
   
   
  

 

  Clubblad: schaakvereniging 
”DE UIL”- HILLEGOM 



        Jaargang 26 
De Openlijn 12 juni 2006         No 5 
 

- 2 - 

Schaakvereniging 
De Uil 
Rabobank   32.81.89.502 
Postbank         68.65.327 
www.Home.planet.nl/~deuil 

Voorzitter 
Jan Plomp 
Ambachtstraat 29 
2181 RC Hillegom 
Tel: 0252 516545 

Secretaris 
Peter Kaptein 
Pr. Bernhardstraat 58 
2181 RL Hillegom 
Tel: 0252 532550 

Penningmeester 
Peter van Bakel 
Leidsestraat 67A 
2181 DH Hillegom 
Tel:         0252 521174 
Kantoor: 0252 518698 

Interne Competitieleider 
Cok Ippel 
Reigerstraat 22 
2162 GB Lisse 
Kantoor 
Tel: 0252 518698 
Eventueel afzegging voor 
maandagavond 
Tel:   0252 415655 of 
Mob: 06 22577267 

Externe Competitieleider 
Gerard van Pruissen 
Meidoornplantsoen 26 
2161 MC Lisse 
Tel: 0252 415244 

Redactie adres 
Distelstraat 12 
2153 CC Nieuw Vennep 
Tel:  0252 621745 
Fax: 0252 621747 
E-mail: aalstech@planet.nl 

Editor 
Jacob van Aalst 

Redactie leden 
Jan Plomp, Piet Muller, Gerard van 
Pruissen, Johan Boon, André Beyk, 
Jan Havenaar, Cok Ippel, Theo 
Bakker. 
 

Van de voorzitter 
 

 
 
 
Jan Plomp 

 



        Jaargang 26 
De Openlijn 12 juni 2006         No 5 
 

- 3 - 

Mededelingen 
Het nieuwe seizoen zal er qua “gezicht” anders uit gaan zien. Na zeer veel jaren heeft Cok Ippel 
besloten zijn interne wedstrijdleiderschap over te dragen aan Henk Kramer. Deze overdracht is 
voor Henk een mooie uitdaging, maar Cok te evenaren zal niet gemakkelijk zijn. Dus Henk 
alvast van harte gefeliciteerd met deze post, ervan uitgaande dat de ledenvergadering hiermee 
akkoord gaat. 
Cok voor jou zal het niet eenvoudig zijn om na zoveel jaren een stukje van je passie los te laten. 
Maar nu is het dan zover. Ik heb je leren kennen als een aimabel vent met zeer veel inzet. Wat jij 
mede gedaan hebt om de club groot te maken is van grote klasse. 
Tevens wil ik je bedanken voor de trouwe bijdrage aan de Open Lijn. 
 
Uit je reactie in de aangeleverde stukken heb ik gelezen dat je de jaarlijkse toernooien blijft 
organiseren. Jouw vertrouwde gezicht hopen we nog lang te zullen mogen zien. 
 
Jacob van Aalst 
 
 
Rob Warmerdam kampioen van groep 2 
 
Soms heeft het zijn voordelen als je een dag later de copy inlevert. Zoals ook in dit geval want ik 
kan nu mooi de eerste kampioen van De Uil in dit stukje betrekken. Rob Warmerdam heeft op 29 
mei door te winnen van Claudia Grannetia het kampioenschap in Promotiegroep 2 veroverd en 
keert dus na een jaar weer terug in de gelederen van het eerste. Overigens promoveren Claudia 
en Jaap ook, tenminste….. als men dat wil want de geruchten zijn er dat de wens om niet te 
promoveren erg sterk aanwezig is, zeker bij Jaap. Enfin we hebben nog een paar weken en wie 
weet !! ?? Wat beslissingen aangaat behoeven er weinig extra wedstrijden buiten de clubavond 
om, gepland te worden. Groep 1 is bijna voltooid, Groep 2 scheelt ook niet veel Groep 3 zal 
hangen op 2 wedstrijden maar betreft geen beslissingen. Groep 4 ten slotte moest dit jaar 
verreweg het meeste aantal wedstrijden spelen ( n.l. 30) en dat schijnt toch iets te veel van het 
goede te zijn. Zeker als je in ogenschouw neemt dat men altijd wel enkele onvoorziene 
afzegdagen heeft. Enfin, we hebben in alle groepen tot het laatst toe kunnen schaken voor de 
punten en dat is wel eens anders geweest. Mocht er toch nog iets beslist moeten worden buiten 
onze eigen clubavond om, dan kan dit ten allen tijde bij de Zwarte Pion op donderdag in Lisse. 
Bij voorbaat dank. 
 
Wedstr.leider Cok Ippel 
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Uit de Nieuwsbrief voor de jeugd. 
 
