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Van de Voorzitter 
 
Afgelopen weken zijn we toch nog bezig geweest met het feit of 
de Elfstedentocht wel of niet door zou gaan, nou hij ging niet 
door, we moeten weer even geduld hebben. Ik hoop dat u toch nog 
van de winter hebt genoten, al was lopen niet altijd makkelijk. 
Wat wel door gaat, is het schaakfestival bij de Pomp in het 
centrum van Hillegom, graag noteren in uw agenda zaterdag 25 
augustus 2012 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Vorige keren konden 
belangstellenden deelnemen aan diverse schaakactiviteiten en 
moesten we maar afwachten 
hoeveel mensen het leuk 
vonden om een potje te 
schaken. Dit keer lijkt het mij 
leuk om met onze leden en 
uiteraard ook buitenstaanders 
actiever te zijn. Wie van u 
heeft een leuk idee om de 
middag te vullen met veel 
mensen. Ik hoor graag van u. 
 
Diverse Uilleden hebben deelgenomen aan het Tatasteel Chess 
Tournement, met wisselend succes maar in ieder geval met veel 
plezier. In het stukje in het Witte Weekblad en 
www.nieuwsvanhier.nl dacht ik alle Uilleden te hebben genoemd, 
maar ik werd op de vingers getikt dat het niet compleet was, en 
dat was dan ook nog bij de man die zeer sterk heeft gespeeld en 
zijn groep glansrijk won. Fred nog van harte gefeliciteerd en mijn 
excuses. Ik hoop toch echt dat de 75-ste editie van het Tata Chess 
door zal gaan, er gaan geruchten dat het toernooi naar India 
verplaatst wordt en dat voor volgend jaar de snert in ieder geval 
gegarandeerd is. We wachten het af, het lijkt de Elfstedentocht 
wel. 
 
We zijn bijna aan het einde van de competitie volgens het 
Keizersysteem, dan gaan we beginnen aan de groepen. Om de 
overgang niet al te schokkend te laten zijn wordt er op maandag 
12 maart een GEZELIGHEIDSAVOND gehouden, met snel, 
rapid en gewoon schaken en een hapje en een drankje. Ik reken op 
uw aller aanwezigheid en wens u veel succes in het laatste deel 
van de competitie. 
 
Jan Plomp 
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Mededelingen . 
 
Een klein schakertje in opkomst. 

 

 
 
Jacob van Aalst 
 
 

Schaakkalender seizoen 2011 / 2012 
 Dag Datum Beschrijving Bijzonderheden 
 maandag 27 feb 2012 De Open Lijn Uitgave 
 maandag 27 feb 2012 Keizercompetitie   
 maandag 5 mrt 2012 De Uil 5 – HWP Haarlem 9   
 maandag 5 mrt 2012 Keizercompetitie   
 vrijdag 9 mrt 2012 HWP Haarlem 8 J – De Uil 4   
 zaterdag 10 mrt 2012 De Uil 1 – Charlois Europoort 3   
 maandag 12 mrt 2012 Keizercompetitie   
 vrijdag 16 mrt 2012 Santpoort 2 – De Uil 2 Santpoort 
 maandag 19 mrt 2012 Groepencompetitie   
 donderdag 22 mrt 2012 S.V. De Wijker Toren 4 – De Uil 3   
 maandag 26 mrt 2012 Groepencompetitie   
 vrijdag 30 mrt 2012 Z.S.C. Spaarne 6 J – De Uil 4   
 vrijdag 30 mrt 2012 Santpoort 5 J – De Uil 5   
 vrijdag 30 mrt 2012 De Uil 2 – Castricum Te Santpoort !!! 
 zaterdag 31 mrt 2012 RSR Ivoren Toren 2 – De Uil 1 Rotterdam 
 maandag 2 apr 2012 De Uil 3 – Het Witte Paard 2   
 maandag 2 apr 2012 Groepencompetitie   
 maandag 2 apr 2012 De Open Lijn Inleveren kopij 
 maandag 9 apr 2012 Pasen   
 donderdag 12 apr 2012 Rapid-Kampioenschap van de Bollenstreek Lisse 
 maandag 16 apr 2012 Groepencompetitie   
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 maandag 16 apr 2012 De Uil 5 – Kijk Uit 3   
 maandag 16 apr 2012 De Open Lijn Uitgave 
 zaterdag 21 apr 2012 De Uil 1 – Caisse 5   
 maandag 23 apr 2012 Groepencompetitie   
 maandag 30 apr 2012 Koninginnedag  Geen schaken 
 maandag 7 mei 2012 Groepencompetitie   
 maandag 14 mei 2012 Groepencompetitie   
 maandag 21 mei 2012 Groepencompetitie   
 maandag 21 mei 2012 De Open Lijn Inleveren kopij 
 maandag 28 mei 2012 Pinksteren   

