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Van de Voorzitter 
Waar is De Uil in beland, we zijn het nieuwe seizoen begonnen 
met veel opzeggingen van seniorenleden, voor het seizoen hadden 
al zes leden opgezegd, Piet Brandsma, Boudewijn Eysvogel, Ed 
v.d. Haak, JoAnne Jasper, Tilly Vissers en Ronald van der Linden. 
Kort na het begin van het seizoen deelde Ruud Rodewijk mee dat 
de maandagavond hem niet meer paste en dat hij zijn 
lidmaatschap stopte, daarna volgde Stephan Koek die om 
persoonlijke redenen niet meer zal schaken, dan volgt Peter de 
Haas een cursus op maandag en zal dit seizoen ook niet schaken. 
Als klap op de vuurpijl heeft Gerard van Pruissen per direct zijn 
functie als bestuurslid extern-wedstrijdleider neergelegd, met als 
reden de moeizame communicatie met de NHSB. Ik kan niet 
anders zeggen dat ik hier niet echt vrolijk van wordt, maar ik wil 
het er ook niet bij laten zitten. Een schrale troost is dat de 
teruggang in ledenaantal een algemeen voorkomend verschijnsel 
is, en niet een specifiek Uilprobleem is. Ik heb niet het gevoel dat 
we hier veel aan kunnen veranderen. Maar gelukkig is er ook 
positief nieuws te melden, we hebben er twee nieuwe 
seniorenleden bij, Fons Spaapen en Martin Zegstroo. Fons en 
Martin hartelijk welkom bij De Uil en veel schaakplezier bij onze 
club.  
 
De functie van Gerard neem ik tijdelijk waar, in de hoop en 
verwachting er iemand in de club zal opstaan om deze functie op 
zich te nemen. Ik hoop dat het niet erg lang gaat duren. Informatie 
over de inhoud van de functie kunt u bij mij opvragen en uiteraard 
krijgt u de volle steun van de teamleiders en de spelers. Wie o 
Wie?? 
 
Ik moet zeggen het is niet het vrolijkste stukje van de voorzitter, al 
zeg ik wel direct bij dat we niet bij de pakken neer gaan zitten en 
dit seizoen weer met veel plezier gaan schaken, zoals we al jaren 
gewend zijn. 
 
Toch een vriendelijke schaakgroet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Plomp 
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Mededelingen 
 
Mag ik mij even voorstellen: 
Naam: Fons Spaapen 
Leeftijd: 65 jaar 
Persoonlijke informatie: Ik ben getrouwd met Mary en 

samen hebben we twee zoons. 
Mijn beroep was leraar 
basisonderwijs 

Schaakgeschiedenis: In het verleden ben ik enkele jaren 
lid geweest van de Heemsteedse 
Schaakclub. In 2011 ben ik na 30 
jaar opnieuw van deze club lid 
geworden. HSC was nu gevestigd 
in Schalkwijk en niet meer de 
grote club van weleer, zodat je 
nauwelijks tegen mensen van je 
eigen niveau schaakte. 

 

Rating: 1200 
Wat kan De Uil betekenen: Een stukje gezelligheid. 
Ambities: D.m.v. oefenen (bijv. openingen) te werken aan mijn rating. 
Waarom bij De Uil: De Uil is een grote club, waardoor ik meer kans heb schakers 

tegen te komen van mijn eigen niveau. Bovendien is De Uil 
het dichtst bij. 

Overige Opmerkingen: In 2012 informeerde ik naar de schaakclub De Uil. De 
schaakavond was net als bij Heemstede op maandagavond en 
dat kwam mij goed uit. Bovendien is De Uil maar vijf 
minuten rijden van mijn huis (in Vogelenzang). Na enige 
speelavonden mag ik constateren dat De Uil een gezellige en 
relaxte club is. 

Richard Nigten 
 
Mijne heren, 
Sinds een paar jaar schrijf ik de wekelijkse stukjes voor de weekbladen. Ik moet zeggen met plezier, 
al is het soms wel eens kiele-kiele wat de deadlijn betreft. Het lijkt mij goed als er binnen de club 
nog iemand zich zou aanmelden om ook deze stukjes te schrijven. Ik gun anderen ook het 
schrijfplezier, daarnaast zou het mijn werkzaamheden iets verlichten.De bedoeling is dat er een 
stukje wordt geschreven over de interne competitie en de extern gespeelde wedstrijden. Je hebt af 
en toe wat fantasie nodig, want ook ik volg niet elke partij, maar met de spelers voor ogen lukt het 
mij altijd wel. Bij deze doe ik dan ook een oproep: 
Wie wil er stukjes schrijven voor de weekbladen??? 
 