Hallo allemaal: Mei.  
In mei leggen alle vogels een ei. Zo, dat weten we dan ook weer.  
Maar goed dat er nog meer gebeurd in mei anders waren we snel klaar met deze nieuwsbrief.  
Wat is er zoal gebeurd. C1audia Grannetia ( ex jeugdlid van De Uil) heeft meegedaan met het 
Nederlands kampioenschap voor meisjes tot 20 jaar en is op de 7de plaats geëindigd met een 
paar goede partijen op haar naam. De bollenstreek competitie is afgelopen en de prijsuitreiking 
met toernooi is ook al gespeeld (zie elders in deze nieuwsbrief het verslag van Ad). De mei 
vakantie zit er op en sommige van ons hebben echt vakantie gehouden ook met schaken.  
Er is nog een nieuwe schaakster op de club gekomen, haar naam is Charlene en heeft op de Giraf 
schaaklessen gevolgd van Ronald en Sander.  
Wat staat er nog te gebeuren, de komende tijd? In de vorige nieuwsbrief stond de agenda voor de 
rest van het seizoen maar daar komt een kleine aanpassing in. De data voor het stappen examen 
verhuist naar 12 juni met 18 juni als uitval datum. Hebben we gelukkig 2 weken meer tijd om te 
oefenen. In mei mogen we op het Keukenhof schaken en dat is aanstaande zondag al dus dat 
wordt kort dag. Verder gaan we natuurlijk volop genieten van de zomer want daar hebben we in 
deze vakantie lekker van mogen proeven.  
Groeten André.  
 

Aankondiging Toernooi 
En dan is er op zaterdag 17 juni 2006 in Café ,Bar,Restaurant "Zomerzorg" aan de Meerlaan te 
Hillegom het jaarlijkse Open Jeugdkampioenschap van Hillegom ( 23e keer) 
Zie ook pag. 16. 
 
Wedstrijdleider Cok Ippel 
 
Grand Prix voor de jeugd. Zie ook pag 15 
 
Cas grannatia 
 
Wilt U meer gegevens over het toernooi en haar partijen, dan kunt U dit bekijken op onze 
onvolprezen Website  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. 
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Uitslagen Interne Competitie 
Stand t/m maandag 29mei 2006 

Seizoen 2005 / 2006 
Groep 1      Groep 2       
In de Kamp.groep 1 is de strijd nog steeds niet 
beslist. Voor zover ik het kan bekijken zal dit wel 
op de laatste speelavond, 12 juni  gaan gebeuren 
als Theo en Ad elkaar ontmoeten. 
Enige weken geleden leek Ad op rozen te zitten 
toen hij van Theo won, maar Cok Ippel gooide 
met zijn overwinning op Ad roet in het eten. 
Maandag 29 mei bracht Ad echter weer wat 
dichter bij de titel toen hij zelf won van Jan 
Havenaar en Theo niet verder kwam dan remise 
tegen Edwin Heemskerk.  Voor die 12e juni moet 
Theo echter nog aantreden tegen Jan Havenaar en 
dit gebeurt op woensdag 7 juni.    
In de Degr.groep 1 is na maandagavond 29 mei 
alles beslist. Het was een vreemde avond  
met uitslagen die gezien het verloop gedurende 
de avond niet voorzien waren.  Wally was al 
gedegradeerd maar deed zijn sportieve plicht en 
won van Henk waardoor ook Henk degradeerde. 
Pim won volkomen onverwacht van Piet en het 
wachten was dus op Nico die tegen Hennie een 
goede stelling met een pion meer opgebouwd 
had. Hennie in pure tijdnood zoals wij dat van 
hem kennen maar toen sloeg het noodlot voor 
Nico toe en gaf hij zonder compensatie een toren 
weg en was degradatie een feit. Pim was al naar 
huis en vernam dit feit pas de volgende dag.  
Ieder speelt 27 wedstrijden 

K a m p . g r o e p  1 P a r t i je n P u n te n

1 A d  R e i jn e v e ld 2 6 6 1  

2 T e jo  B a k k e r 2 5 5 6

3 J a n  H a v e n a a r 2 6 5 0

4 E d w in  H e e m s k e rk 2 6 4 5

5 J a n  v . d .B e rg h 2 7 4 4

6 C o k  Ip p e l 2 6 3 0

 D e g r . g r o e p  1   

1 H e n n ie  v . E e u w i jk 2 7 3 2

2 P ie t  v .d .G r ie n d t 2 7 2 9

3 P im  v . d .A a r 2 7 2 5

4 N ic o  v . d .P la s   2 7 2 4 D

5 H e n k  K r a m e r   2 7 2 2 D

6 W a lly  V is s e r   2 7 2 1 D  
 

In de Promotie-groep 2 (waaruit de bovenste 
drie promoveren) is men op een enkele 
wedstrijd na gereed. De promovendi zijn 
bekend, tenminste…… als degenen die een P 
achter de naam hebben ook daadwerkelijk 
willen promoveren. De regels, aan het begin 
van het seizoen bekend gemaakt geven aan 
dat indien een schaker niet wil promoveren 
dat dan de eerstvolgende op de ranglijst aan 
de beurt is. Hoe ver ga je echter met zulke 
regels als er meerderen niet willen 
promoveren! Ik hoop echter dat een beetje 
gezond fanatisme de weg vrijmaakt voor 
promotie zoals die met goed schaakspel is 
verkregen. 
In de Degradatie-groep 2 (waaruit de 
onderste drie degraderen) is alles nu bekend. 
Het was tot het laatst toe spannend maar 
uiteindelijk zijn de beslissingen toch 
gevallen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ieder speelt 27 wedstrijden 

