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Mededeling(en) 
 
De teamleiders en tevens redacteuren zijn voor het schaakseizoen 
2011/2012. 
 
De Uil-1 Cok Ippel  Teamleider KNSB 3de klas 
De Uil-1  Ad Reijneveld  Teamleider/ red. KNSB 3de klas 
De Uil-2 Jan Havenaar   Teamleider/ red. NHSB 1ste klas 
De Uil-3 Ad Reijneveld  Teamleider/ red. NHSB 3de klas 
De Uil-4 Andre Beijk  Teamleider/ red NHSB 4de klas 
De Uil-5 Gerard van Pruissen.  Teamleider/ red. NHSB 5de klas 
 
Overige redacteuren: 
Jan Plomp:   Van de voorzitter 
Henk Kramer:   Interne wedstrijdleiding  
Gerard van Pruissen:  Externen wedstrijdleiding 
Cok Ippel:   Diversen toernooien 
Jan Havenaar:   Diversen toernooien 
Richard Nigten:  Diversen 
Nico van der Plas:  Diversen 
Leo Colijn:   Jeugdzaken 
Johan Boom:   Jeugdzaken 
Jacob van Aalst:  Editor Open Lijn 
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Mag ik mij even voorstellen: 
 

Naam: Hanneke Jasper 

Leeftijd: 45 jaar 

Persoonlijke informatie: 1 kind, geen partner en 10 
huisdieren. 

Schaakgeschiedenis: Ik heb als tiener leren schaken, 
maar 't enige nuttige dat ik er mee 
gedaan heb is mijn zoon Anton 
enthousiast maken voor het 
schaken. 

Ambities: Ik ben Impro(visatie) gek. Als ik 
dat ooit gecombineerd krijg met het 
schaken heb ik mezelf overwonnen. 
En wie zichzelf overwint... 

Waarom bij De Uil: De sfeer.  
En verder nog: Ik ben de vreemde eend in de bijt. Niet omdat ik de enige “dame” ben, 

maar omdat schaken me fascineert vanuit neurologisch oogpunt: hoe kan 
iemand die eigenlijk beweging of bewegende beelden nodig heeft, zo van 
schaken houden? En hoe kan ik zo lang op 'n stoel blijven zitten? Ik houd 
niet van zitten op stoelen. 
Wat doet schaken met ons zenuwstelsel... 

 
 

Naam: Anton Jasper 

Leeftijd: 13 jaar 

Persoonlijke informatie: Ik zit op het Montessori College 
Aerdenhout. Vroeger bekend als 
het “Heuveltje”. 

Schaakgeschiedenis: Ik schaak 10 jaar en 7 jaar geleden 
ben ik lid geworden van De Uil. Ik 
ben later 11 maanden niet geweest 
omdat ik ziek was en ben daarna 
achteruit gegaan met schaken. In 
het voorjaar 2011 ben ik met de 
school 'De Toermalijn' eerste 
geworden op het basisschool-
toernooi.  

Rating: 656 (jeugdrating) 

Waarom bij De Uil: Het is dichtbij, er wordt goed les gegeven en ik kan meedoen met 
uittoernooien. 

En verder nog: Naast schaken doe ik ook aan drama. 
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Voorlopige notulen ALV 29 augustus 2011 
Normaal gesproken worden de notulen van de algemene ledenvergadering aan de leden beschikbaar 
gesteld samen met de uitnodiging van de algemene ledenvergadering voor het jaar daarop. Het 
bestuur heeft in het voorjaar besloten dat dit geen wenselijke situatie is. Zij heeft dan ook besloten 
om de notulen eerder beschikbaar te stellen. Bij wijze van proef worden de notulen in De Open Lijn 
en op de website  (www.schaakclubdeuil.nl) gepubliceerd nadat het bestuur de notulen in de eerste 
bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering heeft besproken en vrijgegeven voor 
publicatie. 
Het staat iedereen vrij op- en/of aanmerkingen te maken op deze voorlopige notulen, maar deze 
zullen gedurende het jaar niet worden verwerkt in de notulen. Ook zullen deze op- en/of 
aanmerkingen niet automatisch als ingekomen stuk worden meegenomen naar de volgende 
algemene ledenvergadering. Het bestuur houdt echter wel het recht om wijzigingen aan te brengen 
in de notulen voordat deze met de uitnodiging voor de volgende algemene ledenvergadering naar de 
leden worden verstuurd. 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2011  
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. 
In zijn openingswoord bedankt de voorzitter zijn medebestuursleden voor de prettige 
samenwerking.  
Hij blikt terug op het afgelopen seizoen waarin De Uil 2 kampioen werd en De Uil 1 promoveerde 
naar de 3e klasse KNSB. 
In de maand juli is er geschaakt voor het goede doel ( het project van Henk en Jopie van Lierop in 
Kenia ) en dit resulteerde in een opbrengst van 370 Euro. Geïnspireerd door dit mooie resultaat 
hebben de heren Plomp en Muller, uitgedaagd door Dhr. Van den Bergh, op 22 augustus een extra 
avond georganiseerd die nog eens 250 Euro in het laatje bracht. 
Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen constateert de voorzitter dat twee toernooien een 
jubileumeditie beleven. Het vierkamptoernooi wordt voor de 40e keer gespeeld en het rapidtoernooi 
voor de 25e keer. 
Een minpunt is de opzegging door 7 leden, elk om hun eigen reden. 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken. 

Ingekomen is een brief van dhr. Benard waarin hij zijn opzegging als lid uiteenzet. Zijn opzegging 
is het gevolg van persoonlijke omstandigheden en wordt zeker niet veroorzaakt door de sfeer in de 
club. Die was nog even goed in eerdere jaren, waarin hij met plezier lid was van onze club. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Van Waveren, Brouwer, Muller, Van Aalst en 
Nigten.  

 
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2010. 

Met betrekking tot punt 9 ‘interne en externe competitie’ betreurt de heer De Groot dat niemand 
gereageerd heeft op zijn verzoek om de partijen van de spelers van De Uil 5 door te nemen, zodat 
het niveau van De Uil 5 omhoog wordt getild. De voorzitter verwijst de heer De Groot door naar de 
heer Ippel, om dit na de vergadering te bespreken. 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
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5. Vaststellen jaarverslagen 2010/2011. 
Het aantal deelnemers aan Het Open Hillegomse Schaakkampioenschap moet 56 zijn i.p.v. 44. 
Met deze wijziging worden de jaarverslagen vastgesteld. 
 