 vrijdag 1 jun 2012 40e Vierkamptoernooi   

 zaterdag 2 jun 2012 40e Vierkamptoernooi   
 maandag 4 jun 2012 Groepencompetitie   
 maandag 4 jun 2012 De Open Lijn Uitgave 
 maandag 11 jun 2012 Groepencompetitie   
 maandag 18 jun 2012 Slotavond   
 

Schaakkalender seizoen 2012 / 2013 
 
 zaterdag 25-aug-2012 Hart van Hillegom “pompschaak”  13.00 uur tot 17.00 uur 
 maandag 27 aug 2012 Algemene Ledenvergadering  

 zaterdag 13 okt 2012 26e Voges Rapidtoernooi   
 vrijdag 9 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
 vrijdag 16 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
 vrijdag 23 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
 vrijdag 30 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
 vrijdag 7 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
 vrijdag 14 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
 zaterdag 22 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
 
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
Richard Nigten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de externe competitieleider. seizoen 2011 en 2012 
Alweer staat er een uitgave van De Open Lijn op het programma; de verhalen en uitslagen zijn 
helaas niet altijd even optimistisch, maar toch mogen we niet stilstaan bij alleen maar negatieve 
uitslagen. Telkens weer is het  prachtig om te zien hoe onze mannen (en nu maar 1 dame) zich in de 
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Externe Competitie storten om of teleurstellend of erg blij weer naar huis te gaan. Hulde en positief 
weer de volgende ronde in. 
Vanwege het Tata Steel schaaktoernooi zijn er in de maand januari maar weinig externe wedstrijden 
gespeeld zodat er niet heel veel stof is om te vertellen.  
Dan nu alle verdere uitslagen met de daarbij behorende kruistabellen. 
 
Gerard van Pruissen. 
 

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2011 / 
2012 
 
De Uil 1  3e E klasse  KNSB 
 
 
Donkere wolken voor de Uil 1 
Opeens was daar zonneschijn. Zaterdag 7 januari om 14.40. In het Bolwerk waar de Uil vaste klant 
HWP 2  uit Haarlem te gast had. De zon scheen door de ramen zonder luxaflex in de gezichten van 
onze wakkere tegenstanders. Peter Beerens knipperde met zijn ogen en weg was zijn toren tegen Jan 
Havenaar en zo waar was het 1-0 voor de onzen. Een welkome verrassing omdat wij op de andere 
borden nu niet bepaald beter stonden. Het lopergambiet van Dick is niet voor herhaling vatbaar. 
Manmoedig perste hij er nog een eindspel uit met 3 pionnen tegen een stuk. Het was vechten tegen 
de bierkaai. Dat gold ook voor Jan Vreeburg en Fred, die in de opening een pion waren kwijt 
gespeeld. Met actief spel wisten zij nog een remise te bewerkstelligen. Daarmee was de koek op. De 
heerlijke cake- een beetje droog- was op. De betere zetten waren op. Jerry is op dit moment uit 
vorm en dan zie je het even niet. Tejo hield zijn stelling niet dicht tegen Rene in ’t Veld en kon een 
nederlaag niet ontlopen. Hier stond tegenover dat Edwin plots een gewonnen stelling in de schoot 
geworpen kreeg, zodat het nog even spannend werd. Even maar, want Ad heeft niet veel kansen 
gekregen deze middag en moest uiteindelijk in remise berusten. 