P r o m .g r o e p  2 P a r t i j e n P u n t e n

1 R o b  W a r m e r d a m 2 6 5 9 K P

2 J a a p  v . A a ls t 2 5 4 9 P

3 C la u d ia  G r a n n e t ia 2 6 4 8 P

4 P ie t  M u l l e r 2 6 4 2

5 P e t e r  v . B a k e l 2 5 3 9

6 E n g b e r t  v . d . Z a a g 2 6 3 0

 D e g r . g r o e p  2   

1 A n d r e  B e i j k 2 7 3 4

2 A n t o n  W a r m e r d a m 2 7 3 1

3 G e r a r d  D r a a is m a 2 7 3 0

4 J a n  P lo m p 2 6 2 5 D

5 K ic k  v . R o o i j e n 2 7 2 5 D

6 A a d  V le d d e r 2 6 1 2 D  
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Stand t/m maandag 29 mei 2006 
Seizoen 2005 / 2006 

Groep 3      Groep 4      
In de Promotie-groep 3 (waaruit de eerste drie 
promoveren) is behalve de kampioen alles nu 
bekend. Op 12 juni wordt net als in groep 1 om 
het kampioenschap gespeeld.Stefan heeft de 
beste papieren maar hij moet nog 2 wedstrijden 
spelen dus zal er een wedstrijd tussendoor 
gespeeld moeten worden. In de Degradatie-
groep 3 (waaruit de onderste drie degraderen) is 
inmiddels ook alles bekend hoewel nog niet alle 
wedstrijden gespeeld zijn. De nog te spelen 
wedstrijden zijn echter niet meer van belang voor 
eventuele degradatie. 
 
 
 
Ieder speelt 27 wedstrijden 

Prom.groep 3 Partijen Punten

1 Stefan Koek 25 54 P

2 Ronald v.d.Linden 26 51 P

3 Martin v.Eeuwijk 26 45 P

4 Willem Brandsma 26 41

5 Anton  v.Pijpen 27 38

6 Ron vd Linden(SB 26 33

 Degr.groep 3   

1 Peter de Haas(SB 26 38

2 Johan Boon 26 37

3 Rob Brouwer 25 33

4 Gerard v.Pruissen 27 24 D

5 Cas Grannetia 27 22 D

6 Piet Brandsma 25 20 D  
 

Dit seizoen was groep 4 de moeilijkste groep 
omdat, zoals nu blijkt, 30 wedstrijden in een 
seizoen toch wel een beetje erg veel van het 
goede is. Temeer omdat er altijd onvoorziene 
dagen zijn waarop men niet kan spelen. Alleen 
Jan Scheepmaker is gepromoveerd, maar 
Sander van Delden en Richard Nigten kunnen 
eventueel nog ingehaald worden door Coen de 
Kooker. De 12e juni zal het wederom leren.  
 
 
 
 
Jan Kamerbeek speelt geen derde ronde 
Pascal speelt 11 wedstrijden 
Overige schakers spelen 30 wedstrijden 
 Groep 4 Partijen Punten

1 J.Scheepmaker 29 57 P

2 R.Nigten 28 53  

3 S.v.Delden 27 51  

4 C.de Kooker 27 44  

5 H.Elzenga 28 44  

6 K.v.d.Hulst 27 36  

7 H.de Groot 27 36  

8 R.Grannetia 26 35  

9 T.Brandsma 28 31  

10 J.Heidema 27 24  

11 P.Lemoine 9 8  

12 J.Kamerbeek 19 3  
 

 
Wedstrijdleider Cok Ippel 
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Bekerwedstrijden Intern 
 
Eindstand bekerwedstrijden 2005-2006: 
 Naam Score   Naam Score 
       
1 André Beijk 125  9/14 Jan Vreeburg 34 
2 Pim van der Aar 93  15 Aad Vledder  31 
3 Anton Warmerdam 79  16 Piet Muller 27 
4 Cas Grannetia 78  17 Johan Boon 18 
5 Ad Reijneveld 75  18/20 Jaap van Aalst 17 
6 Henk Kramer 71  18/20 Cok Ippel 17 
7 Ronald van der Linden  61  18/20 Ron van der Linden 17 
8 Stefan Koek 35  21 Piet Brandsma 14 
9/14 Willem Brandsma 34  22 Nico van der Plas 13 
9/14 Gerie Opgenhaffen 34  23/24 Hennie van Eeuwijk 10 
9/14 Jan Plomp 34  23/24 Rob Warmerdam 10 
9/14 Fred van Randen 34  25/26 Claudia Grannetia 3 
9/14 Wally Visser 34  25/26 Gerard van Pruissen 3 
 