6. Financieel overzicht en begroting. 
Ondanks een begrotingstekort van € 940,00, doet het bestuur geen voorstel de contributie te 
verhogen. Het kapitaal is voldoende om dit tekort op te vangen. Indien dit tekort daadwerkelijk 
wordt gerealiseerd en ook voor het seizoen 2012/2013 zal worden begroot, wordt volgend jaar wel 
een voorstel tot contributieverhoging gedaan. 
De heer Van Bakel constateert dat de voorziening toernooien op de balans € 60,00 lager is dan de 
som van beginsaldo minus onttrekking aanschaf materiaal plus resultaat toernooien. De verklaring 
hiervoor is dat dit bedrag rechtstreeks uit de voorziening is genomen (dus buiten de baten en lasten) 
en besteed is aan een cadeau t.g.v de 60e verjaardag van dhr. Siebelt (gastheer van het Open 
Hillegomse Schaakkampioenschap ). 
Dhr. Ippel vraagt waar de opbrengst uit de verkoop van de schaaksets is geboekt. In het afgelopen 
seizoen zijn 2 borden met stukken en 1 klok verkocht. Deze opbrengst is geboekt t.g.v. de 
materiaalkosten. In het nieuwe boekjaar is tot het moment van de vergadering 1 klok verkocht. Op 
dit moment is nog 1 volledige set (stukken, bord , klok) nog te koop. (Direct na afloop van de 
vergadering werd de set zonder klok verkocht). 
Het financieel overzicht en de begroting worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. 

De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren W.J.M. Brandsma en J.A.F. Boon, heeft op 11 
augustus 2011 de boeken en bescheiden van de Schaakclub De Uil te Hillegom over het boekjaar 
2010/2011 gecontroleerd en in orde bevonden. De kascontrolecommissie stelt de Algemene 
Ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2010/2011. 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 
Aftredend lid is de heer Brandsma. Als nieuw lid wordt gekozen de heer R. v/d Linden.  Als 
reservelid wordt de heer J. Havenaar benoemd. 
 

8. Cursus scheidsrechter.  
Dhr. Van Pruissen deelt mee dat de NHSB wil dat binnen 3 à 4 jaar de bondscompetitiewedstrijden 
worden gespeeld in aanwezigheid van een gediplomeerde arbiter. Dit betekent dat onze club 
behoefte heeft aan arbiters.  
De NHSB biedt daarvoor een uitgebreide cursus Scheidsrechter A aan en een verkorte cursus. De 
deelnemers aan een verkorte cursus ontvangen een certificaat. Dit certificaat is voldoende om 
arbiter te zijn bij een bondscompetitiewedstrijd. 
Tevens wordt er ook een avond aangeboden, waarin dieper wordt ingegaan op de schaakregels. Het 
volgen van deze avond geeft geen recht om arbiter te zijn. 
Volgende week zal dhr. Van Pruissen een lijst ophangen, waarop de leden kunnen intekenen voor 1 
van de 3 mogelijkheden. 

 
9. Interne en externe competitie. 

Dhr. Kramer deelt mee dat dhr. R. Warmerdam geen interne competitie meer speelt. Tevens stelt hij 
voor om in januari te bepalen wanneer de eindronden beginnen. Dit voorstel wordt aangenomen.  
Het bestuur stelt voor om de witspeler het recht te geven om te bepalen of er met een digitale dan 
wel analoge klok wordt gespeeld. Ook dit voorstel wordt aangenomen. De Uil 1 speelt dit seizoen in 
de KNSB-competitie en heeft geen spelend teamleider meer. Dhr. Ippel is in het nieuwe seizoen de 



 
  
 
De Open Lijn Jaargang 32 
21 november 2011    No  2 
 

- 6 -  

teamleider. Tot De Uil 1 treden toe dhr. Roosa, als regerend clubkampioen, en dhr. Bakker, op basis 
van zijn rating. 
De andere teamleiders zijn de heren Havenaar (2), Reijneveld (3), Beijk (4) en Van Pruissen (5). In 
al deze gevallen zijn het niet-meespelende teamleiders. 
Dhr. Van Pruissen deelt mee dat De Uil 3 in zijn huidige vorm vanaf het seizoen 2012/2013 niet 
meer te handhaven is en dat hij volgend jaar daarin zal ingrijpen. 

 
10. Jeugdzaken. 

Dhr. Beijk deelt mee dat vanuit de jeugd 3 leden doorstromen naar de senioren. Hij vraagt de 
vergadering gastvrij te zijn voor deze ‘nieuwe’ leden. 
Tevens heeft hij de indruk dat het ledenaantal bij de jeugd lijkt aan te trekken. 

 
11. Bestuurszaken. 

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Plomp (voorzitter) en Van Pruissen ( wedstrijdleider externe 
competitie ). Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beide heren worden bij acclamatie 
herkozen. 
Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat de heer Kramer volgend jaar niet herkiesbaar zal zijn als 
wedstrijdleider interne competitie. Er zal dus een kandidaat zich moeten melden of gevonden 
moeten worden. 

 
12. Rondvraag. 

Dhr. Havenaar vraagt waarom er dit jaar geen activiteiten rond De Oude Pomp zijn georganiseerd. 
Vorig jaar is dit gebeurd op uitnodiging en kosten van Initiatiefrijk Hillegom.  Hoewel uit deze 
activiteiten meestal geen nieuwe leden voortkomen, is het wel een goede manier om je als 
vereniging te presenteren. Het bestuur neemt in overweging om het volgend jaar te organiseren. 
Dhr. W. Brandsma vraagt wie er dit seizoen spelen met een aangepaste tijd van 1 uur per persoon 
per partij. Dit zijn naast de nieuwe jeugdleden dhr. Van der Zaag. 
Dhr. P. van Schie vraagt of er een minimumleeftijd is voor de jeugd. Dit is niet het geval. 
Dhr. Ippel vraagt de medewerking van de leden bij het kopen van de loten van de Grote Clubactie. 

 
13. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering en biedt de aanwezige leden namens de club een 
consumptie aan. 