Informatie bij Jan Plomp 
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Voorlopige notulen ALV 2012 
 
Het bestuur heeft de notulen van de algemene ledenvergadering van 27 augustus 2012 in de eerste 
bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering besproken en vrijgegeven voor publicatie. 
Deze notulen zijn nog niet vastgesteld en moeten dus ook als voorlopige notulen worden 
beschouwd. 
 
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 27 AUGUSTUS 2012 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. 
Jan de Jong heeft afgelopen april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het bestuur 
feliciteert Jan alsnog met zijn onderscheiding en zet hem in de bloemetjes. 
In de maanden juni en 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 €175, helaas een stuk lager dan in 
2011. 
Zes seniorleden hebben hun lidmaatschap opgezegd en één nieuw seniorlid, Fons Spaapen, 
wordt verwelkomd. Bij de jeugd hebben drie leden opgezegd en is er één nieuw lid.  
Dit jaar zijn er twee jubilarissen die 40 jaar lid zijn van de club. Piet Brandsma en Anton 
Warmerdam worden geëerd met een NHSB speld. Helaas is Piet Brandsma één van de leden die 
zijn lidmaatschap heeft opgezegd, in zijn e-mail geeft Piet aan 'al die jaren met heel veel 
genoegen de schaakclub bezocht heb en dat de sfeer fijn en gezellig is. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken. 
Ingekomen is een e-mail van Hans de Groot waarin hij zich afvraagt of het 80 jarig jubileum 
nog wordt gevierd en zo niet dat hij dan op die dag wil trakteren. Het bestuur geeft aan zeer 
verheugd te zijn over zijn aanbod, maar dat dit niet nodig is want het jubileum wordt wel 
degelijk gevierd. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Van Waveren, Van den Bergh en 
Opgenhaffen.  
 
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 29 augustus 2011. 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
5. Vaststellen jaarverslagen 2011/2012. 
De jaarverslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
Jan de Jong wil de jeugdafdeling en met name André Beijk complimenteren voor hun inzet voor 
de jeugd. 
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6. Financieel overzicht en begroting. 
Het tekort over het jaar 2011/2012 valt uiteindelijk erg mee, maar desondanks ziet het bestuur 
zich genoodzaakt om de contributie met €5,- te verhogen. De ALV gaat hiermee akkoord.  
Het financieel overzicht en de begroting worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren J.A.F. Boon en Ron v.d. Linden, heeft op 
18 juli 2012 de boeken en bescheiden van de Schaakclub De Uil te Hillegom over het boekjaar 
2011/2012 gecontroleerd en in orde bevonden. De kascontrolecommissie stelt de Algemene 
Ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2011/2012. Dit voorstel 
wordt unaniem aangenomen. 
Aftredend lid is de heer Boon. Als nieuw lid wordt gekozen de heer J. Havenaar. Als reservelid 
wordt de heer J. van Aalst benoemd. 
 
8. Interne en externe competitie. 
Dhr. Kramer deelt mee dat in het groepensysteem slechts twee partijen niet zijn gespeeld. 
Keerzijde was dat verschillende leden al weken voor het einde van het seizoen waren 
uitgespeeld. 
Jan de Jong stelt voor om voor en na de groepencompetitie een bekercompetitie te houden.  
Henk Kramer geeft aan dat dit veel extra tijd vergt en dat je waarschijnlijk te weinig partijen in 
die bekercompetitie speelt om een echte winnaar aan te kunnen wijzen. 
Cok Ippel stelt voor alleen de bovenste 8 à 10 spelers in een groep voor het kampioenschap te 
laten spelen. Henk antwoordt hierop dat veel mensen het prettig vinden om op hun eigen niveau 
een kampioenschap te spelen. 
Martijn Baars meldt dat in de laatste maand weinig wedstrijden zijn gespeeld en of het daarom 
niet mogelijk is de groepencompetitie korter te maken. Henk erkent dat het seizoen afloopt en 
dat het daarom beter is later te beginnen. Echter dit heeft wel als nadeel dat dan meer leden dan 
niet alle partijen kunnen spelen. 
Gerard Draaisma vraagt zich af of het dan niet beter is om met kleinere groepen te spelen en dat 
iedereen dan twee keer tegen elkaar speelt. Henk vindt dit geen goed idee, want uiteindelijk ben 
je dan toch meer tijd kwijt. 
 
Dhr. Van Pruissen memoreert dat hij vorig jaar een opmerking over de toekomst van De Uil 3 
had gemaakt welke verkeerd is geïnterpreteerd. Dit is met de leden van De Uil 3 uitgepraat. We 
gaan dit jaar dus wel door met De Uil 3 als 'jeugd'-team, maar in een andere samenstelling door 
opzegging van twee leden van De Uil 3. 
Dhr. Van Pruissen deelt ook mede dat Jerry Bey heeft aangegeven dat hij niet meer voor De Uil 
1 zal spelen. Hij blijft wel lid van de schaakclub. 
De indeling van De Uil 1 t/m 5 is binnen het bestuur besproken, maar er dient nog wat 
gepuzzeld te worden. 
 