Mede dankzij een geweldige eindsprint is André Beijk bekerwinnaar geworden. Pim wilde nog 
wel een beslissingswedstrijd met hem spelen, maar zelfs bij een overwinning van Pim zou het 
puntenverschil niet overbrugd worden. André won al zijn bekerpartijen in mei, tegen resp. Aad 
Vledder, Pascal Lemoine en Peter de Haas. 
Pim had geen gelegenheid voor zoveel partijen, wel won hij van Nico van der Plas. Nico speelde 
de Halloween opening (1.Pc3 e5 2.Pf3 Pc6 3.e4 Pf6 4.Pxe5?!), maar na een iets minder scherpe 
voortzetting kon Pim zijn stelling bevrijden en het materiaal behouden. 
Anton Warmerdam sloot zijn bekerseizoen ongeslagen af met een overwinning op Gerard 
Draaisma. 
Ook Cas Grannetia, in april nog medekoploper, had nog kansen op de titel, maar na verlies tegen 
Kick van Rooijen waren die kansen verkeken. Een overwinning op Hans de Groot leverde een 
mooie 4e plaats op. 
Voor een speler uit de top van groep 1 is het zeer moeilijk om de beker te winnen. Een 
bekerpartij speel je meestal als je geen competitiepartij speelt en dan heb je meestal iemand uit 
een lagere groep als tegenstander. En dat levert maar weinig punten op. Wel had Ad Reijneveld 
een zeer goede score voor de bond: 6½ uit 9 en dat aan bord 1! Daarom is die 5e plaats toch een 
schitterende prestatie. 
Henk Kramer verdiende deze maand 20 punten met een overwinning op Edwin Heemskerk. 
Hiermee behield hij zijn 6e plaats. Want Ronald van der Linden won ook en wel van Kick van 
Rooijen. 
De schakers op plaats 8 t/m 14 speelden deze maand niet. 
Aad Vledder kon zich enigszins herstellen van zijn nederlaag tegen André: hij won van Johan 
Bos (Johan is door Pascal een keertje meegenomen naar de club) en van Sander van Delden. 
Vermeldenswaard is nog de remise, die Piet Muller speelde tegen Jan Havenaar. 
 
Jan Havenaar 
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Waar de jeugd schaakt is er toekomst 
Extern  
Vorige keer sloot ik hoopvol af roet de opmerking dat het roet het richtingsgevoel van onze 
gewaardeerde jeugdleider Ad de goede kant op leek te gaan. Na Voorhout werd ook Sassenheim 
probleemloos gevonden. Echter Noordwijkerhout blijft nog een ander verhaal  
Zonder gids André wist hij opnieuw het spoor bijster te raken en Cas en de opa van Tiro 
Lommerse in vertwijfeling aan de andere kant van het centrum van Noordwijkerhout achter 
latend. Gelukkig gold dit niet voor onze dappere uilskuikens, die overtuigend de winst op de 
slotavond wisten te behalen Thomas, Julia, Tiro Lommerse, Sammy, Splynter, Falko, Jeroen en 
debutante Sharleen gaven een leuk visitekaartje af. Een fraaie beker en een groepsfoto  
waren hun deel. Echter niet nadat eerst de Vrijpionnen uit Voorhout gehuldigd waren als 
winnaars van de reguliere competitie. Een 
competitie, waarin elke club miraculeus genoeg 
zowel eerste als laatste werd. Gelijk dus qua 
matchpunten, met alleen een bordpuntje meer voor 
de Vrijpionnen. De gelijke eindstand was met name 
te danken aan onze nipte overwinning in de laatste 
ronde in en tegen Sassenheim (zie hieronder de 
uitslagen).  
Op deze geslaagde slotavond 9 mei speelde 
iedereen 3 snelschaakpartijtjes in leuke sfeer. 
Thuisvereniging Pony Power en organisator Hans 
van der Pol werden vriendelijk bedankt en we 
kijken uit naar het volgende seizoen. 
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Uitslagen Externe Competitie (Bondswedstrijden). Seizoen 
2005/2006 
 
De Uil 1  Klasse Promotie NHSB 
Zaterdag 22 april speelde de gehele Promotie-klasse gezamenlijk in Hoorn.  
In het vorige clubblad is al geschetst hoe de situatie lag.  
Waarschijnlijk degraderen er drie NHSB-clubs uit de KNSB waardoor er ook drie clubs zullen 
moeten degraderen uit de Promotieklasse.  
ZSC-Saende 2 kwam hier met Aartswoud 1 voor in aanmerking en als het heel slecht zou 
uitpakken kwam zelfs De Uil nog in het vizier. Aartswoud 1 moest een degradant bestrijden dus 
dat zou moeten lukken. ZSC-Saende 2 moest tegen Het Witte Paard 1 dat nog promotie kansen 
had dus leek de Uil veilig te zijn. Bovendien was de tegenstander van De Uil 1, de Wijkertoren 2 
uit Beverwijk gebaat bij een gelijkspel want dan waren zowel De Uil als de Wijkertoren veilig.  
Er ontspon zich een felle strijd die in geen velden of wegen uitzicht gaf op een punten-deling. 
Bovendien gaf de stand in de wedstrijd tussen ZSC-S en HWP nu niet bepaald reden om gerust 
rond te lopen. Laten we echter de verslagen kort houden. De Uil bleef van alle clubs het langst 
aan de borden zitten, want hoewel we een uur vroeger begonnen dan normaal (12 uur) waren we 
toch pas tegen half zeven klaar. Fred ging als laatste van het bord en de remise die hij zwaar 
bevochten had was niet genoeg om een gelijkspel te kunnen claimen. U begrijpt het al, het werd 
een verlies. 3-5. Alleen Ad wist het zoet der overwinning te smaken en Theo, Jan Vreeburg en 
Hennie en uiteraard Fred speelden remise.  
Gelukkig wist ZSC-Saende 2 niet verder te komen dan remise, waarmee ook de promotiekansen 
van HWP 1 om zeep geholpen werden. Heemstede 1 promoveerde samen met Lange Rochade 1 
uit Alkmaar naar de 3e klasse KNSB. 
Volgend seizoen krijgen we sterke clubs als Bloemendaal 2, Kijk Uit 1 (IJmuiden) en KTV 1 
(Enkhuizen) terug in de promotieklasse. We kunnen onze borst alvast nat maken. 
Ik heb het reeds geventileerd in het vorige clubblad, ik had dit seizoen toch wel iets meer 
verwacht van ons "vlaggeschip"  Ben ik onredelijk? Ik dacht het niet ! 
 
