JAARVERSLAG DE UIL SEIZOEN 2021/2022
Het schaakseizoen 2021/2022 werd geopend met de Algemene Ledenvergadering op 30 augustus 2021 en de
laatste avond was op 20 juni 2022. Tussentijds zijn we eind november en december nog even “dicht”
geweest ivm coronamaatregelen, maar daarna hebben we dat voorlopig nog even achter ons kunnen laten (al
is corona in al zijn varianten nog niet weg)
Het bestuur heeft het afgelopen seizoen in de volgende samenstelling gefunctioneerd:
Jan Plomp
(voorzitter)
Aad Vledder
(secretaris)
Peter Kaptein
(penningmeester)
Fred van der Bent
(jeugdcoördinator)
Dick Roosa
(competitieleider interne competitie)
Ad Reijneveld
(competitieleider a.i. externe competitie)
Het bestuur is in de verslagperiode 1x formeel bijeengeweest; verder zijn de lopende zaken in onderling
overleg afgehandeld.
Het seizoen in vogelvlucht:
•

September 2021

30 augustus 2021 Algemene ledenvergadering, 26 leden aanwezig
Op deze avond werd de uitgestelde “eindejaarsloterij” door Cok Ippel verwerkt;
vele prijzen voor de deelnemers en een goede opbrengst voor de club.

Start van het schaakseizoen
Nog geen (najaarsfeesten)schaaksimultaan
maar wel het 34 Rapid toernooi.
Uitgebreid verslag hiervan staat op de website.
e

November/dec 2021 De 36 Open Hillegoms Schaakkampioenschappen;
de resultaten vindt u op onze website.
Toch was de bestemming nog een paar weken dicht ivm corona.
e

Maart 2022

Start kampioensgroep en de drie andere poules (in 1 keizercompetitie)

April 2022

Ook dit jaar nog geen 35 Jaarlijks Rapidtoernooi voor schaakverenigingen uit de
Bollenstreek

Juni 2022

*

e

•
•

Gelukkig wel weer ons vierkamptoernooi (het 48e)
Zie uitgebreid verslag op de website
Laatste ronden van de kampioensgroep Clubkampioen: Rik van Rootselaar
Voor de jeugd deze maand de examens. Laatste avond prijsuitreiking met
schaakdiploma en bekers.
Jeugdkampioen: Arjan Verschoor

Bondscompetitie 2021-2022
Met 1 team speelden we in de KNSB-competitie; 3 teams speelden in de NHSB-competitie
mee. Op onze website http://www.schaakclubdeuil.nl/ staan de links naar de websites van
resp. KNSB als NHSB voor de resultaten.
Aan het einde van het seizoen 2020/2021 telde 'De Uil' 46 seniorleden en 11 jeugdleden.
Aan het einde van het seizoen 2021/2022 telde 'De Uil' 47 seniorleden en 15 jeugdleden
waarvan er twee meespelen bij de senioren.
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