Contributieoverzicht  
Lidmaatschap Bedrag 

Leden 19 jaar en ouder € 105,00 

Leden 19 – 21 jaar (studerend) € 90,00 

Leden 17 – 18 jaar € 75,00 

Leden tot en met 16 jaar € 62,50 

Leden die alleen extern spelen € 71,50 

Dubbelleden € 71,50 

Jeugdleden € 50,00 

  

Abonnement De Open Lijn 
 (papieren versie) 

€ 10,00 
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Voor de leeftijdsgrenzen wordt uitgegaan van de peildatum 01.09.2011. 
Bij betaling voor 1 november 2011 mag de contributie met 5 Euro verlaagd worden. Dit geldt 
niet voor de jeugdleden. 
 
Wij willen u verzoeken de contributie over te maken op bankrekening 32.81.89.502 ten name 
van Schaakclub De Uil te Hillegom. 
 

Korter speelduur (1 uur ) 
Anton Jasper en E van der Zaag. 
 
Richard Nigten 
 
 

Schaakkalender seizoen 2011 / 2012 
 
Dag Datum Beschrijving Bijzonderheden 
maandag 21 nov 11 De Uil 4 – S.V. De Wijker Toren 5   
maandag 21 nov 11 De Open Lijn Uitgave 
maandag 21 nov 11 Keizercompetitie   
vrijdag 25 nov 11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
zaterdag 26 nov 11 De Uil 1 – ZSC Saende 2   
maandag 28 nov 11 De Uil 5 – De Vennep 3   
maandag 28 nov 11 Keizercompetitie   
dinsdag 29 nov 11 Krommenie 1 – De Uil 2 Krommenie 
vrijdag 2 dec 11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 5 dec 11 Keizercompetitie   
vrijdag 9 dec 11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
zaterdag 10 dec 11 29e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 12 dec 11 De Uil 3 – Assendelft   
maandag 12 dec 11 Z.S.C. Saende 5 – De Uil 5   
maandag 12 dec 11 Keizercompetitie   
donderdag 15 dec 11 KC/Het Spaarne 2 – de Uil 4   
zaterdag 17 dec 11 Bussums Schaakgenootschap 2 – De Uil 1 Bussum 
maandag 19 dec 11 De Uil 2 – Volendam   
maandag 19 dec 11 Snelschaakkampioenschap   
maandag 26 dec 11 De Open Lijn Inleveren kopij 
maandag 2 jan 12 Keizercompetitie   
zaterdag 7 jan 12 De Uil 1 – Het Witte Paard 2   
maandag 9 jan 12 Keizercompetitie   
woensdag 11 jan 12 De Open Lijn Uitgave 
maandag 16 jan 12 Keizercompetitie   
maandag 23 jan 12 Keizercompetitie   
maandag 30 jan 12 Keizercompetitie   
dinsdag 31 jan 12 Het Witte Paard 7 – De Uil 3 Haarlem 
maandag 6 feb 12 De uil 4 – Santpoort 4   
maandag 6 feb 12 Keizercompetitie   
zaterdag 11 feb 12 Promotie – De Uil 1 Zoetermeer 
maandag 13 feb 12 De Uil 2 – Het Witte Paard 3   
maandag 13 feb 12 De Open Lijn Inleveren kopij 
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maandag 13 feb 12 Keizercompetitie   
maandag 20 feb 12 De Uil 3 – S.C. Aalsmeer 3   
maandag 20 feb 12 Keizercompetitie   
maandag 27 feb 12 De Open Lijn Uitgave 
maandag 27 feb 12 Keizercompetitie   
maandag 5 mrt 12 De Uil 5 – HWP Haarlem 9   
maandag 5 mrt 12 Keizercompetitie   
vrijdag 9 mrt 12 HWP Haarlem 8 J – De Uil 4   
zaterdag 10 mrt 12 De Uil 1 – Charlois Europoort 3   
maandag 12 mrt 12 Keizercompetitie   
vrijdag 16 mrt 12 Santpoort 2 – De Uil 2 Santpoort 
donderdag 22 mrt 12 S.V. De Wijker Toren 4 – De Uil 3   
vrijdag 30 mrt 12 Z.S.C. Spaarne 6 J – De Uil 4   
vrijdag 30 mrt 12 Santpoort 5 J – De Uil 5   
vrijdag 30 mrt 12 De Uil 2 – Castricum Te Santpoort !!! 
zaterdag 31 mrt 12 RSR Ivoren Toren 2 – De Uil 1 Rotterdam 
maandag 2 apr 12 De Uil 3 – Het Witte Paard 2   
maandag 2 apr 12 De Open Lijn Inleveren kopij 
zaterdag 21 apr 12 De Uil 1 – Caisse 5   
maandag 16 apr 12 De Uil 5 – Kijk Uit 3   
maandag 16 apr 12 De Open Lijn Uitgave 
maandag 21 mei 12 De Open Lijn Inleveren kopij 
maandag 4 jun 12 De Open Lijn Uitgave 
 
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
Met vriendelijke groet,  
Richard Nigten  
 
 

Nieuws van de externe competitieleider. seizoen 2011 en 2012 
Jawel, de kop van het externe schaakseizoen is eraf (alleen De Uil 4 heeft nog niet gespeeld) en de 
resultaten zijn ZEER wisselend. Zo werd er door De Uil-1, in de eerste ronde, gelijk gespeeld tegen 
een sterker geacht team en won De Uil 2 zijn eerste wedstrijd tegen een ook sterker geacht team. 
Daarna waren er 2 resultaten die ons weer met beide benen op de grond zette: De Uil-1 verloor met 
2-6 en De Uil 2 zelfs met 1-7. 
Omdat in de vorige uitgave van De Open Lijn alleen de uitslagen van De Uil 1 uit de eerste ronde 
stonden, ga ik nogmaals ALLE uitslagen vermelden en geef ik de daarbij behorende kruistabellen. 
 