9. Jeugdzaken. 
André kan vol trots meedelen dat het goed gaat met de jeugd, het afgelopen seizoen is 
afgesloten met 36 jeugdleden. Helaas is er wel wat concurrentie van de voetbal. Het seizoen 
wordt mede hierdoor gestart met drie af- en één aanmeldingen. 
Johan Boon heeft een brief naar de ex-jeugdleden gestuurd om ze vrijblijvend uit te nodigen 
voor een competitie. Sommigen ex-leden willen namelijk geen les meer, maar vinden schaken 
nog wel leuk om te doen. 
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André heeft voor de zomer een lesboek aan Hans de Groot meegegeven, zodat hij in de vakantie 
nog wat kan bijleren. 
Ten slotte merkt André op dat de jeugd goed bezet is met trainers, maar dat meer trainers zeer 
welkom zijn. 
 
10. Bestuurszaken. 
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Nigten (secretaris), Kaptein (penningmeester) en Beijk 
(jeugdleider). Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Alle drie de heren worden bij 
acclamatie herkozen. 
Ook aftredend maar niet herkiesbaar is de heer Kramer (interne wedstrijdleider). Het bestuur 
draagt de heer D. Roosa voor als nieuwe interne wedstrijdleider. De ALV gaat akkoord met 
deze voordracht. 
Jan Plomp memoreert dat Henk Kramer zes jaar interne wedstrijdleider is geweest en in die 
periode ook de nieuwe interne competitievorm, het Keizer systeem, mede heeft opgezet. Henk 
wordt bedankt met een fles wijn, een bos bloemen en toegangskaartjes voor een tentoonstelling 
in het Keukenhof. 
Henk bedankt iedereen voor de prettige samenwerking in de afgelopen zes jaar. 
 
11. Rondvraag. 
Dhr. Ippel meldt dat hij de komende weken weer loten voor de Grote Clubactie komt verkopen. 
Cok heeft 200 loten ingekocht terwijl er vorig jaar 170 waren verkocht. De verwachting annex 
hoop is dat alle loten verkocht worden. Ook de jeugd zal loten verkopen. Bij de jeugd zal met 
automatische afschrijving worden gewerkt zodat de kinderen niet een tweede keer langs de 
deuren hoeven om het geld op te halen.  
Dhr. Boon verzoekt of het telefoonnummer van de nieuwe wedstrijdleider op het bord gehangen 
kan worden. Uiteraard wordt aan dit verzoek voldaan. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit om 20:41 uur de vergadering. 
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Schaakkalender seizoen 2012 / 2013 
 