Zo was de zonneschijn van korte duur en restten ons slechts donkere wolken. 

Marcel Bolhuis probeerde ons nog geluk te brengen of meer in bijzonder zijn aantrekkelijke 
vriendin. Het heeft niet mogen baten. De kleinst mogelijke nederlaag was opnieuw onontkoombaar.  

De Uil 1 – HWP 2  3,5-4,5 
 
Geen promotie voor de Uil 1 
De promotie a8 Dame was symbolisch voor deze zaterdag in Zoetermeer. De promotiezet van 
Bernard Bannink betekende overgave van schrijver dezes. Degradatie komt nu heel dichtbij voor de 
Uilen. Promotie blijft in de race voor promotie. Ook de promotie f1 Dame van Maarten van Zetten 
tegen Jan Havenaar had ik als voorbeeld kunnen nemen. Jan wist uiteindelijk een goed gespeelde 
partij net niet te verzilveren en daarmee was het verlies van de Uil onvermijdelijk geworden. Vooraf 
zagen wij onszelf nog wel als de ploeg die de Babson Task wilde uitvoeren. Dat wil zeggen het veel 
sterkere Promotie uit Zoetermeer op de knieën brengen met probleem zetten, die niet voor de hand 
liggen. Promotiezetten naar Paard, Loper en Toren. Zover zijn we niet gekomen. Ik probeerde het 
nog met een promotie tot Dame op veld h1, maar daar stonden 2 paarden en 4 pionnen tegenover. 
En nadat ik een eeuwig schaak had gemist, promoveerde  even later Promotie zelf tot Dame, zoals 
in de intro is verteld. Daarmee was het pleit beslecht. Jan en Ad wisten goede stellingen dus niet te 
verzilveren en dat gold ook voor Jerry. In de opening maakte hij een kwal buit, maar in het vervolg 
speelde hij niet optimaal en is de winst er niet gekomen. Toch gaat het beter met hem en dat geeft 
weer hoop voor de volgende partijen. De hoop op een goed resultaat was er ook deze middag na pak 
weg 2 uur spelen. Jan Vreeburg speelde een heerlijke aanvalspartij tegen talent Robby Keshvili en 
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boekte een overtuigende winst. Dick liet een schijnoffer toe, maar dat gaf hem even later de betere 
stelling, maar niet meer dan dat. Remise. Richard Copier was de invaller voor Fred, die in het 
ziekenhuis ligt voor een onderzoek. Richard speelde een plusremise en zo waren er snel 2 punten 
binnen. Edwin was min of meer opgeofferd aan een hoger bord. Hij stond de hele partij zeer 
gedrongen en heeft nauwelijks een vin kunnen verroeren. Theo had daarentegen een overwegende 
stelling. Helaas ging het in deze partijen tegen het eind mis, zodat ook deze toppers weinig aan de 
score wisten toe te voegen. 

De volgende week gaan we het schaakspelletje opnieuw proberen tegen St Albans. Onze Engelse 
vrienden, die langs komen in Hillegom en altijd wel een leuk cadeautje in petto hebben. Hoeksteen. 
18/02/2012/ 15.00. Ik verwacht u. 

Promotie 1 - De Uil 1  5 - 3 
Ad Reijneveld 
 
 
Nog steeds zit het onze spelers van het eerste 8-tal niet mee; de ronde 5 en 6 eindigden allebei met 
verlies zodat de onderste plaats nog steeds niet is verlaten. Nog 3 ronden en dan meteen de beuk 
erin. 
 