Gerard van Pruissen. 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2011 / 
2012 
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De Uil 1  3e E klasse  KNSB 
 
De Uil 1 geeft niet thuis 
Een goede gastheer, dat wèl. De eerste consumptie was voor de tegenstander, maar kort samengevat 
is de eerste thuiswedstrijd van het vlaggenschip in een debacle geëindigd. Het voor ons nog 
onbekende Sliedrecht won met glans na een lange reis naar het verre Hillegom. Ik begin net als het 
vorige verslag met Fred. Hij was weer terug en gelijk het gesprek van de dag. Een zegen voor de 
reporter. Dit keer kreeg Fred een fraaie stelling tegenover zich. Tenminste aan de andere kant van 
het bord. Deze afleiding is het enige excuus dat hij mag aanvoeren voor zijn spel deze zaterdag. Dat 
was om te snikken. Naomi Snikkers kende geen medelijden met onze lijstaanvoerder in de interne. 
Zelden heb ik iemand zo overtuigend mat zien gaan. Op naar het volgende vaste mikpunt van 
kritiek, schrijver dezes. Trouw kwam hij weer een aantal minuten te laat en verwachte een kussentje 
op stoel en een notitieformulier op tafel. Vergeet het maar, tegenwoordig moet hij beter zijn best 
doen. Dat is lastig als de vorm ver te zoeken is. Deze keer speelde hij tegen één van de godfathers 
van de Leeuw, Jerry van Rekom. Hij bouwde een overwegende stelling op, maar trapte toch in een 
truc en mocht uiteindelijk blij zijn met remise. Een betere remise zag ik bij onze Jerry. Hij was weer 
eens de degelijkheid zelve. Aan bord 1 kwam hij geen moment in gevaar, maar ook niet meer dan 
dat. Om bij de puntenpakkers te blijven. Als laatste was het Jan Havenaar, die het volle punt pakte. 
Hij speelde als een grootmeester, slechts te verslaan door collega Tiger Hillarp Person op Guernsey. 
Overigens moet worden gezegd, dat de “turning point” in de match de partij van Jan Vreeburg was. 
Net als de vorige keer speelde hij lange tijd een pot om in te lijsten. Echter toen op een gegeven 
moment de stukken werden geteld, miste hij iets. Dat was jammer. Te meer, omdat ook de partijen 
van Edwin en Dick niet de halve punten opleverden, waarop gerekend werd. Edwin stond zo’n 
beetje de gehele partij gelijk behalve in het pionneneindspel. Dick offerde een kwaliteit voor 
aanvalskansen. Echter toen hij de kwal weer terug won bleek hij in het vervolg kansloos. Ten slotte 
een eervolle vermelding voor de debutant in het eerste, Gerie Opgenhaffen. Toen ik binnenkwam, 
dacht ik: “Leuk we hebben Gerie als wedstrijdleider vandaag, maar waarom zit hij achter een 
schaakbord? Mag dat tegenwoordig?”. Zijn mobiele telefoon werd op tijd uitgezet. Helaas was dit 
ook zijn enige goede zet deze middag. Ongeslagen voor het tweede vorig jaar kan hij beter en 
willen we deze partij door de vingers zien. De volgende keer kan het alleen maar beter gaan. Het is 
nu wintertijd. Na het briesje in Leiden en de stilte in Hillegom  moeten wij voortaan de vruchten 
gaan plukken van de wind, de Ippel-wind. 

 

De Uil 1 - Sliedrecht 2-6 
Ad Reijneveld 
 
Ronde 1  17 september 2011  
Sliedrecht     -   Promotie  5½  -  2½  
Charlois Eeurop.3       -   HWP Haarlem 2 4½  -  3½  
RSR Ivoren T.- 2    -   BSG-2   5     -  3    
Caissa-5    -   ZSC-Zaende-2  4½  -  3½ 
LSG-3       -   De Uil-1  4     -  4 
 
Ronde 2  29 oktober 2011 
De Uil-1   -  Sliedrecht  2     -  6 
ZSC-Zaende-2    -   LSG-3   2     -  6 
BSG-2     -  Caissa-5  3½  -  4½ 
HWP Haarlem-2   -  RSR Ivoren T.- 2  1½  -  6½ 
Promotie    -  Charlois Eeurop.3 6     -  2 
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Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punten Bord 

1 Sliedrecht     5½  6    4 11½ 

2 RSR Ivoren Toren-2        5  6½ 4 11½ 

3 Caissa-5        4½ 4½  4 9 

4 LSG-3       4  6  3 10 

5 Promotie 2½     6     2 8½ 

6 Charlois Europoort-3     2     4½ 2 6½ 

7 De  Uil-1 2   4       1 6 

8 BSG-2  3 3½        0 6½ 

9 ZSC-Saende-2   3½ 2       0 5½ 

10 HWP Haarlem-2  1½    3½     0 5 

Gerard van Pruissen. 
 
 

De Uil 2  1e klasse B  NHSB. 
 
Flinke afstraffing voor De Uil 2. 
De tweede wedstrijd tegen Chess Society Zandvoort is een flinke afstraffing geworden voor De Uil 
2. Natuurlijk, CSZ had een sterk team opgesteld. Na het forse verlies in de eerste ronde (men had 3 
invallers nodig gehad en met 6½ - 1½ verloren) werd tegen De Uil geen enkel risico genomen en 
kwam men op volle oorlogssterkte. Dit betekende een gemiddeld ratingverschil van 148(!).  Maar 
zelfs dan hadden vooraf 2,4 punten (30%) mogen worden verwacht. Het werd er slechts 1. 
Aan de openingsfase heeft het niet gelegen. Na anderhalf uur begon er pas een beetje tekening in de 
stellingen te komen en sommige waren niet eens zo slecht voor ons. Op enkele borden ging het 
echter ook duidelijk verkeerd. Bijvoorbeeld aan bord 1, waar Jan opportunistisch met de dame op 
zoek ging naar een aanval. Het leidde echter tot pionverlies en een aanval werd in de kiem 
gesmoord. Toen wit ook nog een toren op de 7e rij kreeg was het snel uit. 
Aan bord 7 kreeg Boudewijn Eijsvogel tegen Jacob een vrijpion op c6. Dit leverde zwart zoveel 
problemen op dat een pion, en later een tweede pion, verloren ging. Het dame-eindspel was daarna 
eenvoudig voor wit gewonnen. 
Richard had het moeilijk aan bord 8. Hij had kort gerokeerd en zwart had zijn h-pion geruild. Dit 
betekende permanente dreiging over de h-lijn. Wit dacht bijna een half uur na over de zet 17.Lf3, 
die echter geen redding bracht. Zwart won groot materiaal met een koningsaanval. 
Hennie speelde de opening goed en wit werd opgezadeld met een zwakke pion op d5. Echter toen 
zwart bleef weigeren die te slaan werd het een bijzonder sterke pion. Wit buitte dat goed uit en won 
materiaal. In een hopeloze stand moest Hennie opgeven. 
Cok bracht met zijn spel toch wat hoop. Hoewel opgescheept met een slechte loper, die hij weigerde 
te ruilen voor de goede van wit, hield hij veld d5 met een stuk bezet. Zodoende bleef de witte pion 
op d4 permanent zwak. Cok verdubbelde de torens op de b-lijn, waardoor Lb2 gepend stond. Hij 
wist hier echter niet van te profiteren. Het geschwindel van wit bracht Cok in tijdnood hij ging door 
zijn vlag. 
Het enige punt kwam op naam van Henk, die lange tijd goed stand hield, hetgeen zijn tegenstander 
niet alleen van zijn stuk, maar ook in tijdnood bracht. Bij het weggeven van zijn dame ging hij door 
zijn vlag. 
Bij Gerie ging het uiteindelijk ook mis. Hij speelde tegen een clubgenoot bij De Raadsheer, Ramon 
van Beemdelust, en kende hem derhalve goed. In het middenspel trok Ramon het initiatief naar zich 
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toe en won een pion. Omdat ook de witte koning op de tocht stond was de partij niet meer te 
houden. 
Jan van den Bergh leek kansen te krijgen omdat zwart een geïsoleerde pion op e6 had. Die werd 
echter goed verdedigd en zwart bleef geduldig manoeuvreren en wachten op een misstap van wit. 
Die kwam uiteindelijk in de vorm van kwaliteitsverlies en daarna kon zwart het uitschuiven. 
Over 4 weken is de uitwedstrijd tegen Krommenie. Zeker geen makkie, maar met een goede 
instelling kan daar best een goed resultaat neergezet worden. 
Gedetailleerde uitslagen: 