Dag Datum Beschrijving Bijzonderheden 
maandag 22 okt 2012 Keizercompetitie   
maandag 22 okt 2012 Uitgave De Open Lijn   
maandag 29 okt 2012 Keizercompetitie   
maandag 29 okt 2012 De Uil 2 – KC-Bloemendaal/ChessCool 3   
zaterdag 3 nov 2012 Santpoort 2 – De Uil 1   
maandag 5 nov 2012 Keizercompetitie   
maandag 5 nov 2012 De Uil 4 – Het Witte Paard 2   
donderdag 8 nov 2012 KC-Het Spaarne 2 – De Uil 3   
vrijdag 9 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 12 nov 2012 Keizercompetitie   
vrijdag 16 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 19 nov 2012 Keizercompetitie   
vrijdag 23 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
donderdag 22 nov 2012 KC-Het Spaarne – De Uil 2   
zaterdag 24 nov 2012 De Uil 1 – S.C. Aalsmeer 1   
maandag 26 nov 2012 Keizercompetitie   
maandag 26 nov 2012 De Uil 4 – Vredeburg 1   
dinsdag 27 nov 2012 Krommenie 3 – De Uil 3   
vrijdag 30 nov 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 3 dec 2012 Keizercompetitie   
maandag 3 dec 2012 Inleveren copij De Open Lijn   
vrijdag 7 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
maandag 10 dec 2012 Keizercompetitie   
maandag 10 dec 2012 De Uil 2 – De Vennep 2   
vrijdag 14 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms Zomerzorg 
zaterdag 15 dec 2012 Het Witte Paard 1 – De Uil 1   
maandag 17 dec 2012 Snelschaaktoernooi Onder voorbehoud 
maandag 17 dec 2012 Uitgave De Open Lijn   
zaterdag 22 dec 2012 30e Voges Open Hillegoms   
maandag 24 dec 2012 Geen schaken i.v.m. Kerstavond   
maandag 31 dec 2012 Geen schaken i.v.m. Oudejaarsavond   
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
maandag 7 jan 2013 Keizercompetitie   
maandag 14 jan 2013 Keizercompetitie   
maandag 21 jan 2013 Keizercompetitie   
maandag 28 jan 2013 Keizercompetitie   
maandag 4 feb 2013 Keizercompetitie   
maandag 4 feb 2013 De Open Lijn  Inleveren copij  
maandag 11 feb 2013 Keizercompetitie   
maandag 18 feb 2013 Keizercompetitie   
maandag 18 feb 2013 De Open Lijn Uitgave 
maandag 25 feb 2013 Keizercompetitie   
maandag 4 mrt 2013 Keizercompetitie   
maandag 11 mrt 2013 Keizer- of groepencompetitie   
maandag 18 mrt 2013 Keizer- of groepencompetitie   
maandag 25 mrt 2013 Groepencompetitie   
maandag 1 apr 2013 Geen competitie i.v.m. Pasen   
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maandag 1 apr 2013 De Open Lijn  (tweede paasdag) Inleveren copij 
dinsdag 2 apr 2013 Rapid-Kampioenschap van de Bollenstreek De Hoeksteen 
maandag 8 apr 2013 Groepencompetitie   
maandag 15 apr 2013 Groepencompetitie   
maandag 15 apr 2013 De Open Lijn Uitgave 
maandag 22 apr 2013 Groepencompetitie   
maandag 29 apr 2013 Groepencompetitie   
maandag 6 mei 2013 Groepencompetitie   
maandag 13 mei 2013 Groepencompetitie   
maandag 20 mei 2013 Geen competitie i.v.m. Pinksteren   
maandag 27 mei 2013 Groepencompetitie   
maandag 27 mei 2013 De Open Lijn Inleveren copij  
vrijdag 31 mei 2013 41e Vierkamptoernooi De Hoeksteen 
zaterdag 1 jun 2013 41e Vierkamptoernooi De Hoeksteen 
maandag 3 jun 2013 Groepencompetitie   
maandag 10 jun 2013 Groepencompetitie   
maandag 10 jun 2013 De Open Lijn Uitgave 
maandag 17 jun 2013 Slotavond   
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. 
Richard Nigten  
 

Interne competitie 
 
De competitie is op het moment van schrijven vier ronden oud, zonder dat we echte verrassingen 
hebben mogen noteren. Jan Havenaar staat inmiddels alweer een straatlengte voor, nadat hij in de 
eerste de beste ronde meteen “de klassieker” op zijn naam schreef. 
Tot nu toe heeft alleen Fred van Randen een halfje van hem af weten te snoepen, en die staat dan 
ook geheel terecht op de tweede positie. 
Echte verrassingen in de uitslagen zijn er dus nog niet geweest, maar wel in de ranglijst. Daar vallen 
Anton Warmerdam en Aad Vledder op. Beiden nestelden zich in de 4e ronde stevig in de subtop 
door tegen elkaar te remiseren. En nu volhouden. 
 
Verder is onze club verrijkt met 2 nieuwe gezichten. Allereerst Fons Spaapen. Voormalig schaker 
bij Heemstede, en probeert het nu bij De Uil. Het schaakgevoel moet weer terugkomen, maar Fons 
doet er alles aan, inclusief thuisstudie, en dat heeft inmiddels al geresulteerd in een eerste 
overwinning. 
In de derde ronde kwam ook de tweede nieuweling: Martin Zegstroo. Deze routinier liet meteen 
zien wat hij waard is door Jaap van Aalst te verslaan. De ronde daarop bleek Ad Reijneveld nog een 
maatje te groot, maar ook hij was zeker onder de indruk van Martin. Daar kunnen we nog een hoop 
plezier aan beleven. 
 
Van het feit dat er een nieuwe intern wedstrijdleider is aangetreden heeft u hopelijk weinig gemerkt. 
Ik hoop deze functie op dezelfde wijze te kunnen uitvoeren als dat Henk Kramer het de afgelopen 
jaren heeft gedaan. Voorlopig is de enige merkbare wijziging de manier waarop kan worden 
afgemeld, en wel per email op afmeldendeuil@live.nl. Doe dit wel voor maandag 19.30 uur. Daarna 
kan het eventueel nog telefonisch op 06-53438669. Maar ik hoop natuurlijk gewoon op een trouwe 
opkomst. 
 
