantoonbaar was dat zwart deze eerder had 
overschreden. En dàt telt wist notaris van Delden vast te stellen. Bij de oude klokken zou het remise 
zijn geweest. Een verdiende winst, want Rob stond in de slotstand een toren voor. Ten slotte de man 
van de wedstrijd: Edwin Heemskerk. Hij had het aangekondigd. Wij hadden nog iets van hem 
tegoed. Op het juiste moment heeft hij gepiekt en omringd door een horde toeschouwers bleef hij 
koel en wist zijn initiatiefrijke partij tot een goed einde te brengen.  
De Uil 1 – Aalmeer 1 4 – 4 
 
Ad Reijneveld 
 
Ronde 5  8 januari 2011 
Kennemer Comb. 5  -  De Uil 1   3½  -  4½  
Kennemer Comb. 4  -  Kijk Uit 1   4     -  4  
De Wijker Toren 2  -  Aartswoud 1   3     -  5  
HWP Haarlem 2  -  De Waagtoren 3  5½  -  2½  
S.C.Aalsmeer 1   -  Heerhugowaard 1  3½  -  4½ 
   
Ronde 6   12 februari 2011 
De Uil 1   -  S.C.Aalsmeer 1  4     -  4  
Kijk Uit 1   -  Kennemer Comb. 5  3½  -  4½  
Aartswoud 1   -  Kennemer Comb. 4  4½  -  3½ 
De Waagtoren 3  -  De Wijker Toren 2  3     -  5  
Heerhugowaard 1  -  HWP Haarlem 2  4     -  4  
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Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punten Bord 

1 HWP Haarlem 2  4 3  7 4½   6 5½ 9 30 

2 Heerhugowaard 1 4  4½ 4½ 4 4    5½ 9 26½ 

3 De  Uil 1 5 3½  4   5 4½ 4½  9 26½ 

4 S.C. Aalsmeer 1  3½ 4  5½  4  7 7 8 31 

5 Aartswoud 1 1 4  2½   4½ 5  4 6 21 

6 Kijk Uit 1 3½ 4     4 5½ 3½ 3½ 4 24 

7 Kennemer Combinatie 4   3 4 3½ 4  5 3½  4 23 

8 S.V. De Wijker Toren 2   3½  3 2½ 3  5½ 5 4 22½ 

9 Kennemer Combinatie 5 2  3½ 1  4½ 4½ 2½   4 18 

10 De Waagtoren 3 2½ 2½  1 4 4½  3   3 17½ 

Gerard van Pruissen 
 
 

De Uil 2  2e-klasse D. 
 