Wedstrijdleider Cok Ippel 
 
Nieuws van de externe competitieleider. 
 
Het schaakseizoen is nu echt definitief voorbij. Na de vorige uitgave van De Open Lijn stond de 
Uil-1 (ons vlaggeschip) op positie 6 van de Promotieklasse, maar na het spelen van de laatste 
competitiewedstrijd in Hoorn, zijn zij een plaats gezakt. 
Gelukkig heeft dat geen verdere gevolgen en blijven zij meedraaien in deze klasse. 
Jongens, allemaal bedankt en zet volgend seizoen weer je beste beentje voor.!   
Voor de volledigheid volgt dan nu de uitslag van 22 april: 
 
Aartswoud 1  - V.V.V. 1   6     -  2 
0-0-0 1   - Heemsteedse S.C. 1  4     -  4 
De Uil 1  - S.V. De Wijker Toren 2 3     -  5 
Krommenie 1  - A.S.G.    3½  -  4½ 
Het Witte Paard 1 - Z.S.C. Saende 2  4     -  4 
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Na iedere verschijning van ons clubblad “De Open Lijn”is er een overzicht gegeven van de tot 
dat moment gespeelde externe wedstrijden van de Uil1, 2, 3 en 4. 
Aangezien de externe competitie er op zit, kan ik gaan inventariseren hoeveel wedstrijden men 
heeft gespeeld en wat is de daarbij behaalde score. 
Zoals je hieronder al ziet gaan we van start met de Uil-1 en vervolgens doorlopen we zo de 
andere teams. Veel leesplezier. 
Gerard van Pruissen 
 
Opmerkelijke uitslagen – groep 1 nader bekeken. 
Het bekijken van de scoretabel van groep 1 op de website levert leuke en opmerkelijke zaken op. 
Allereerst natuurlijk de score van 2 overwinningen en 1 remise die Cok Ippel behaalde tegen de 
(bijna) kampioen Ad Reijneveld, waardoor hij als enige speler een positieve score heeft tegen 
Ad. Met ook nog een overwinning op Jan Havenaar erbij scoort Cok daarmee veruit het beste 
van de “rest” tegen de topdrie. 
 
Ook de uitslagen van Henk Kramer blijken opmerkelijk. Als enige speler uit de degradatiegroep 
heeft hij weten te winnen van een speler uit de kampioensgroep. 
Zelf twee maal, tegen Ad Reijneveld en Jan van den Bergh, maar toch is Henk een van de 
degradanten! 
 
Jan van den Bergh behaalde als enige speler dit seizoen geen punt tegen de traditionele topdrie, 
maar had tegen de rest van de groep wel de minste verliespunten van allemaal. 
Ook Edwin Heemskerk scoort, ondanks twee nederlagen tegen Jan, tegen de nummers 4 t./m 12 
beter dan de traditionele topdrie. 
 
Ad Reijneveld bleef ongeslagen tegen zijn 2 naaste concurrenten (met nog 1 wedstrijd te gaan), 
terwijl Tejo Bakker het gehele seizoen maar één partij verloor (juist, tegen Ad) 
 
Minder opmerkelijk, sommigen wisten dit al voor aanvang van het seizoen te voorspellen, is dat 
Hennie van Eeuwijk zich met 11 remises tot remisekoning mag laten kronen. 
Edwin Heemskerk en Jan van den Bergh speelde het minst vaak remise, ieder 2 keer. 
Pim v.d. Aar handhaafde zich door de score tegen zijn directe concurrenten. Van zijn 25 punten 
haalde hij er 19 tegen de spelers die nu gedegradeerd zijn. 
Jan van den Bergh 

Stand Naam Winst Verlies Gelijk Punten Bord 
1 0-0-0 1 8 0 1 17 46½ 
2 Heemsteedse S.C. 1 6 1 2 14 41½ 
3 Het Witte Paard 1 5 2 2 12 43 
4 A.S.G. 5 3 1 11 42½ 
5 S.V. De Wijker Toren 2 5 4 0 10 35½ 
6 Aartswoud 1 3 4 2 8 35½ 
7 De Uil 1 4 5 0 8 33 
8 Z.S.C. Saende 2 3 5 1 7 31 
9 Krommenie 1 1 8 0 2 28 
10 V.V.V. 1 0 8 1 1 23½ 
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Analyse 
Na iedere verschijning van ons clubblad “De Open Lijn”is er een overzicht gegeven van de tot 
dat moment gespeelde externe wedstrijden van de Uil1, 2, 3 en 4. 
Aangezien de externe competitie er op zit, kan ik gaan inventariseren hoeveel wedstrijden men 
heeft gespeeld en wat is de daarbij behaalde score. 
Zoals je hieronder al ziet gaan we van start met de Uil-1 en vervolgens doorlopen we zo de 
andere teams. Veel leesplezier. 
 