Dick Roosa 
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Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen 2011 / 
2012 

 
De Uil 1  3e E klasse  KNSB 
 
De Uil 1 is weer thuis 
Terug in de promotieklasse van de Noord-Hollandse bond mogen wij ons dit seizoen verheugen op 
een perfecte bediening achter de bar. Het bakje koffie geserveerd door een Petra en Vivian Roosa 
smaakte super de luxe en heeft ons team misschien wel juist daardoor aan een eclatante 
overwinning geholpen deze eerste ronde tegen Purmerend 2. Daarbij is de “Ippel” wind van vorig 
jaar , die geen doorslaand succes was, gaan liggen en heeft Cok voor dit jaar een nieuwe verrassing 
in huis, die ik niet ga verklappen, maar slechts wil bevestigen als een juiste keuze.  
De keuze van Dick om zich vanaf dit seizoen als intern wedstrijdleider op te werpen, is de 
degelijkheid van zijn spel ten goede gekomen. De toeschouwers, die hoopten op zijn bekende 
spektakel zetten, kwamen dan weliswaar bedrogen uit. Wij waren blij met het halve punt na een 
partij, waarbij hij tot passiviteit gedwongen was. Ook Tejo kwam niet met voordeel uit de opening 
en zag geen aanleiding het remise aanbod te weigeren. Inmiddels had Jan Vreeburg een prachtige 
overwinning geboekt. Alle witte stukken stonden op de goede velden en toen er een paard op d6 
binnenplofte, stortte de zwarte stelling snel in. Richard, de debutant, had zich goed voorbereid en 
scherpe openingen in zijn hoofd gekopieerd. In het middenspel raakte zijn tegenstander de kluts 
kwijt en onze nieuwe held was er als de kippen bij om zich een aantal stukken toe te eigenen. Zo 
werd het 3-1, maar daar stonden een 2-tal bedenkelijke stellingen tegenover, die uiteindelijk ook 
verloren gingen. De andere Jan opende de stelling op het moment dat zijn stukken niet goed 
stonden. Dat koste hem een pion en later de partij. Edwin rokeerde tegen de storm in en kon slechts 
hopen op beter. Zowaar won hij in tijdnood een stuk om een zet later alles weer terug te geven. Na 
afloop wist ik de heren te troosten met het bekende zalvende mantra: “De beste nederlaag is die, 
waarbij het team wint”. Het was gezellig aan de bar, waar Petra ook aan Fred een biertje wist te 
slijten. Fred was de beslissende factor deze opmerkelijke middag en deed goede zetten alsof hij een 
sterke schaker was. De koelbloedigheid is zijn kracht, de nonchalance zijn zwakte. Een matwending 
werd veronachtzaamd, maar het bracht de overwinning niet in gevaar. Over gemakzucht gesproken: 
het was schrijver dezes, die de kroon spande. Jan en alleman zag het. Mat in 2 op de 18e zet. Niet 
Ad. Meende ik weer eens een onberispelijke partij gespeeld te hebben en dan deze afgang. Als 
excuus wil ik aanvoeren, dat deze zaterdag ongelukkigerwijs is afgeweken van 1 van de vaste 
rituelen, waar ik als streng bijgelovige aan gebonden ben.  Dat betekent onder andere: wees er altijd 
bij, maar niet te vroeg. En: vertrouw op de pen met de winnende zetten. 
Dit seizoen wenste ik aan te vangen met een nieuwe notatie pen. De jubileum pen van de Uil. Een 
fraaie pen is het wel, maar schrijven doet ie niet of nauwelijks. Op de 20e zet ging ik in wanhoop 
 over op het vertrouwde materiaal en was er in het vervolg geen vuiltje aan de lucht. 
De lucht in Noord-Holland met een frisse wind. 
We zijn weer thuis.  
De Uil 1 – Purmerend 2   5-3 
 
De Uil 1 past 
De Uil 1 heeft niet thuis gegeven in de uitwedstrijd tegen HWP 2 uit Haarlem. 
Ondanks een goed begin aan de laatste 3 borden waar wij  2 punten wisten binnen te halen tegen 
opponenten met een aanmerkelijk hogere rating. 
Teamleider en invaller Cok liet een paard- wat anders- op g7 neerploffen om een fraai eeuwig 
schaak te bewerkstelligen, terwijl Dick snel won in een messcherpe variant, die ons bekend 
voorkwam en Richard daar een stevige remise aan wist toe te voegen. Dit eerste gewin bleek 
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kattegespin, want juist aan de eerste 5 borden -waar wij op papier de spelers hadden- haalden wij 
nog slechts 1,5 punt. Jan Havenaar wist een Toren op b2 in te sluiten en Ad haal de met hangen en 
wurgen een half punt binnen. Jan Vreeburg was in de opening zijn e-pion kwijt gespeeld en 
ondanks actief tegenspel ging het op een gegeven moment mis. 
Fred deed zwakke zetten alsof hij een slechte schaker was. Hij kan beter en heeft nog lang een 
moeilijk eindspel verdedigd om uiteindelijk manmoedig het hoofd te moeten buigen. Tejo koos niet 
het goede plan in de opening. De positionele zwaktes op de damevleugel wist hij nog op te lossen 
ten koste van 1 pion; het eindspel bleek onhoudbaar. 

Een kort verslag deze keer. 
Dat past bij de nederlaag. 