Ronde 5   7 januari 2012 
Sliedrecht    - RSR Ivoren T.- 2    5½  -  2½ 
Caissa-5   - Charlois Eeurop.3 4    -  4 
LSG-3    - Promotie       2½  - 5½ 
De Uil-1   - HWP Haarlem-2    3½  - 4½ 
ZSC-Zaende-2   - BSG-2         5½  - 2½ 
 
Ronde 6   11 febhruari 2012 
BSG-2                   - Sliedrecht  5     -  3 
HWP Haarlem 2        - ZSC-Zaende-2  3     -  5 
Promotie                  - De Uil-1  5     -  3 
Charlois Eeurop.3       - LSG 3   5½  -  2½ 
RSR Ivoren T.- 2       - Caissa-5  3½  -  4½ 

 
Gerard van Pruissen 
 
 

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punten Bord 
1 Sliedrecht  5½  5½  4

½ 
6 3  6 10 30½ 

2 Promotie 2½  5½ 4 5½ 6    5 9 28½ 

3 Caissa-5  2½  4½  4 4½ 4½ 4  8 24 

4 RSR Ivoren Toren-2 2½ 4 3½   4  5 6½  6 25½ 

5 LSG-3  2½    2
½ 

6 5½ 4 4 6 24½ 

6 Charlois Europoort-3 3½ 2 4 4 5½    4½  6 23½ 

7 ZSC-Saende-2 2  3½  2   5½ 5 4½ 6 22½ 

8 BSG-2 5  3½ 3 2½  2½   4½ 4 21 

9 HWP Haarlem-2   4 1½ 4 3
½ 

3   4½ 4 20½ 

10 De  Uil-1 2 3   4  3½ 3½ 3½  1 19½ 
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De Uil 2  1e klasse B  NHSB. 
 
 
De Uil 2 laat kansen liggen tegen HWP 
Onze laatste thuiswedstrijd op maandag 13 februari was tegen HWP 3. Ze hadden slechts 2 
wedstrijdpunten meer en met ons thuisvoordeel lagen er mogelijkheden. Zowel de gasten als de 
gastheren hadden 2 invallers nodig. 
Aan bord 1 werd Hennie van Eeuwijk vergast op 1.Pc3, maar dat was geen probleem voor hem. Wit 
offerde echter een paard voor 3 pionnen, iets wat wel bekend is in die variant. Zwart moet actief 
handelen om niet door een pionnenstorm onder de voet te worden gelopen. Maar dat kostte Hennie 
te veel tijd, na 25 zetten had hij minder dan 10 minuten voor de overige 10 zetten en dat terwijl de 
situatie complex werd. Bij de keuze Pxf2 of Txf2 koos hij, zoals de analyse achteraf uitwees, de 
verkeerde. Hij won nog wel de witte dame, maar de overige witte stukken en pionnen dreven de 
zwarte koning in het nauw en op de 36e zet ging zwart door zijn vlag. 
Naast hem speelde Jan van den Bergh een gedegen partij. Na het middenspel ontstond een zeer 
gunstige positie voor hem met dame, paard en 6 pionnen tegen dame, slechte loper en 6 pionnen. 
Zwart wist echter middels een pionoffer zijn loper naar d5 te spelen, waarna het witte paard op a5 
niet meer weg kon. Omdat de dames geruild waren was de ontstane stand een dynamisch 
evenwicht, dus remise. 
Cok Ippel kreeg het Damegambiet te bestrijden. Hij zag af van zijn oude wapen, de Cambridge-
Springs verdediging en het werd een klassieke variant. De e-pion rukte op naar e4, maar dat bleek 
een pijnlijke vergissing: de pion kon niet goed meer worden verdedigd. Cok zocht daarna activiteit 
op beide vleugels, maar wit hield de stelling dicht. De pluspion stelde wit in staat een pion naar f6 