Gerie handhaaft zijn 100% score! 
De laatste 3 ronden zijn de ronden van de waarheid. Dat geldt vooral voor De Uil 2, want de door 
ons verslagen tegenstanders staan op de laatste 4 plaatsen. De resterende tegenstanders: Excelsior 1 
(op 2 punten achterstand), HWP 3 (3 punten achterstand) en KC 7 (2 punten achterstand). Alle 
reden dus om alert te blijven. Excelsior ontvingen we in onze laatste thuiswedstrijd. KC 7 had de 
vrijdag ervoor al gespeeld en gewonnen van KC 6. Opmerkelijk, je mag verwachten dat het hogere 
team zou winnen, maar bij KC ligt dat totaal anders. Hier spreekt men (bij de NHSB) van 
bloedgroepen. Lijkt mij bloedlink, wellicht kan men elkaars bloed daar wel drinken. Afijn, in het 
geval dat Excelsior van ons zou winnen met 5-3, dan stonden na deze ronde 3 teams op kop met 
hetzelfde aantal punten EN bordpunten. Het mocht echter niet zo zijn. 
Richard was wat verlaat. Niet getreurd, dan speel je wat sneller. Misschien wat te snel? Hij was wel 
als eerste klaar. Met een beetje meer concentratie had er meer in gezeten dan verlies. 
Bij Dick kwam een rustige variant van het Frans op het bord. Dat gaf hem echter te weinig kansen. 
Een paardoffer kostte hem de kleine kwaliteit, maar zijn tegenstander durfde dat niet verder te 
spelen en bood remise aan. Omdat Dick de winst ook niet zo een-twee-drie zag zitten werd de 
remise aangenomen. Enkele borden stonden toen al wel goed, waarbij die van Nico. Vanuit de 
opening (1.Pc3!) had hij zijn tegenstander (Martin Herruer, vorige eeuw nog jarenlang lid van De 
Uil) uit zijn tent gelokt en een toren op a8 gewonnen. Martin zette met dame, paard, toren en pion 
een tegenaanval in, maar Nico kon onder teruggave van 1 pion zijn koning in veiligheid brengen en 
de winst binnenhalen. 
Het volgende punt kwam van Theo die een merkwaardige stukopstelling van wit op de 
koningsvleugel simpel kon afstraffen met een aanval over de f-lijn.  
Jan de Jong had in Arend “Charlie” Zwemstra een oude vos als tegenstander die zijn trucs nog niet 
verleerd had. Jan had een goede positie opgebouwd, maar Charlie wist met een venijnige 
combinatie een pion te winnen. Echter, Jan had een gevaarlijk opgerukte a-pion. Er kwam een 
eindspel op bord van toren en 3 pionnen tegen loper en 5 pionnen. Jan zag hier geen winst in en 
Charlie wist zeker dat hij dit niet zou winnen en dus werd tot remise besloten. 
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De gelijkmaker kwam op het bord van Jan van den Bergh, die na een tamme opening moest toezien 
hoe zijn tegenstander alle aanvalslijnen in handen kreeg. Na stukverlies werd nog een tijdje 
doorgespeeld, maar de uitslag stond vast. 
De laatste 2 borden stonden echter riant. Gerie speelde de Siciliaanse Draak, liet echter na te 
rokeren en toen zijn aanval stokte bleef hij een pion achter. Snel werden echter de overgebleven 
stukken in stelling gebracht en na een sluw pionoffer kon hij een stuk incasseren. In het eindspel 
kon hij zijn pionnen met rente terugwinnen, waarna zijn tegenstander de strijd staakte. Hiermee 
behield Gerie zijn 100% score (5 uit 5!). 
Cok had tegen de openingsopzet (1.Pc3!) een tijdje moeten verdedigen, maar toen wit zijn hand 
overspeelde greep hij zijn kans en won een stuk. In het vervolg speelde hij zeer passief. Zijn 
overgebleven paard (toch vaak het paradepaardje in zijn spel) bleef als voor dood liggen op g7. Pas 
in tijdnood van de tegenstander veerde hij weer op en won nog een stuk. Met 2 stukken en toren 
tegen toren en 2 pionnen leek de winst simpel. Echter 1 pion werd niet veroverd en dat moest Cok 
bekopen met een stuk. Het andere stuk werd in de slotfase gewoon weggegeven en voordat hij zijn 
laatste toren kon weggeven werd tot remise besloten. De golfmiddag had zijn tol geëist… 
De eerste van de 3 hobbels was genomen: 4½ - 3½. De volgende is op 8 maart, Uit tegen HWP 3. 
Jan Havenaar 
 
Dat dit een heel sterk team is heb ik in de vorige uitgave van de Open Lijn al opgemerkt. Ook in 
ronde 5 werd weer een overwinning geboekt en staan zij nog steviger op plaats 1. 
Hulde en volhouden, nog maar 2 tegenstanders verwijderd van het kampioenschap. 
 
Ronde 5  7 februari 2011 
De Uil 2    -  Excelsior 1   4½  -  3½  
Kennemer Combinatie 7  -  Kennemer Combinatie 6 5½  -  2½   

 S.C. Aalsmeer 2   -  S.V. De Wijker Toren 3  5     -  3   
Hoofddorp 1    -  HWP Haarlem 3  3     -  5  
 

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 De Uil 2    4½ 5 4½ 4½ 5 10 23½ 

2 Kennemer Combinatie 7   3  4½ 5½ 4½ 4½ 8 22 

3 HWP Haarlem 3  5  5½ 4 3  5 7 22½ 

4 Excelsior 1 3½  2½   4½ 4½ 5½ 6 20½ 

5 S.C .Aalsmeer 2 3 3½ 4    5 4½ 5 20 

6 Kennemer Combinatie 6 3½ 2½ 5 3½   4  3 18½ 

7 S.V.De Wijker Toren 3 3½ 3½  3½ 3 4   1 17½ 

8 Hoofddorp 1 3 3½ 3 2½ 3½    0 15½ 

 
Gerard van Pruissen 
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De Uil 3  3e-klasse D. 
 