De Uil 1 past. 
Dat stemt droef. 

Woorden schieten te kort. 
HWP 2 - De Uil 1  4,5–3,5 
 
Ad Reijneveld 
 
 
De Uil 2  1e klasse B  NHSB. 
 
Valse start De Uil 2 
Een klasse lager mag je verwachten dat de tegenstand wat minder sterk wordt. En in ELO-punten 
uitgedrukt scheelt dat inderdaad gemiddeld zo’n 100 punten. Misschien legt dat toch teveel druk op 
onze spelers. Die indruk kreeg ik tenminste na een uur spelen. Er werd passief, angstig misschien, 
gespeeld. Op 1 bord zag ik de tegenstander vrolijk ontwikkelen, terwijl onze speler alleen 
damezetten deed en de overige stukken op de onderste rij liet staan. Bij anderen gingen onnodig 
pionnen verloren. 
Aan 2 borden ging het echter helemaal niet slecht. Cok hield een prima stand over na de opening en 
Mark leek zelfs een heel voordelige stand te krijgen. 
Piet offerde een pion, de tegenstander dacht lang na, maar nam de pion niet. Dat deed hij een paar 
zetten later echter wel, toen de risico’s nihil waren. 
De eerste uitslagen brachten ons op een 3-0 achterstand. En bij Mark ging het ook bijna mis. De 
tegenstander consolideerde zijn stelling en zocht op de juiste momenten zijn kansen. Mark moest 2 
stukken geven voor een toren, maar op het eind stond de witte koning op de tocht, zodat terecht tot 
remise werd besloten. 
Vervolgens gingen aan bord 1 en 3 de partijen ook verloren, zodat alleen Piet en Cok nog bezig 
waren. Cok tegen de hoogbejaarde Paul de Rooi, zodat doorspelen in een gelijke stand wel eens iets 
kon opleveren. En inderdaad gebeurde dat ook. In een toreneindspel won Cok een pion, maar dat 
was nog niet winnend. Hij stond pas gewonnen toen De Rooi zijn laatste pion meende te moeten 
offeren. 
Piet Muller speelde met een pion minder actief, maar kon niet verhinderen dat zwart naar een 
gunstig eindspel afwikkelde. Het was echter een dame-eindspel en met 3 pionnen minder kon hij 
eeuwig schaak houden. 
De volgende wedstrijd spelen we thuis. Laten we dan in ieder geval met een beetje zelfvertrouwen 
spelen, dan komen de resultaten vanzelf. 
 
Jan Havenaar 
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Waar de jeugd speelt is er toekomst 
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Toernooien 
 

Rapid-schaakkampioenschap v.d.Bollenstreek 2012 
 
Oegstgeest 1, De Vennep 1, De Vrijpionnen 1 en De Zwarte Pion 3  winnen in Lisse !!  
 
Donderdag 12 april 2012 was De Zwarte Pion uit Lisse gastheer of zo U wilt gastvrouw van het 
jaarlijkse Rapid-schaaktoernooi voor Bollenstreekclubs. Dit toernooi wordt meestal op dinsdag na 
de 2e paasdag gehouden maar daar de clubavond van de Zwarte Pion op donderdag is werd besloten 
om als uitzondering de donderdag  aan te houden bedenkend dat meerdere clubs toch ook op 
donderdag hun clubavond hebben dus een of twee zestallen mag dan geen bezwaar zijn. Dus toch 
wel… want ondanks navragen en gestuurde mails of dezelfde aantallen van vorig jaar gehandhaafd 
konden worden kreeg ik daags tevoren bericht dat Sassenheim in plaats van twee zestallen helemaal 
geen team op de been kon brengen. De tijd was tekort om nog iets te ondernemen dus dan maar 
improviseren en de laatste twee groepen met drie deelnemers laten starten. Er was dus in beide 
groepen elke ronde een team vrij en die konden dan mooi tegen elkaar oefenen. Betekent dit nu het 
einde van wat in de loop der jaren zo mooi is opgebouwd ? Wat mij betreft niet, maar het woord is 
aan de clubs. Voor 2013 is de datum al vastgelegd nl. dinsdagavond 2 april 2013 (zeg maar derde 
paasdag) bij de Uil in Hillegom. (vanwege het 80 jarig bestaan van de Uil)  
Was het allemaal in het negatieve, natuurlijk niet want de clubs die er wel waren hebben ons een 
spannende avond voorgeschoteld met vooral in de A groep een volkomen gelijke stand waardoor 
snelschaken geboden was om een kampioen aan te kunnen wijzen. 
Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen en groep voor groep afwerken.  
 