te brengen en daarna werd een matnet gevlochten. Met een kwaliteitsoffer op h3 werd het pleit 
beslecht. 
Richard Copier speelt de laatste tijd goed: vorige maand een keurige eerste plaats in een Tata Steel 
vierkamp, vorige week nog een knappe remise tegen Ad Reijneveld en afgelopen zaterdag behaalde 
hij een knappe remise als invaller in het eerste. Tegenstander Yorick Tromp kent hij omdat hij ook 
bij HWP intern speelt. Het werd een boeiende partij, wit leek het initiatief te hebben, echter zijn 
koning stond niet echt veilig op f1. Hij moest 2 stukken geven voor toren en pion en in het ontstane 
eindspel (toren tegen 2 lopers) speelde hij actief met koning en toren. Het werd tenslotte remise. 
Aan bord 5 had Henk Kramer moeite met het rustige positionele spel van wit. Er gingen 2 pionnen 
verloren, maar Henk won daarvan 1 terug. Op het laatst bleven echter teveel stukken hangen en 
moest hij opgeven. 
Ook Jacob speelde een goede partij. In een gelijke stand had hij, net als Jan van den Bergh, dame en 
paard tegen dame en slechte loper. Het paard stond op een prachtige plaats, e5, gedekt door 2 
pionnen. Zwart moest accuraat spelen om geen materiaal te verliezen. Tegenstander Hendrik Jan 
Gabriëls voelde aan dat Jacob ongeduldig werd en de partij snel wilde beslissen. Hij maakte 
volledig gebruik van zijn tijd (36e zet met nog minder dan een minuut) en moest sneller gaan spelen 
in het laatste kwartier. In die fase kwam zwart een dame voor en wit kon opgeven. 
Het goede nieuws kwam van de 2 invallers: Piet Muller en Peter van Bakel. Piet kreeg een goede 
stand met zwart en won een toren. Peter speelde rustig tegen Jan van Dorsselaer, kon de g- en h-lijn 
openen voor zijn torens waarna hij materiaal won. 
Er zijn nog 2 ronden te gaan, eerst tegen koploper Santpoort en de laatste ronde tegen 
mededegradatiekandidaat Castricum. Beide wedstrijden worden gespeeld in Velserbroek. 
Jan Havenaar 
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Dit team heeft in de tussenliggende periode van de uigave van De Open Lijn nog niet gespeeld; pas 
op 13 februari (inleverdatum van de copy) staat de volgende wedstrijd gepland. 
Wel laat ik weer de kruistabel zien. 
 

Gerard van Pruissen 
 
 

De Uil 3  3e Klasse D  NHSB. 
 
Eerste winst de Uil 3  
Een plots op weg staand damhert dreigde nog roet in het eten op deze schaakavond vol 
hindernissen, maar gelukkig wist Pim Ad veilig over de snelste route naar de Zijlweg te loodsen. 
Deze snelle weg was bittere noodzaak, omdat we enige vertraging hadden opgelopen doordat ik a) 
Sander was vergeten op te halen en b) een last minute invaller nodig was, die telefonisch niet over 
te halen viel. Zo begonnen wij met een 1-0 achterstand en nog nauwelijks achter de tafel kreeg 
Sander een giga aanval over zich heen van Theo Elstgeest , die slechts door materiaal in te leveren 
werd gekeerd. 