De Uil 3 en gezelligheid kent geen tijd; the continuing story  

Maandag 10 januari was het resultaat onderschikt aan de kroketten, de biertjes en het 
doorgeefschaak na afloop. 

Met Sander tot het laatste moment en taxi Ad naar Elsbroek. 
Met Marcel tot moeder Loes met de taxi naar Heemstede. 

Met Pim. Hij kan het. Het was 00.30, maar ‘s morgens weer vroeg op. 
Met Stefan; altijd gezellig. 

Met Nico tot dochter Jacinta met de taxi naar Lisse. 

Met Tilly. Geweldig dat zij ons toch ging aanmoedigen, ondanks een griepje onder de leden. 

Met Ronald. Hij komt er weer aan. 

Met Sam. Scoort altijd, soms met het hoofd. 

Met Joery. Laat je niet in de steek. 

Joery was er weer bij. Bij het zaalvoetbal. Met een nieuwe maat afgelopen vrijdag. Zo deden we 
weer leuk meer met de bal. 

Winnen zat er echter niet in. Ook niet op het schaakbord. In de opening ging het mis, daarna 
eigenlijk ook. Van wie heeft hij vroeger schaakles gehad? Deze persoon moet ik eens aan de tand 
voelen. Sam scoorde. Ik heb niet gezien hoe, maar vanuit een gelijke stelling toch een welkom punt. 
Dat was hard nodig gezien de hallucinaties bij Stefan en Ronald, zodat de puike partij van Marcel 
ons niet op voorsprong bracht. Nico stond niet slecht, maar een winst was lastig. Pim speelde 
gedegen; een remise heeft er zeker in gezeten. En dan toch wel weer de partij van de avond. Sander 
himself. Wat heeft daar veel ingezeten. Ik zag veel mooie zetten voor hem. Feit is dat hij dit fraais 
toch maar mooi zelf op het bord heeft kunnen brengen. Daar doet het uiteindelijke resultaat niets 
aan af. De Uil 3 gaat door. 

Immers gezelligheid kent geen tijd. 

De Uil 3 – Assendelft 1  2,5 – 5,5 

 
De Uil 3 genereus in Haarlem 
De Uil 3 heeft dinsdag 15 februari tegen HWP 5 in Haarlem niet bepaald optimaal gepresteerd . 

Vier spelers  konden door omstandigheden niet aanwezig zijn. 
Voordeel was wèl dat aan het eerste bord een herboren Ronald viel waar te nemen en aan bord 8 
een nieuw talent opstond. Verder waren 2 ouwe taaien bereid gevonden de opengevallen plaatsen in 
te nemen. Ab Högemann en Jan Plomp. Het zijn uitstekende schakers zo u weet, maar niet met 
zwart en wit.  Ab is een klasse apart met wit en Jan met zwart. Wie schetst mijn verbazing dat ik Ab 
aan bord zes zag met zwart en Jan aan zeven met wit. Even later stonden bij Jan de stukken al weer 
in de beginstand. Op inventieve wijze bracht hij een oplossing in het probleemschaakvraagstuk “hoe 
geef je zo snel mogelijk zo veel mogelijk stukken weg ?”. Ab stak hem naar de Kroon door al na 7 
zetten een loper in te leveren. Gelukkig stonden daar een paar heerlijke bitterballen tegenover. Hoe 
bitter de nullen des te beter de ballen, zullen we maar zeggen. Sander voelde zich geïnspireerd door 
het weggeefschaak van zijn buren. Ik zag een het staaltje goedertierenheid waar een barmhartige 
Samaritaan zich niet voor zou schamen. Op het laatst bracht hij zijn geheel verbouwereerde 
tegenstander volledig van de wijs door ook nog eens een drankje aan te bieden. Een klap voor zijn 
kop was toch wel het minste dat de te aardige, vers getatoeëerde, Sander hem had moeten geven, na 
al het materiaal dat hem was ontstolen. Even dacht ik nog dat de onthutste Wittepaarder ons een 
puntje wilde terugdoen, onder het motto “nu jullie ook iets”. Maar nee hoor. Tussenstand 3-0.  