De Uil 1  Promotieklasse NHSB 
           
Speeldata 24-sept 15-okt 5-nov 26-nov 17-dec 4-feb 4-mrt 25-mrt 22-apr Score 
 
Ad Reijneveld 0 1 0 1 1 1 1 ½ 1 6½ 
Jan Vreeburg 1 1 ½ 1 ½ 0 1 0 ½ 5½ 
Henny van Eeuwijk 1 0 ½ 1 1 0 1 0 ½ 5 
Rob Warmerdam 0 ½ ½ 1 1 1 1 0 0 5 
Edwin Heemskerk ½ 1 0 ½ ½ 0 0 1 0 3½ 
Jan Havenaar ½ ½ 0 0 ½ 0 1 0 0 2½ 
Tejo Bakker * 0 1 ½ 0 * * 0 ½ 2 
Jan v.d. Berg * ½ 0 ½ 1 0 0 0 * 1½ 
 
Invalbeurten 
           
Speeldata 24-sep     4-feb 4-mrt  22-apr Score 
           
Fred van randen 0     0   ½ ½ 
Cok Ippel 0      ½   ½ 
           
De Uil 2   3e klasse D  NHSB 
           
Speeldata 3-okt 1-nov 14-nov 9-dec 9-jan 13-feb 17-mrt   Score 
           
Pim van der Aar ½ 1 * ½ 1 ½ 1   4½ 
Henk Kramer 1 1 1 ½ ½ ½ *   4½ 
Cok Ippel ½ ½ 1 * 0 1 1   4 
Gerie Opgenhaffen 1 * ½ ½ 1 0 1   4 
Nico v.d. Plas ½ 1 * 1 1 ½ *   4 
Wally Visser 0 * 1 1 1 ½ ½   4 
Jaap v. Aalst 1 1 0 0 * 1 ½   3½ 
Piet Muller 1 1 ½ ½ ½ * 0   3½ 
           
Invalbeurten 
           
Speeldata  1-nov 14-nov 9-dec 9-jan 13-feb 17-mrt   Score 
           
Fred v. Randen  1 1 1 1 ½    4½ 
Ron B. v.d. Linden       1   1 
Claudia Grannetia   1       1 
Jan Plomp  0        0 
Martin v. Eeuwijk       0   0 
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De Uil 3   4e klasse D  NHSB 
           
Speeldata 13-okt  21-nov 28-nov 30-jan 28-feb 20 mrt  7-apr Score 
           
Anton Warmerdam 1  ½ 1 1 ½ 1  ½ 5½ 
Andre Beijk 1  ½ * 1 1 1  0 4½ 
Jan Plomp 1  1 1 0 1 ½  * 4½ 
Ron B. v.d. Linden 0  ½ 1 0 1 1  1 4½ 
Anton v. Pijpen 1  0 1 0 * 1  0 3 
Kick v. Rooijen *  0 1 1 ½ 0  * 2½ 
Peter de Haas 0  0 * 1 * ½  0 1½ 
Gerard Draaisma *  0 1 0 0 0  1 2 
           
Invalbeurten 
           
Speeldata 13-okt   28-nov  28-feb   7-apr Score 
           
Stephan Koek 1     0   1 2 
Cas Grannetia      1    1 
Ron v.d. Linden    1      1 
Aad Vledder 1         1 
Martin v. Eeuwijk         0 0 
Jan Scheepmaker    0      0 
           
Zoals het bij een ieder van ons wel bekend zal zijn, heeft De Uil-3 nog een extra wedstrijd 
gespeeld om het kampioenschap. Dit was nodig omdat Santpoort en De Uil volkomen gelijk 
stonden wat betreft punten, bordpunten en ook onderling speelden ze gelijk. 
Deze wedstrijd is op vrijdag 7 april gespeeld en de uitslag was 4½  - 3½ in het voordeel van 
Santpoort. De punten van onze jongens kun je terugvinden in de tabel bij 7 apr. 
De Uil 4     4e klasse E  NHSB 
           
Speeldata  31-okt 21-nov 28-nov 31-jan 27-feb 20-mrt   score 
           
Cas Grannetia  1 1 0 1 1 ½   4½ 
Willem Brandsma  0 1 ½ 1 1 1   4 
Rob Brouwer  1 ½ 0 0 1 0   2½ 
Martin v. Eeuwijk  0 0 0 1 1 0   2 
Hans Elzenga  0 0 1 1 0 0   2 
Richard Nigten  1 0 0 * 1 0   2 
Gerard v. Pruissen  * 1 0 0 1 *   2 
Ron v.d. Linden  0 ½ * * 1 *   1½ 
           
Invalbeurten 
           
Speeldata  31-okt  28-nov 31-jan  20-mrt   score 
           
Peter Kaptein  0   1     1 
Stephan Koek    1      1 
Aad Vledder       ½   ½ 
Sander v. Delden     0  0   0 
 
Gerard van Pruissen 
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Toernooien 
Schaken in Oxford 
 
Op 13 en 14 mei werd in Oxford een weekend toernooi gehouden. Naar speelsterkte werden de 
schakers ingedeeld in 3 groepen: Open, Major en Minor. 