Ondertussen wist Stefan Koek de gevaarlijke Frits Bakkes op remise te houden. Frits probeerde het 
nog lang met zijn specialiteit –het ongelijke loper eindspel- , maar zijn beste vorm was achter 
gebleven op Guernsey , waar vorig jaar schitterde in de Open. Invaller Aad Vledder ging een slecht 
eindspel in met een paard op d1 dat daar niet meer vandaan is gekomen. Nico leek een verbeterde 
versie van de Pc3 opening op het bord te krijgen. Echter het opgeven van het loperpaar voor 
activiteit keerde zich later tegen hem. Zo hadden de witte paarden al 3,5 punt binnen en daar stond 
eigenlijk alleen een vlekkeloze Peter de Haas tegenover, die een loperoffer van Willem de ruig 
onberispelijk afstrafte. Gelukkig speelde  Pim weer eens 1 van zijn bekende positionele 
wurgpartijen. Hij maakte 2 kwallen buit en even later was het 2e punt voor de Uil binnen. De 
tegenwoordig in Haarlem wonende Ronald wist met een sterk kwaliteitsoffer kansen te creëren, 
maar hier kwam de winst pas in de allerlaatste fase, toen Ronald een matnetje in de stelling vlocht. 
Het wonder geschiedde bij Sander. Remise mocht hij niet aannemen. De stelling was afgevlakt en 
de het leek minimaal eeuwig schaak. Plots werden echter de Dames geruild en het pionneneindspel 
was winst voor onze held en de eerste winst voor de Uil 3.  
HWP 7 - De Uil 3   3,5 – 4,5 
 
Ad Reijneveld 
 
 
 

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Santpoort 2  4  5  5½  6½ 7 21 

2 Volendam 4  4½   4½ 4½  7 17½ 

3 Krommenie 1  3½  6½ 5½  5  6 20½ 

4 Ch. Soc. Zandvoort/Jopen 1 3  1½  6  7  4 17½ 

5 HWP Haarlem 3   2½ 2  5  5½ 4 15 

6 Castricum 1 2½ 3½   3   7½ 2 16½ 

7 De Uil 2  3½ 3 1    5 2 12½ 

8 K. C./Heemsteedse S.C.1 1½    2½ ½ 3  0 7½ 
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Zoals ik in de voorgaande Open Lijn al voorspelde: een overwinning op 31 januari moet mogelijk 
zijn. Gelukkig hebben zij dat ook gedaan en gloort er weer hoop voor dit team om in de 3e klasse te 
blijven.  
 
Ronde 4  31 januari 2012 
S.V. De Wijker Toren 4   - Het Witte Paard 2  3     -  5  
S.C. Aalsmeer 3    - KC/ChessCool 2  3½  -  4½     
HWP Haarlem 7    - De Uil 3   3½  -  4½   
Assendelft    -  Hoofddorp 1   6     -  2  
 
 

 

Gerard van Pruissen 

 
 

De Uil 4  4e Klasse C  NHSB. 
 
Een bijna niet te behappen spanning bij de wedstrijd De Uil 4 / Santpoort  4 
6 februari komt de koploper van klasse 4C naar Hillegom. Als ik zo al de ratings doorneem van 
deze mannen uit Santpoort dan lijkt het een beetje op VVV / Ajax. Op papier geen kansvoor De Uil. 
Moet er nu een tactische opstelling komen? wordt de opstelling aan de tegenstander aangepast? Het 
maakt allemaal geen verschil, er zijn veel meer hoge ratings bij Santpoort dan bij ons. Dus, gewoon 
wie het beste in zijn vel zit aan bord 1. 
Vaste kracht Pim was verhinderd maar we konden rekenen op de perfect in ons team passende 
invaller Aad.  Ingedeeld en al een paar zetten op dreef bleek toch dat Aad en Mark stuivertje 
gewisseld hadden met de borden en aan wie dat legt weten we intussen allemaal.  
Het eerste ongeloof deed zich voor na bijna 1 ½ uur.  Alle borden stonden nog vol met stukken, één 
of twee pionnen geruild en hier en daar een paard of loper. Pas na 2 uur spelen kwam Anton als 
eerste in een soort eindstelling. 
Even tussendoor, als het 4 – 4 zou worden zou deze beginnende  WL een gelukkig mens zijn. 
Op de een of andere manier zie ik toch hier en daar remise achtige stellingen ontstaan en 8 remises 
is ook gelijk spel, toch? 
Het tweede ongeloof doet zich voor. Jan krijgt de geest, maakt het zijn tegenstander zeer moeilijk 
en wint, wint!!, met een prachtig paardvork de Dame en de partij. Bij Piet gaat ook de vlag uit want 
hij dwingt remise af tegen een sterke tegenstander op bord 1. 
Anton, die al een tijdje in het eindspel zit krijgt een remise aangeboden maar ja, hij heeft een pion 
meer dus hij kromt zijn rug nog eens even (dat heb je met die ex voetballers) uiteindelijk wordt er 