Was hiermee de strijd gestreden? Ik dacht het niet. Pim speelde een partij om in te lijsten; en 
passant de Panov- variant met Lg4 weerleggend. Schitterend om te zien. Een fraai mozaïek van 
stukkenspel. Besloten met een dodelijke combinatie. Ronald stond een pion voor en ook Stefan 
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speelde weer eens als een grootmeester. De stelling van Nico was dicht, maar zijn koning stond in 
het midden. Helaas wist de witspeler de stelling te openen en daarmee werd het pleit beslecht, 
omdat Ronald en Stefan hun voordeel net niet in winst konden omzetten. Ook invaller Richard won 
niet, maar verdient wèl een groot compliment voor de manier waarop hij een  bedenkelijk 
middenspel in  een goed eindspel wist om te toveren. 

Ten slotte wil ik de falende teamleider van dit derde en het eerste toch nog een pluim op de hoed 
geven voor zijn zege tegen Heemstede een dag eerder. Inderdaad, laat ik met een goed bericht 
besluiten. De Uil is door naar de volgende ronde van de NHSB- Beker.  
HWP 5 - De Uil 3   5,5 – 2,5 
 
Ad Reijneveld 
 
Helaas het is niet gelukt om de koppositie vast te houden; na een nederlaag tegen Assendelft, zakte 
dit team naar de vierde plek. Dan nu de uitslagen, gevolgd door de kruistabel. 
 
Ronde 4  10 januari 2011 
De Vennep 3    -  Santpoort 4   3     -  5   
De Uil 3    -  Assendelft   2½  -  5½   
Chess Soc. Zandvoort 2  -  HWP Haarlem 5  4     -  4   
Kennemer Combinatie 10  -  HWP Haarlem 7  3½  -  4½ 
 

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 HWP Haarlem 5  4 5½  4 5½   6 19 

2 Chess Soc. Zandvoort 2 4     2½ 5½ 7½ 5 19½ 

3 HWP Haarlem 7 2½   4 4½   7½ 5 18½ 

4 De Uil 3   4   2½ 4½ 5 5 16 

5 Kennemer Combinatie 10 4  3½   6 4  4 17½ 

6 Assendelft 2½ 5½  5½ 2    4 15½ 

7 Santpoort 4  2½  3½ 4   5 3 15 

8 De Vennep 3  ½ ½ 3   3  0 7 

 
Gerad van Pruissen 
 
 

De Uil 4  3e-klasse C. 
 
In deze klasse is ook maar 1 wedstrijd gespeeld waarvan onderstaand verslag. 
 
De Uil-4 heeft het zwaar. 
Maandag 10 januari is weer zo’n avond om nooit meer te vergeten.: eerst was ondergetekende z’n 
kabeltje van de Tom Tom kwijt (wat niet waar was); daarna reden zij ook nog eigenwijs verkeerd 
en kwamen Gerard D. en Andre B. nog later aan. 
Maar goed, om 20.30 uur zaten alle spelers achter de borden en konden de gevechten beginnen. 
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Het is inmiddels 21.35 uur en er gebeurt nog niet zo veel bijzonders. Ik heb dit nog maar net 
opgeschreven of aan bord 1 (Andre) gaan de dames er af en wordt het een eindspel zonder dat 
iemand een houtje meer heeft. Twintig minuten later is het dan ook remise. Enige tijd later zie ik bij 
Piet M. (bord 6) een paardvork op twee torens verschijnen en kon de tegenstander van Piet (bord 6) 
opgeven. 
Direct daarna geeft Pim (bord 3) z’n dame weg en mistroostig geeft hij op; hiermee is de stand weer 
in evenwicht.  Na enige tijd wint Peter de Haas (bord 8) doordat zijn tegenstander het nutteloos 
vond om nog verder door te schaken en stonden we 1 bordpunt voor op onze tegenstanders. Omdat 
het op dat moment nog niet duidelijk was hoe alles verder zou verlopen, adviseerde ik Kick om 
door te spelen (hij wilde remise aanbieden). Dat had ik beter niet kunnen doen want even daarna 
overzag Kick een pionnenvorkje en kon hij opgeven. (nu staat het weer gelijk).  
Alle ogen waren toen gericht op Gerard D. (bord 2), Anton W. (bord 5) en Jan P.(bord7).  
Jan P. gooit 3 pionnen (op de f, g en h-lijn) in de strijd en met nauwkeurig spel weet hij zijn 
tegenstander te overmeesteren. Helaas voor Anton gaat het mis: hij gaf halverwege de partij zoveel 
pionnen weg waardoor hij in de eindstrijd moest buigen voor zijn tegenstander.  
Dan als klap op de vuurpijl kwam (door zetherhaling) van Gerard D. alsnog het laatste halve puntje 
binnen waardoor de eindstand op 4 – 4 kwam. 
Allen weer heel erg bedankt voor jullie bijdrage en met goede moed weer verder. 
 