1 Jan de Jong  -  S. Geuljans 0-1  5 Cok Ippel  -  O. Cliteur 0-1 

2 Gerie Opgenhaffen  -  R. van Beemdelust 0-1  6 Henk Kramer  -  C. van Bockel 1-0 

3 Hennie van Eeuwijk  -  B. de Leur 0-1  7 Jacob van Aalst  -  B. Eijsvogel 0-1 

4 Jan van den Bergh  -  M. Hoogesteger 0-1  8 Richard Copier  -  D. v.d. Meijden 0-1 

 
Jan Havenaar 
 
Werd er in de eerste ronde een knappe overwinning behaald op Heemstede, daarna gingen onze 
jongens fors kopje onder tegen Chess Society Zandvoort. 
Verslagen vind je verderop wel in dit blad. 
 
Ronde 1  26 september 2011  
Volendam     -  Santpoort 2    4     -  4 
Castricum 1     -  HWP Haarlem 3  3     -  5  
KC/Heemsteedse S.C. 1   -  De Uil 2   3     -  5  
Ch. Soc. Zandvoort/Jopen 1   -  Krommenie 1   1½  -  6½ 
 
Ronde 1  31 okober 2011  
Santpoort 2     -  Castricum 1   5½  -  2½  
HWP Haarlem 3    -  KC/Heemsteedse S.C. 1 5½  -  2½  
De Uil 2     -  Ch. Soc. Zandvoort/Jopen 1 1     -  7   
Krommenie 1     -  Volendam   3½  -  4½ 
 
Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 HWP Haarlem 3       5 5½ 4 10½ 

2 Santpoort 2   4    5½  3 9½ 

3 Volendam  4  4½     3 8½ 

4 Krommenie 1   3½  6½    2 10 

5 Ch. Soc. Zandvoort/Jopen1    1½  7   2 8½ 

6 De Uil 2     1   5 2 6 

7 Castricum 1 3 2½       0 5½ 

8 K. C./Heemsteedse S.C.1 2½     3   0 5½ 
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De Uil 3  3e Klasse D  NHSB. 
 
 
Nederland wint; de Uil 3 niet 
We staan met 1-0 voor, zei ik tegen Ronald. 

Dankzij wie dan wel? Huntelaar! 

Het balbezit bij Nederland Moldavië was even belangrijker deze avond van Chesscool 2 – de Uil 3 
in het bekende denksportcentrum in Haarlem. 80% maar liefst. De Uil 3 kon daar niet aan tippen. 
Na een goed begin zijn ze eigenlijk niet meer aan zet geweest. Ronald- ik noemde hem al -speelde 
weer eens op het scherpst van de snede. Beoogde opponent Vlug was gevlogen om voetbal te kijken 
en winst leek tegen de vervanger in het verschiet, maar een koning zonder kleren deed hem de das 
om. Ondertussen was onze Tilly briljant bezig. Eerst lokte ze een foutief loperoffer op f7 uit, daarna 
wist ze met tempowinst stukken in de aanval te brengen en de tegenstander onderontwikkeld te 
laten. Pxe4 was de Coupe de Grâce. Ze zag de zet, maar het boze oog van Ad bracht hier ongeluk. 
Een 2e blunder van de teamleider, nadat hij ook -al weer- een onterecht door buitenspel afgekeurd 
doelpunt toevallig de revue had laten passeren. 

Toeval of niet, ditzelfde oog zag daarna stukwinst bij Sander met Lf8. Het werd loper Le5 en even 
later remise. Peter kwam geen moment in de problemen en de remise was dikverdiend. Ook invaller 
Richard speelde een puike partij en een plusremise. Nico kwam niet tot activiteit en dan is een 
Knijft een zware kluif. Hiermee was de nederlaag een feit, ondanks prachtige stellingen van invaller 
Aad en Pim. Aad deed eigenlijk maar 1 verkeerde zet en Pim was weer eens goed bezig van begin 
tot eind in strategie en tactiek. Hij kan schaken. We hebben van hem genoten. De toeschouwers 
kregen waar voor het geld. Het voetbal was afgelopen, dus iedereen keek naar de partij van Pim. 
Volgende keer spelen we thuis en gaan we winnen, ongeacht de uitslag. 
Chesscool 2 - De Uil 3   5,5 – 2,5 
 
Ad Reijneveld 
 
Dit achttal heeft nog maar 1 ronde gespeeld en kon niet opboksen tegen de schakers uit Haarlem. 
Een verslag van deze ontmoeting vindt je de web-site en eventueel in deze uitgave van De Open 
Lijn. 
 