We vertrokken zoals gewoonlijk vrijdag heel vroeg met de 
boot naar Harwich. Daarna was het nog bijna 3 uur rijden naar 
Oxford. Onderweg hebben we nog even gestopt op de M25 bij 
een Welcome Break. Het was een prachtige zonnige dag.  
We waren met z´n negenen: Ad Reijneveld, Sjaak Kamps, 
Guus van Dijk, Fred van Randen, Edwin Heemskerk, Cok 
Ippel, Rob Warmerdam, Hennie van Eeuwijk en Jan Havenaar. 
Ad had 3 family rooms geregeld met elk een double bed, een 
single bed en een futon. Nu had niemand van ons van een futon 

gehoord, maar na enig zoeken op internet bleek dat een slaapbank wel eens zo genoemd werd. 
En inderdaad, dat was het ook. De bank kon in de lengte 
worden uitgeklapt en dan kon een (niet al te lang) persoon 
er op slapen. Dus offerde ik me daarvoor op. Maar ik lag 
er niet wakker van, hoor.  
3 jaar geleden waren we ook al in Oxford geweest en ik 
herinnerde me nog een zeer goed Thais restaurant. Dat 
was echter een kilometer lopen en na een bezoek aan de 
pub hadden enkelen daar niet zo veel trek in. Dan maar 
naar een traditionele Tandoori. Het eten was niet super 
(een beetje lauw), maar na een lange reis smaakt alles 

goed.  
Op zaterdag begon het schaken. Guus, Ad, Sjaak en Jan speelden 
in de Open groep, de anderen in de Major. Op die dag waren er 3 
ronden, maar de derde ronde zouden we vrij nemen om weer 
lekker te gaan eten. Na 2 ronden had Cok echter nog niets 
gescoord en hij wilde per sé spelen. Ook Fred wilde spelen, hij 
was 1 van de favorieten voor groep 2. De overigen besloten 
daarom in de buurt bij een pizzeria te gaan eten. Het was echter 
een prima restaurant, en erg druk. 
Zondag waren de laatste 2 

ronden. In groep 1 was Jan de enige die een prijs won. 
Weliswaar een ratingprijs (hij had van de spelers met een 
rating onder 2120 de hoogste score), maar het leverde toch 
50 pond op. In groep 2 had Fred van Randen de gedeelde 2e 
prijs (100 pond) en Hennie van Eeuwijk had in die groep de 
ratingprijs (10 pond). Daarmee moesten we het doen.  
Na de prijsuitreiking gingen we eerst naar de pub en na 
enige tijd kregen we gezelschap van enkele schakers uit 
Oxford. We hebben uiteraard heel gezellig nagebabbeld 
over het toernooi. 
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´s Avonds gingen we dus naar het Thais restaurant en het eten was weer voortreffelijk. 
De volgende ochtend had men al heel vroeg wat croissantjes voor ons klaargezet. We zijn uit 
voorzorg wat vroeger begonnen met rijden en dat was maar goed ook. Binnen een kwartier 
stonden we in de file en kregen daardoor drie kwartier vertraging. Maar daarna konden we flink 
doorrijden en waren nog ruim op tijd in Harwich om de boot te halen.  
 
David J. Bruce – Jan Havenaar, Oxford 2006. 

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤f3 d6 4.¥c4 a6 5.¤bd2  Een zet met 
enkele nadelen, zoals dadelijk blijkt. 5...¤f6 6.e5 dxe5  
7.dxe5  ¤d5 Dit is nu mogelijk, omdat het witte paard, dat op 
c3 hoort, op d2 staat. 8.a4 ¤c6 9.£e2 ¥f5 10.O-O ¥xc2  En dit 
is het tweede euvel: pion c2 stond ongedekt. Sean Terry 
merkte na de partij op dat het tegen Dave Bruce niet 
verstandig is om zomaar even een pion te pakken. 
Inderdaad kostte het me enkele tempi, waarvoor Dave wat 
initiatief krijgt. Maar de zwarte stelling kent nog weinig 
zwaktes. 11.¤e4 ¥xe4 12.£xe4 e6 13.¦d1 ¤ce7 14.¥g5 c6 
15.¥xd5  cxd5  16.£f4 h6 17.¥f6 ¥xf6  18.exf6  ¤c6 Het 
alternatief is 18... ¤g8 om daarna meteen op f6 te kunnen 
slaan. Maar ik vertrouwde het niet om al mijn stukken op de 
achterste rij te zien staan. 19.¦ac1 g5 20.£e3 £xf6  21.¦xd5  
O-O 22.¦dc5  ¦fd8  Zie diagram. 
 
 

 
23.h4!  g4 24.¤h2 Na 24.¤e5 wordt meer materiaal geruild, maar met de zware stukken op het bord houdt 
wit remisekansen. 24...£g6 25.h5 Of meteen 25.¤xg4 £xg4 26. £xh6 ¦d5 en zwart kan de aanval afweren. 
25...£g7 26.¤xg4  £xg4  27.£xh6  ¦d1+ 0-1 
 
Succes voor Uilen in Zandvoort. 
Op Hemelvaartsdag organiseert de schaakclub Zandvoort haar jaarlijkse Louis Blok toernooi. 
Hierin wordt gespeeld in groepen van 6 en krijgen 
de spelers elk 25 minuten bedenktijd (rapid). 
Ditmaal togen 3 Uilen naar Zandvoort: Cok Ippel, 
Ronald van der Linden en Jan Havenaar. Vooraf 
had ik de organisator gevraagd om Ronald niet te 
laag in te delen. Maar dat maakte niets uit: Ronald 
won met overmacht zijn groep met 4½ uit 5. 
In groep 3 had Cok meer moeite. Met 3½ punt 
moest hij de eerste plaats delen, maar op SB won 
Cok de beker. 
In groep 1 kwam Jan Havenaar niet verder dan 4 
remises, waarmee hij gedeeld 4e werd. Winnaar in deze groep werd Leo van Maanen, vòòr Ben 
de Leur (op SB). 
Tijdens het toernooi kregen we bezoek van Gerard Draaisma, die weliswaar geen hele dag kon 
vrijmaken, maar wel nieuwsgierig was hoe we het deden. 
 