Ronde 4  10 januari 2011 
Purmerend 4    -  Excelsior 2   5½  -  2½ 
HWP Haarlem 6   -  De Vennep 2   3½  -  4½   
Z.S.C. Saende 5   -  De Uil 4   4     -  4   
De Haarlemse Jopen   -  Kennemer Combinatie 9 3     -  5 
Dan nu de kruistabel: 
 

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Kennemer Combinatie 9   4½   5 7 7 8 23½ 

2 De Vennep 2   4½ 5½ 4½  4½  8 19 

3 HWP Haarlem 6 3½ 3½   6 5½   4 18½ 

4 Excelsior 2  2½    4½ 2½ 6 4 15½ 

5 De Uil 4  3½ 2    5 4 3 14½ 

6 De Haarlemse Jopen 3  2½ 3½    4½ 2 13½ 

7 Purmerend 4 1 3½  5½ 3    2 13 

8 Z.S.C.Saende 5 1   2 4 3½   1 10½ 

 
Gerard van Pruissen 
 
 

De Uil 5  4e-klasse D. 
 
Ups en Downs voor de Uil 5 
Maandag 31 januari konden we eindelijk onze uitgestelde partij tegen de Wijker Toren 5 spelen. 
Door het niet voltallig opkomen van de tegenstander was het eerste punt aan bord 1 al binnen.  
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Ook aan sommige borden zag het er al snel goed uit. Hans de Groot stond ver voor en Richard 
Grannetia had een opmerkelijk ver opgerukte pion op de koningsvleugel, waarmee hij zijn 
tegenstander in bedwang hield. 
Bij Richard Nigten waren er daarentegen tactische verwikkelingen op de koningsvleugel die 
volgens hem zelf onder de noemer blunders gerangschikt kunnen worden. Richard moest na een 
snel eindspel in een nederlaag berusten.  
Ook Willem Brandsma stond er minder gunstig voor met een opgesloten loper tegen een vrij 
paard.Gelukkig slaagde Richard Grannetia er in na een gedurfd offer zijn tegenstander onder 
dusdanige druk te brengen dat wij weer een winstpunt konden noteren. 
Ab Högemann speelde nog even door na een remise aanbod van zijn tegenstander maar sloot later 
toch maar remise. Na veel denk tijd gebruikt te hebben en erg stil geweest zijn moest Willem 
Brandsma het helaas opgeven tegen zijn jeugdige tegenstander.  
De stand was nu 2½– 2½ ook Ed van der Haak en Piet van Schie kwamen remise overeen met hun 
tegenstanders en brachten de tussenstand op 3 ½ - 3 ½. Hans de Groot stond nog steeds flink voor 
maar nam rustig de tijd. Zou het dan toch gaan gebeuren, onze eerste overwinning in bijna 2 jaar? 
Hans de Groot speelde zijn voorsprong koelbloedig uit en zorgde voor onze eerste match 
overwinning sinds lange tijd!! 
Op vrijdag 4 februari dezelfde week werd de 4e ronde echter een heel ander verhaal. Door 2 
afzeggingen in deze week moesten we al met een man minder naar IJmuiden vertrekken.  
Het pluspunt deze avond was de traktatie van Hans de Groot ter ere van onze overwinning tegen de 
Wijker Toren.  
Ondergetekende viel aan bord 2 in, verder werd bord 6 door ondertal van ons een reglementaire 
overwinning voor het sterke Kijk Uit 2 team. De eer van de Uil 5 werd tenslotte gered door een 
remise van Richard Grannetia aan bord 8. Met een zware nederlaag van 7½ - ½ op zak konden we 
dus naar Hillegom terug keren. 
Maandag 28 februari krijgen we weer een nieuwe kans tegen Kennemer Combinatie 11. 
 