Ronde 1  07 okober 2011 
Hoofddorp 1     -  S.C. Aalsmeer 3  7     -  1  
S.V. De Wijker Toren 4  -  HWP Haarlem 7  5½  -  2½   
Het Witte Paard 2    -  Assendelft   3½  -  4½   
KC/ChessCool 2   -  De Uil 3   5½  -  2½ 
 
Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Bord 

1 Hoofddorp 1        7 2 7 

2 KC/Chesscool 2      5½   2 5½ 

3 S.V. De Wijker Toren 4       5½  2 5½ 

4 Assendelft     4½    2 4½ 

5 Het Witte Paard 2    3½     0 3½ 

6 De Uil 3  2½       0 2½ 

7 HWP Haarlem 7   2½      0 2½ 

8 S.C. Aalsmeer 3 1        0 1 
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De Uil 4  4e Klasse C  NHSB. 
 
Dit team heeft nog geen competitie-ronde gespeeld omdat deze klasse maar uit 6 verschillende 
teams bestaat. De eerste wedstrijd staat gepland op 21 november thuis. 
 
 

De Uil 5  4e Klasse D  NHSB. 
 
Ronde 1  28 oktober 2011 
Kijk Uit 3     -  HWP Haarlem 9 2     -  6   
KC/Chesscool 3 J    -  De Uil 5  4½  -  3½ 
De Vennep 3     -  Z.S.C. Saende 5 7     -  1 
 
De Uil-5: Gevochten als leeuwen. 
Op vrijdag 28 oktober onze eerste externe wedstrijd tegen KC/Chesscool 3. Een in hoofdzaak uit 
jongeren bestaand achttal en daar gaan we dus even goed voor zitten. 
We waren wat aan de vroege kant, maar om 20.15 uur konden we plaats nemen achter de borden. 
Aan bord 3 zit Martijn van Baars en al vroeg in het spel (9e zet), verdwijnen de dames van het bord. 
Op een bepaald ogenblik was er een remise-stelling, maar 1 foutje van Martijn en de koning van 
zijn tegenstander ging pionnetjes eten en weg was de remise-stelling en kon hij opgeven. Aan bord 
2 Ed van der Haak gingen de dames er op de 12e zet ook af en blijft Ed zitten met een nare pion op 
rij 6. Bij zet 20 komt de vraag hoe die pion nu te nemen: met de Koning dus en wordt het een open 
veld met meer materiaal verlies. Even later geeft Ed op. 
Omdat er aan bord 3 niet zoveel aan de hand was, heb ik niet veel aantekeningen gemaakt, maar 
plotseling gaf de tegenstander van Richard Nigten op en hadden wij een punt binnen. 
Ruud Rodewijk speelde aan bord 6 een degelijke partij en om 21.30 uur was het gedaan met de 
tegenstand en had hij zijn punt voor De Uil binnen. 
Aan bord 7 zie ik Piet van Schie naar zijn hoofd grijpen; een toren verlies tegenover een loper en 
even later geeft hij dan ook op. 
Willem Brandsma (aan bord 5) was goed op dreef en kon alle aanvallen goed pareren. Uiteindelijk 
bleef hij met een pionnenstructuur zitten die hem de overwinning schonk. 
Blijven nog over bord 8 Hans de Groot en bord 1 Richard Grannetia; beiden speelden naar 
vermogen, maar voor Hans was uiteindelijk een nul weggelegd en voor Richard een half puntje. De 
uiteindelijke uitslag was 4½ - 3½ in het voordeel van de thuisploeg. 
Geweldig gedaan mannen en volgende keer gaan we voor de winst!!  
Dan nu de kruistabel. 
 
Stand Naam 1 2 3 4 5 6 7 Punten Bord 

1 De Vennep 3      7  2 7 

2 HWP Haarlem 9     6   2 6 

3 KC 13/Chesscool 3 J    4½    2 4½ 

4 De Uil 5   3½     0 3½ 

5 Kijk Uit 3  2      0 2 

6 Z.S.C. Saende 5 1       0 1 

7 Santpoort 5 J        0  

Veel leesplezier 
Gerard van Pruissen. 
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Toernooien 
 

 
 