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Assendelft  4½ 5 6  6   8 21½ 

2 Het Witte Paard 2 3½    5  5 5 6 18½ 

3 KC/Chesscool 2 3     5½ 4½ 4½ 6 17½ 

4 Hoofddorp 1 2    4½ 4  6 5 16½ 

5 S.V. De Wijker Toren 4  3  3½   5½ 5 4 17 

6 De Uil 3 2  2½ 4   4½  3 13 

7 HWP Haarlem 7  3 3½  2½ 3½   0 12½ 

8 S.C. Aalsmeer 3  3 3½ 2 3    0 11½ 

 



 
  
 
De Open Lijn Jaargang 32 
27 februari 2012    No  4 
 

- 10 -  

alleen nog maar met de Majesteiten geschoven dus toch ook remise. Bij Mark wordt er ook flink 
geslagen, uitgedeeld en geruild. Terugkomend van een toilet bezoekje (spanning?) is het bij Mark 
ook opeens remise! (zonder overleg?) maar zeker knap. Bij Gerard is op dat moment de spanning 
wederzijds. Hij laat zijn Dame instaan maar de pion van Gerards  tegenstander vindt het 
waarschijnlijk oneerbaar om met zijn nederige verschijning een Dame te slaan! Deze meevaller is 
toch niet aan Gerard besteed en na een zeer slechte afruil (Gerard zijn eigen woorden) valt het doek 
als nog. 
Het derde ongeloof, 5 partijen gespeeld en de stand gelijk 2 ½ - 2 ½ en niet onbelangrijk het ziet er 
op twee borden nog gunstig uit voor De Uil. Bij  Kick worden de wolken steeds donkerder. Kick 
gaat alle valdeuren openen maar zijn tegenstander heeft een behoorlijke rating en weet toch alles te 
mijden en wint de partij. Nog niets aan de hand want bij Aad hangen diezelfde donkere wolken 
maar dan bij de tegenstander. Wat zou het mooi zijn Aad winnen en Peter remise. 
Het vierde ongeloof, er wordt gezucht, gesteund, gekraakt en gepiept maar alles aan de kant van 
Santpoort!  En dan gebeurt het gewoon, Peter wint. Ik heb ooit een luchtballon van 25 meter hoog 
horen leeglopen maar dat was nog niets in vergelijking met Peter. Wat een opluchting kwam daar 
uit en wat een team spirit !! en ja hoor daar kwam de klap op de vuurpijl. De overwinning van Aad, 
gewoon de koning van achter aanvallen, niets mis mee. Wat een overwinning van het Team, 
geweldig om daar WL van te zijn, blij als een hond met zeven scrotums loop ik door de zaal en 
kunnen we zeker tot vrijdag genieten van de eerste plaats in klasse 4C 
André Beijk 
 
 
Na een fantastische overwinning op de vorige koploper Santpoort heeft dit achttal zich meteen in de 
bovenste positie gespeeld. HULDE. 
Dan nu de uitslagen van maar 1 gespeelde wedstrijd, met daarbij de nieuwe kruistabel. 
 
Ronde 3  6februari 2012 
06-02  De Uil 4   - Santpoort 4   4½  -  3½    
10-02  Z.S.C. Saende 6 J  - S.V. De Wijker Toren 5  geen uitslag bij NHSB 
KC/Het Spaarne 2   - HWP Haarlem 8 J  7½  -  ½ 
 
 

De Uil 5  4e Klasse D  NHSB. 
 