In poule A streden de bekerhouder De Uil 1, uit Hillegom, Oegstgeest 1, De Zwarte Pion 1 uit 
Lisse, en het gepromoveerde de Uil 3 om de Sjaak Kamps wisseltrofee. In de eerste ronde was de 
Uil 1 logischerwijs te sterk voor het derde team van de Uil en was Oegstgeest 1 de Zwarte Pion 1 te 
slim af. Ook in de tweede ronde liepen De Uil 1 (tegen de Zwarte Pion 1) en Oegstgeest 1 tegen De 
Uil 3 geen averij op. Het was zelfs zo spannend dat qua match- en bordpunten de beide teams 
volkomen gelijk stonden. 4 matchpunten en 9 bordpunten. De slotronde moest dus de beslissing 
brengen maar ook voor de onderste plaats die ging tussen de Uil 3 en De Zwarte Pion 1. Om met de 
laatste wedstrijd te beginnen, de Uil 3 haalde het huzarenstukje uit door met 4-2 de Zwarte Pion 1 te 
verslaan waardoor de Uil 3 zich nog een jaar handhaaft in de hoogste klasse De Zwarte Pion 1, 
uiteraard teleurgesteld zal het volgend jaar vanuit de B groep opnieuw moeten proberen. De 
cruciale wedstrijd tussen De Uil 1 en Oegstgeest 1 verliep zeer spannend  en  het was de Uil die als 
eerste de drie punten bereikte. In de allerlaatste partij leek een remise voorhanden doch het werd 
toch 3-3 zodat een beslissingsmatch (vijf minuten partijen) noodzakelijk werd. Hier toonde 
Oegstgeest 1 zijn kracht en met 4-2 werd de Uil 1 verslagen en kon de vorig jaar afgestane 
wisseltrofee weer in de prijzenkast. 
 
Poule A  (de Sjaak Kamps – wisseltrofee) 
1. Oegstgeest 1  3 - 5  (12     -    6   )  Oegstgeest 1 wint na snelschaken (5 min) 
2  De Uil 1, Hillegom  3 - 5  (12     -    6   )  van de Uil 1 met 4-2 
3  De Uil 3  Hillegom  3 - 2  (  6,5  -  11,5) 
4  De Zwarte Pion 1 Lisse 3 - 0  (  5,5  -  12,5)  Degradeert  
 
In deze poule behaalden Eric van ’t Hof en Joop Bakker van Oegstgeest, Peter Pijpers en 
Jerry Beij van de Uil en Rob v.d. Aardweg van de Zwarte Pion de volle winst 3 uit 3. Cok 
Ippel was met 2 uit 3 topscoorder van de Uil 3. 
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Poule B , waarin Daniel Noteboom 1 de plaats had ingenomen van het pas gepromoveerde, maar 
desondanks toch  teruggetrokken Sassenheim 1, kende een merkwaardig verloop. In de eerste 
wedstrijd ging De Uil 2 met 2-4 onderuit tegen De Zwarte Pion 2 en speelden Dan.Noteboom 1 en  
De Vennep 1 gelijk 3-3. De Uil 2 herpakte zich echter in de tweede ronde en won  nu met 4-2 van 
Dan.Noteboom 1 terwijl De Vennep 1 met dezelfde cijfers triomfeerde over De Zwarte Pion 2. 
In de allesbeslissende match tussen De Vennep 1 en De Uil 2 gebeurde van alles. Bij een 2,5-2,5 
stand ging er in de slotfase aan het bord van Hennie van Eeuwijk (De Uil) en M.v.Zaanen (De 
Vennep) van alles mis. Met beide vlaggen op vallen (digitale klokken) werd een onreglementaire 
zet geconstateerd, bij M.v.Zaanen beide vlaggen waren inmiddels gevallen. Hennie 2 minuten erbij 
en de klok van M.v.Zaanen hetstellen tot nog 11 seconden te gaan.  Nervositeit en onbekendheid 
met de digitale klok maakte dat de gewone garde-klok weer werd ingeschakeld. Toen uiteindelijk 
de vlag viel van M.v.Zaanen had Hennie slechts een koning over dus in feite remise. Op het 
uitslagenformulier was echter al winst voor de Uil 2 ingevuld zodat bij de prijsuitreiking De Uil 2 
als poule-winnaar werd genoemd. Bij het noteren van de scores echter (een dag later) ontdekte 
ondergetekende dat Hennie ten onrechte een vol punt had gekregen en derhalve werd na onderling 
overleg de stand teruggedraaid tot 3-3 en werd hierdoor De Vennep 1 de kampioen in poule B. 
Daniel Noteboom 1 won met maar liefst 5-1 van de Zwarte Pion 2 zodat ook in poule B het team 
van de gastheren degradeerde. Dan.Noteboom werd in deze poule dus tweede. En de Uil 2 derde. 
 