Jan Havenaar 
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Schaakvrienden 
 

Uitkomstdata 2006/2007 
Inleveren kopij Verschijningsdatum 
13 november 2006 27 november 2006 
08 januari 2007 22 januari 2007 
19 februari 2007 05 maart 2007 
02 april 2007 16 april 2007 
21 mei 2007 04 juni 2007 

 
De volgende Open Lijn verschijnt op 27 november 2006. Sluitingsdatum voor inleveren kopij  
13 november 2006.  
E-mail adres: aalstech@planet.nl of per diskette aan: J. van Aalst, Distelstraat 12,  
2153 CC  Nieuw Vennep, Tel: 0252 621745. 
 
LAAT UW KRITIEK HOREN ZODAT WE DE KWALITEIT KUNNEN VERBETEREN. 
 
Veel lees en schaakplezier. 
 
Namens het team, 
Jacob van Aalst 
 

Grand Prix 
 

Schaakvereniging "De Uil" Rillegom organiseert 
zondag 25 juni 

de laatste Grand Prix van de Noord Hollandse Schaakbond 
in het seizoen 2005/2006 

 
-er wordt gespeeld in groepen van 8 deelnemers, 

-in elke groep prijzen voor de eerste 3, -indeling op speelsterkte, 
-speeltijd 20 min. per persoon per partij, 

-resultaten tellen mee voor het Grand Prix klassement van de N.H.S.B 
-inschrijfgeld  3,50 p.p. 

-speellocatie: Fioretti College, locatie Paulus, 
Garbialaan 24,2182 LA Hillegom, 

-inschrijvingvan 11.00 tot 11.45 uur, 
-wedstrijden van 12.00 tot ca. 17.00 uur. 

 
Opgave van deelnemers: C.A. Grannetia, Tel.0252-524412,  

e-mail: cas.grannetia@wanadoo.nl  
o. v. v. speelsterkte en leeftijd. 
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23e Open Jeugdkampioenschap schaken van 
Hillegom 

 
Zaterdag 17 juni 2006 

Nog vóór de grote schoolvakanties beginnen organiseert Schaakclub ‘De Uil’, ter afsluiting van het 
seizoen, voor de 23e keer het Open Jeugdkampioenschap van Hillegom. Het inschrijfgeld bedraagt Euro 
4,-- voor iedere deelnemer(ster). Net als in vorige jaren wordt er (afhankelijk van de aanmeldingen) 
gespeeld in 3 leeftijdsgroepen : 
Bekers als prijzen per groep(categorie) 
 
CATEGORIE C  In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1992 of  1993. 
 Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 20 min. per speler(ster) per partij. 
 
CATEGORIE D  In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in 1994 of  1995. 
 Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 20 min. per speler(ster) per partij. 
 
CATEGORIE E  In deze groep spelen jongens en meisjes, die geboren zijn in of na 1996. 
 Er zijn 7 tot 10 ronden en de bedenktijd is 20 min. per speler(ster) per partij. 
 
Het aantal ronden per categorie is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indien het aantal ronden 
veranderd wordt, dan wordt vermoedelijk ook de bedenktijd aangepast. Inschrijven voor een “hogere” 
categorie dan je leeftijd voorschrijft is toegestaan. 
 
SPEELZAAL: Café, Bar, Restaurant “Zomerzorg”, Meerlaan 70, Hillegom (0252-515228) 
 (Parkeergelegenheid is bij de speelzaal voldoende aanwezig) 
AANVANG:  10.00 uur, Aanwezig om 9.30 uur. 
AANMELDEN: Je kunt je opgeven door onderstaande strook in te leveren of te sturen naar : 
 Cok Ippel  André Beijk Jan Havenaar  
 Reigerstraat 22 Heereweg 427 v. Speykstraat 284 
 2162 GB  LISSE 2161 DB Lisse 2161 VV  LISSE  
 Tel. 0252-518698 (overdag) Tel. 0252-219069 Tel. 0252-415827 
 Mobiel 06-22577267 

Website: http://home.planet.nl/~deuil    ,   e.mail :  deuil@planet.nl 
Je kunt je ook opgeven via de jeugdleider van jouw schaakclub, mits deze de aanmeldingen tijdig 
doorgeeft aan een van de ondergetekenden. De prijsuitreiking wordt verwacht rond 15.00  uur. Meld je  
tijdig aan (uiterlijk 15 juni). Indien de aanmeldingen per club gedaan worden, ontvangen wij graag een 
lijst met namen en geboortedata voor 15 juni. 
Met vriendelijke schaakgroet en tot 17 juni.  Cok Ippel / Jan Havenaar / André Beijk. 
 
�----------�-----------�----------�----------�----------�----------�---------�---------�---------�-- 
Aanmeldingsformulier voor het 23e Jeugdkampioenschap Schaken van Hillegom 

Naam : ______________________________________________________________________________ 

Adres : ______________________________________________________________________________ 

Postcode : _________________ Woonplaats : _______________________________________________ 

Geboortedatum : ____-____- 19____  Meisje / Jongen (Doorhalen wat niet van toepassing is)  
Deze strook uiterlijk 15 juni inleveren of op sturen naar bovenstaande adressen. 
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