Cas Grannetia 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nadat dit team op 31 januari een gezonde overwinning op S.V. De Wijker Toren 5 behaalde volgde 
5 dagen later een doffe dreun.  Slechts een halve puntje hielden zij over aan de ontmoeting met Kijk 
Uit 2. De volgend keer meer wijsheid en geluk. 
Dan nu de uitslagen met de kruistabel. 
 
Ronde 4  4 februari 2011 
Kijk Uit 2    -  De Uil 5   7½  -  ½   
KC 13/Chesscool 3   -  HWP Haarlem 8  6     -  2   
Chess Soc. Zandvoort   -  S.C. Aalsmeer 3  3     -  5   
S.V. De Wijker Toren 5  -  Kennemer Combinatie 11 3     -  5  
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Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Kijk Uit 2  4  4  7½ 5½  6 21 

2 S.C Aalsmeer 3 4  4½  5  4  6 17½ 

3 KC 13/Chesscool 3  3½  5½   6 4 5 19 

4 Kennemer Combinatie 11 4  2½  5   5 5 16½ 

5 Chess.Soc. Zandvoort  3  3  6  4½ 4 16½ 

6 De Uil 5 ½    2  4 4½ 3 11 

7 HWP Haarlem 8 2½ 4 2   4   2 12½ 

8 S.V. De Wijker Toren 5   4 3 3½ 3½   1 14 

Veel schaakplezier. 
Gerard van Pruissen. 
 

Schaken en judoën  
 
29 Jan 2011 - Monique van de Griendt 
Volgens voormalig PvdA-fractievoorzitter Jacques Wallage is modern leiderschap schaken en 
judoën tegelijk. Dat belooft wat voor Robin Engelberts, één van de jonge Tata amateurs. Ze is 
Noord-Hollands kampioen judo en werd derde bij het NK jeugdschaak t/m 12 jaar. 
 
Robin Engelberts (12 jaar, rating 1826) woont in Nieuw-Vennep en schaakt bij De Uil in Hillegom. 
Ze heeft één keer per week schaaktraining van Thomas Willemze. Van haar school, het 
Fioretticollege in Lisse, mag ze ook buiten de vakanties meedoen aan sportevenementen.  
Robin: Dat is goed geregeld, anders had ik niet voor deze school kunnen kiezen. 
 
Robin probeert zoveel mogelijk te schaken, want ze wil zo goed mogelijk worden. Nederlands 
kampioen judo wordt ze graag erbij. Robin: In mijn leeftijdscategorie is er bij judo niet zoveel 
concurrentie. Ik speel de belangrijkste toernooien. Maar niet meer elk weekend. Ik richt me nu op 
het schaken, want daar gaat het eigenlijk gemakkelijker dan bij judo. 
 
Vorig jaar werd Robin derde bij de NK meisjes in de D-categorie. Dat kon beter!, aldus Robin. 
Omdat ze nog niet zolang schaakt, verwacht ze veel vooruit te kunnen gaan. Robin: ‘Ik vond het 
vroeger een beetje stom spel. Ik hield niet van stilzitten en niets doen. Ik was meer een voetbal- en 
judomeisje. Maar opeens ging ik toch schaken en toen vond ik het heel leuk. 
 
Op haar club zit Robin alleen met jongens en dat was bij haar vorige club Op Eigen Wieken ook al 
zo. Robin schaakt graag tegen mannen: Het is eigenlijk een beetje raar dat vrouwen en mannen 
gescheiden spelen. Schaken is een denksport en geen krachtsport, waarom zouden mannen beter 
zijn dan vrouwen? Dat hoeft toch niet?. Judith Polgar is haar favoriet. Dat was veruit het beste 
meisje en ze deed ook gewoon bij de mannen mee! 
 
Het toernooi in Wijk aan Zee is vooral heel erg gezellig volgens Robin: Je komt er iedereen tegen! 
Maar goed scoren is belangrijk en remise vindt ze niks als ze daardoor slechts gedeeld eerste wordt. 
Zouden we haar binnenkort terugzien als moderne leider? 
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Nico van der Plas  