Rafael Fridman winnaar van het  25e  Voges Open Rapidschaaktoernooi 
 
Zaterdag 8 oktober waren maar liefst 67 schakers(sters) uit alle delen van het land naar Hillegom 
gekomen om in twee groepen te proberen een “graantje”mee te pikken uit de goed gevulde 
prijzenpot. Aan het begin van de week zag het er niet naar uit dat dit respectabele aantal deelnemers 
gehaald zou worden maar in de loop der jaren ben ik er wel achter gekomen dat schakers lang 
wachten met zich aan te melden wat bij mij “gekscherend” de opmerking ontlokte dat er een tijd 
komt waarop alle aanmeldingen de vrijdag voor het toernooi binnenkomen.  
Groep A 
Groep A hadden 11 deelnemers van de 28 een rating boven de 2000 en de top twee had zelfs een 
rating boven de 2500. Ook aan titels geen gebrek  een GM, drie IM’s en drie FM’s. 
Na een kort openingswoord en dito uitleg van de wedstrijdleiding en de mededeling dat een ieder 
vanwege het 25 jarig jubileum een gratis consumptie af kon halen aan de bar, klonk het 
spreekwoordelijke startschot en werd begonnen aan de zeven rondes Rapidschaak (20 min.p.p.p.p). 
De indeling “zwitsers op rating”betekent meestal dat de topspelers elkaar pas na enkele ronden 
kunnen treffen mits zij natuurlijk winnen. In groep A was de eerste ronde er een volgens het boekje, 
op alle borden uitgezonderd de laatste wonnen de sterkere spelers. Ronde 2 gaf echter al meten en 
daverende verrassing te zien doordat Ad v.d.Berg uit Leiden meteen GM Andrey Orlov onderuit 
haalde. En om nog eens te benadrukken dat er van een GM wel degelijk gewonnen kan worden, 
herhaalde Fred Slingerland (zelf ook IM) dit huzarenstukje door Andrey Orlov opnieuw te verslaan. 
Richard Duijn (nog!!) zonder titel, versloeg Frank Erwich (FM) zodat de top drie er als volgt uitzag 
Rafael Fridman, Piet Peelen en Richard Duijn allen met 3 uit 3 wat Richard deed verzuchten, ik 
denk dat ik het met deze stand ( TPR) wel voor gezien hou, kun je even een uitdraai voor me 
maken. De 4e ronde bewees eens te meer dat succes soms erg broos is. Rafael Fridman en Fred 
Slingerland versloegen resp. Richard Duijn en Piet Peelen zodat Rafael alleen op kop kwam. 
Maar spelers als Ivo Wantola, Peter Wilschut, Geert Veldhuis, Ad v.d.Berg zou je in dit geweld 
bijna vergeten maar ze lagen op de loer om toe te slaan op het juiste moment. Het is ondoenlijk om 
alle namen te noemen, zie hiervoor onze tabellen die na dit verslag volgen. 
In de 5e ronde wist Rafael Fridman (IM) Fred tot opgave te dwingen zodat hij met een vol punt 
verschil de laatste 2 rondes inging, gevolgd door het drietal Frank Erwich, Piet Peelen en Richard 
Duijn. Met de finish in zicht begint dan het grote rekenwerk voor de top, want bij gelijk eindigen 
wordt het prijzengeld gedeeld. In de zesde ronde sleept Frank Erwich tegen Rafael Fridman een 
halfje uit het vuur en weet Piet Peelen met winst op Richard Duijn de koploper tot een halfje te 
naderen. Het  Leids “onderonsje” Ad vd Berg – Fred Slingerland wordt na spannende strijd remise 
maar doordat zowel Ivo Wantola alsmede Andrey Orlov hun partij wonnen,wordt de laatste ronde 
ongemeen spannend. In de allesbeslissende zevende ronde speelt Piet Peelen een schitterende partij 
tegen Rafael Fridman. Met een pion meer en het betere van het spel, maar achter in tijd doet Piet na 
verlies van zijn pluspion besluiten om dan maar voor  remise en de ongedeeld tweede plaats in de 
ranglijst te kiezen. Rafael Fridman dus ongedeeld eerste met 6 uit 7. Fred Slingerland wint de 
laatste ronde van Frank Erwich die daarmee net buiten de prijzen viel.Aan bord 3 en 4 maken 
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Andrey Orlov en Ivo Wantola tegen resp. Richard Duijn en Midas Ratsma gretig gebruik van de 
geboden kansen, hoewel Richard mij toevertrouwde dat de derde nederlaag van Andrey Orlov wel 
heel dichtbij was. Het mocht niet zo zijn  Ivo en Andrey dus samen met Fred gedeeld derde. Alle 
prijswinnaars zijn titelhouders, maar oh, wat waren sommige niet titelhouders er dicht bij. En 
gezien het enthousiasme waarmee ik de niet titelhouders( en dat waren er deze dag heel wat) heb 
zien schaken geloof ik dat men toch veel plezier beleefd heeft aan hun gespeelde partijen. 
Van de Uil spelers eindigde Peter Pijpers met 3,5 als 14e, Jan de Jong met 3 als 19e en Boudewijn 
Eijsvogel met 1,5 als 28e. 
.Groep B 
Deze groep bestond uit 39 schakers(sters) met een rating beneden de 1800. Een drietal vrouwen 
moest het deze dag opnemen tegen voor het merendeel mannen, maar meteen in de eerste ronde 
koppelde de computer Rosa Ratsma aan Gerda Schiermeier Palm waarbij Gerda met de winst ging 
strijken, doordat het aantal oneven was kreeg Martin Duinmaijer de bye toebedeeld. Na de tweede 
ronde moest Mehnavian Afshin wegens privé omstandigheden afzeggen waardoor de groep weer uit 
een even aantal bestond. Acht spelers en een speelster(Cheryl Looijer) vormden met 2 uit 2 de 
kopgroep. Deze groep werd echter danig ingekort na de 3e ronde. Dennis Bouwmeester, Carlos 
Preuter en Ingmar Visser hadden nog de volle winst in bezit gevolgd door 2 met 2,5 en een grote 
groep met 2 punten. 
In ronde 4 wordt men al wat voorzichtiger en de twee topborden besluiten tot remise waardoor 
Jeroen Frijling met winst op Keimpe Knijft zich bij de top kan voegen. Dennis, Carlos, Ingmar en 
Jeroen. Deze namen zult U herhaaldelijk in de top tegenkomen. Maar het verschil van de subtop 7 
met 3 tegenover de topvier met 3,5 punt is klein. In deze achtervolgende groep van 7 duiken ook 
weer de namen van Richard Copier en Mark v.d.Ploeg  op  twee talenten bij de Uil. In ronde 5 
neemt Carlos Preuter, de man uit Arnhem die zich pas op vrijdagnacht/zaterdagmorgen 1.00 uur per 
sms aanmeldde door winst alleen de leiding mede omdat Ingmar en Dennis niet verder kwamen dan 
remise. Hierdoor kunnen ook Richard Copier en Ron Greven met de volle winst zich bij de subtop 
scharen. In de 6e ronde voltrekt zich voor de ogen van de wedstrijdleiding het drama aan bord 1 
Dennis verslikt zich in een zet en wordt pardoes mat gezet door Carlos. Richard Copier en Ingmar 
Visser winnen beiden en volgen Carlos op een halfje. De laatste ronde moet dus de beslissing 
brengen. Richard Copier tegen Carlos Preuter geeft Richard het betere van het spel ja zelfs 
pionwinst. Maar Carlos vertrouwde mij achteraf toe dat hij een slimme truc in huis had waardoor hij 
de kwaliteit en zoals achteraf zou blijken ook de partij in zijn voordeel besliste. Carlos dus 
ongedeeld eerste. Ingmar en Keimpe wonnen van resp. Ed Eveleens en Gerard Kuijs en werden 
daardoor ongedeeld resp. 2e en 3e,  De 4e prijs werd gedeeld door maar liefst 4 spelers die allen 5 
punten behaalden. Dennis Bouwmeester, Richard Copier,Ron Greven en Jeroen Frijling.  Van de 
vrouwelijke deelnemers behaalde Rosa Ratsma met 4 punten de 16e plaats, Cheryl Looijer en Gerda 
Schiermeier Palm met 3,5 punten 17e en 19e. Van de Uil spelers viel dus Richard Copier met 5 
punten als 7e in de prijzen.  Mark v.d. Ploeg moest in de slotfase iets toegeven maar had toch de 
fraaie score van 4, evenals Peter Kaptein (resp. 14e en 15e ) Piet Muller werd 24e met 3,5 pnt, 
Gerard Draaisma 25e met 3 pnt en tenslotte Jan Plomp 35e met 2 punten. Maar Jan had deze dag dan 
ook twee functies te vervullen, die van voorzitter en  speaker en tevens schaker. Soms moet het een 
onder het ander lijden. 
Zie voor de eindstand de tabellen hierna. 
In zijn slotwoord bedankte voorzitter Jan Plomp de sponsor Voges, de man achter de computer Jan 
Havenaar die ervoor zorgde dat alles deze dag in goede orde verliep,organisator en stimulator Cok 
Ippel en uiteraard Henk en Jopie van Lierop die er deze dag voor zorgden dat het de inwendige 
mens aan niets ontbrak. Daarna werden de prijzen in sneltreinvaart uitgereikt en kon een ieder 
moegestreden maar tevreden huiswaarts keren. 
Toernooi coördinator Cok Ippel
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29e OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN HILLEGOM 2011 
 