Zelf niet spelen en dan toch nog de 5e positie behouden. 
Dit is nl. het geval als er 7 deelnemende teams zijn, dan is er een moment dat je zelf niet hoeft te 
spelen in een bepaalde ronde.  Het is ons overkomen in februari en daarom geen verslag, alleen 
maar de overige uitslagen en een nieuwe tabel. 
 

Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 KC/Het Spaarne 2  4  7  7½   5 18½ 

2 De Uil 4 4  4½  5½    5 14 

3 Santpoort 4  3½   5 6   4 14½ 

4 Z.S.C. Saende 6 J 1     7   2 8 

5 S.V. De Wijker Toren 5  2½ 3      0 5½ 

6 HWP Haarlem 8 J ½  2 1     0 3½ 
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Ronde 4 10 februari 2012 
HWP Haarlem 9   - Z.S.C. Saende 5  4½  -  3½    
Santpoort 5 J    - De Vennep 3   6     -  2   
Kijk Uit 3    - KC/Chesscool 3 J  2     -  6 

Veel leesplezier 
Gerard van Pruissen. 
 
 

Waar de jeugd schaakt is er toekomst 
 
Johannesschool winnaar kampioenschap Basisscholen Hillegom 2012 
 
Nr. Basisschool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  tot 
1 Johannesschool 1   3,5 4 4   4     4   4    12 (23.5) 
2 Johannesschool 3 0,5   1 3 4           2,5 3  8 (14.0) 
3 OBS Hilmare 0 3   2   2     3   2,5    8 (12.5) 
4 De Leerwinkel 1 0 1 2   3,5 3 3            7 (12.5) 
5 De Egelantier   0   0,5       1,5 3 4   3  6 (12.0) 
6 De Leerwinkel 2 0   2 1         2 2,5   2,5  6 (10.0) 
7 Jozefschool       1       2 1,5 3 1 3  5 (11.5) 
8 De Giraf 1         2,5   2   0,5 1,5 2 2  5 (10.5) 
9 De Giraf 2 0   1   1 2 2,5 3,5          5 (10.0) 
10 De Leerwinkel 3         0 1,5 1 2,5     2 2,5  5 (9.5) 
11 Johannesschool 2 0 1,5 1,5       3 2   2      4 (10.0) 
12 De Fontein   1     1 1,5 1 2   1,5      1 (8.0) 

 
Op woensdag 15 februari werd voor de 2e maal het kampioenschap Basisscholen Hillegom 
gespeeld. Vorig jaar won De Toermalijn, maar deze school speelde dit jaar niet mee. Waarnemend 
burgemeester Jan Broekhuis was aanwezig bij de opening en deed aan de eerste borden de eerste 
zet. Hij bewonderde de grote opkomst, temeer daar veel andere sporten bij de jeugd bekender zijn. 
Hijzelf beoefende al sinds zijn schooljeugd de schaaksport. 
Na 2 ronden werd al duidelijk dat Johannesschool 1 oppermachtig was. Er werd steeds met 4-0 
gewonnen en alleen Johannesschool 3 wist een halfje tegen hen te scoren. De strijd om de 2e plaats 
was veel spannender. De Leerwinkel 1 leek die plaats op te gaan eisen, totdat van Johannesschool 3 
werd verloren, een team waar OBS Hilmare wel van won. Uiteindelijk ging de 2e plaats op 
bordpunten naar Johannesschool 3, zodat OBS Hilmare derde werd. 
Organisatoren Johan Boon en André Beijk kunnen terugkijken op een uitstekend verlopen toernooi. 
Jan Havenaar 

 
Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 De Vennep 3  2  5½ 5 7   6 19½ 

2 Santpoort 5 J 6  6    6  6 18 

3 KC 13/Chesscool 3 J  2  5 4½  6  6 17½ 

4 HWP Haarlem 9 2½  3   4½ 6  4 16 

5 De Uil 5 3  3½   4½   2 11 

6 Z.S.C. Saende 5 1   3½ 3½    0 8 

7 Kijk Uit 3  2 2 2     0 6 
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Nico van der Plas 