Vrijdag 4 november 2011 ging het 29e VOGES OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN 
HILLEGOM weer van start Minder massaal dan vorig jaar, maar toch… 44 deelnemers (in beide 
groepen 22) is altijd nog een respectabel aantal. Maar liefst 9 nieuwe gezichten waarvan er twee na 
vele jaren van afwezigheid toch weer acte de prësence gaven. Rudolf, Matthias, Guido (groep A) en 
Roel, Özden,Paul Henk, Ger en Johan (groep B), van harte welkom en we hopen jullie nog vele 
jaren te mogen begroeten in onze toernooizaal, temeer ook omdat Albert Voges, de hoofdsponsor, 
toegezegd heeft ook de komende twee jaren de sponsor van onze toernooien (Open en Rapid) te 
zijn. Wij zijn hem daar uiteraard zeer erkentelijk voor.  
Wij hopen dat nieuwkomers – oude bekenden en (zeg maar) vaste deelnemers allemaal een zeer 
prettig en spannend toernooi zullen hebben, en wij wensen allen veel sukses in de komende weken.. 
In de A-groep wordt niet alleen om het geld, maar ook om de  Cok Ippel-trophee gestreden, terwijl 
dat in de B-groep de Aalstech-trophee is. 
Groep A 
In groep A is de beker vacant omdat Jerry Bey de titelhouder van 2010 deze niet kon verdedigen. In 
groep B is Dennis Bouwmeester de titelhouder wel van de partij en maakt vanwege zijn rating 
gebruik van de mogelijkheid om zijn beker te verdedigen. 
In groep A vielen aan de borden 1,2,4 en 6 al meteen verrassingen te noteren omdat de hoger gerate 
spelers een remise moesten toestaan. Bij de andere borden was er qua rating geen verrassing. Twee 
spelers hadden een bye en voor de uitslagen zie verderop in dit blad. 
Groep B 
In de B-groep had de titelhouder Dennis een bye. De eerste drie borden verliepen volgens de  
(rating)verwachtingen maar op bord 4 werd het tussen Martin en Özden remise. Maar aan bord 6 en 
8 waren het de “minder gerate” spelers Hans en Pim die hun “hogere” tegenstanders Anton en Gert 
de das omdeden. Helaas was een afzegging op het allerlaatste moment de oorzaak dat we via loting 
een speler van de Uil een gedwongen bye moesten geven. Het werd Jan Plomp, jammer maar helaas 
noodzakelijk. 
Voor meer informatie zie deelnemers op Rating en uitslagen van de eerste ronde, hierna. 
 
Overigens kunt U elke week op onze website:  www.schaakclubdeuil.nl het toernooi volgen. 
5 vrijdagavonden en 1 woensdag lang (4, 9 = woensdag ,19,25 november 2 en 9 december) en de 
slotronde (7e) op zaterdagmiddag (13.00 uur) 10 december. (6e en 7e ronde dus in hetzelfde 
weekend). Het toernooi wordt gehouden in cafe, restuarant/bar “Zomerzorg”aan de Meerlaan te 
Hillegom. Aanvang op vrijdag/woensdagavonden 20.00 uur. De toegang is gratis en U bent van 
harte welkom. 
Toernooiwedstrijdleider Cok Ippel 
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Jan Havenaar 
 
 

 
Nico van der Plas 

29e  VOGES OPEN HILLEGOMS SCHAAKKAMPIOENSCHAP 2011
Deelnemers op de nieuwste rating per  november 2011 

Groep A club rating Groep B club rating
Pijpers Peter De Uil/Bloem. 2092 Bouwmeester Dennis Utile Dulci 1698
Havenaar Jan De Uil 2092 Thierry Rein Botwinnik 1672
Arp Frans oa Spaarne 2054 Alferink Roel Sassenheim 1640
Reijneveld Ad De Uil 2047 Bock Gijsbert de Santpoort 1637
Poncin Peter oa De Venn. 2035 Tuna Özden Santpoort 1636
Vreeburg Jan De Uil 1955 Haas Paul de Sassenheim 1605
Bruijn Aad de Spaarne 1913 Warmerdam Anton de Uil 1603
Lehmann Stefan De Zw.Pion 1907 Albregtse Tjerk De Zw.Pion 1586
Oosthout Wouter Voorsch. 1890 Rooijakkers Gert De Zw.Pion 1577
Kat Rudolf Alphen 1885 Overmeer Henk Oud Zuylen 1566
Maat Niek v.d. Oegstg. 1885 Muller Piet De Uil 1541
Veenhuijsen Rob Oegstg. 1880 Dekker Ger HWP 1539
Bakker Joop oa LSG 1878 Delden Sander van De Uil 1524
Randen Fred van De Uil/Zw.Pi. 1843 Plomp Jan De Uil 1477
Ehrhardt Matthias Messemaker 1819 Spaan Willem Volewijckers 1472
Eijsvogel Boudewijn  Chess S/Uil 1801 Nagtegaal Martin De Vennep 1469
Eeuwijk Hennie van De Uil 1797 Heshusius Hans geen 1464
Homburg Frank HWP 1795 Rooijen Kick van De Uil 1458
Schoorl Adri Fischer Z. 1779 Draaisma Gerard De Uil 1446
Ippel Cok De Uil 1769 Redeker Pim De Uil 1414
Griendt Piet van de De Zw.Pion 1726 Kaptein Peter De Uil 1368
Leen Guido van oa Kijk Uit 1668 Boon Johan De Uil 1337