Poule B  (de Anton v.Pijpen wisseltrofee) 
1  De Vennep 1   3 - 4  ( 10    -      8    )   Kampioen en promoveert. 
2  Dan.Noteboom 1, Noordwijk  3 - 3  ( 10    -      8    ) 
3  De Uil 2 . Hillegom                  3 - 3  (   9      -    9    ) 
4  De Zwarte Pion 2, Lisse          3 - 2  (   7      -  11    )   Degradeert 
 
Dat het in deze poule zeer spannend was bewijst  de scoretabel. Slechts L.Groenewoud van 
Dan.Noteboom 1 behaalde de 100% score van 3 uit 3. G. de Jong van de Vennep en Pim 
Redeker van de Uil behaalden een  score van 2,5 terwijl Hennie van Eeuwijk van de Uil  en 
Tjerk Albregtse en  Willem Rosdorff van de Zwarte Pion  2 uit 3 scoorden. 
 
In poule C dus zoals reeds eerder vermeld slechts drie teams waardoor er elke ronde een team vrij 
was die dan weer tegen het vrije team uit poule D kon spelen voor de “fun”   
Het team van de Vrijpionnen uit Voorhout liet er in deze poule geen twijfel over bestaan dat zij als 
enigen recht op promotie hadden en dat terwijl hun sterkste speler Fred Kok  meedeed in het All 
Stars-team in poule D.  Tegen Dan.Noteboom 2  werd  het nog nipt 3,5-2,5 maar tegen De Vennep 
2 werd het maar liefst 5,5-0,5   Met 4 matchpunten en 9 bordpunten  werden de Vrijpionnen 
onbedreigd eerste en promoveren naar de B-poule.  Dan.Noteboom 2 werd tweede terwijl De 
Vennep 2 derde werd maar met slechts drie teams was er in deze poule geen degradatie.  Volgend 
jaar hopelijk weer een poule met vier teams.  . 
 
Poule C  (VVV-Lisse wisseltrofee) 
1  De Vrijpionnen 1 Voorhout 2 - 4  (  9      -  3    )  Kampioen en promoveert 
2  Dan.Noteboom 2 Noordwijk 2 - 2  (  5,5   -  6,5 ) 
3  De Vennep 2   2 - 0  (  2,5   -  9,5 ) 
 
In deze poule scoorden vijf spelers de volle 100%, in dit geval 2 uit 2 dus, dat waren 
R.Stoltenbach, W.Haasnoot en F.Luijben van De Vrijpionnen  Jack Heemskerk en Joop Turk 
van Dan.Noteboom 2. Jim Meij van de Vennep 2 scoorde als enige 1,5 uit 2. 
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In poule D tenslotte streden eigenlijk alleen de Uil 4 rn De Zwarte Pion 3 want het All Stars-team 
deed voor de prijzen niet mee. Het was nl. de bedoeling dat dit team alleen in noodgevallen zou 
moeten opereren. De Zwarte Pion 3 scoorde er lustig op los en ging deze avond als enige Zwarte 
Pion-team met de hoofdprijs naar huis. 4 matchpunten en 9 bordpunten. Het All Sats-team werd 
toch nog verrassend tweede met 2 matchpunten en 6,5 bordpunten.  De Uil 4  stelde wat teleur met 
0 matchpunten en slechts 2,5 bordpunt. Ook in deze poule wel een promovendus maar omdat het de 
laatste poule was, sowieso geen degradatie en nu met 3 teams al helemaal niet. Ook hier geldt: 
volgend jaar hopelijk weer een poule met 4 teams. 
 
Poule D   ( Van Gerven de Jong wisseltrofee ) 
1  De  Zwarte Pion 3, Lisse   2 - 4  (     9    -  3  )  Kampioen en promoveert 
2  All Stars (Comb.Bollenstreek)     2 - 2  (    6,5  -  5,5) 
3  De Uil 4  Hillegom                          2 - 0  (    2,5  -  9,5) 

 
M v.Velzen, R.Boudewijns, en W.Brederode  van de Zwarte Pion 2,  Fred Kok en Andre Beijk 
!!! van het All Stars team behaalden allen 100% is 2 uit 2. Van de Uil 4 scoorde Peter Kaptein 
1,5 uit 2. 
 
Ondanks de wat tegenvallende opkomst toch een hartverwarmende avond waar de 
vriendschapsbanden weer flink aangehaald konden worden. Voor de Uil dit maal geen bekers (het 
kan niet altijd feest zijn) maar toch een geweldige prestatie van de Uil 1, hadden ze nu maar een 
halfje meer gescoord tegen de Uil 3, ja als als ! Maar ook de Uil 3 heeft het geweldig gedaan want 
om in dit geweld staande te blijven, hulde mannen. En volgend jaar kunnen we opnieuw aan de bak. 
Ook voor de Uil 2 hulde want slechts een halfje scheidde hen van de titel. Als er op het bord van 
Hennie nog een pion gestaan had bij het vallen van de vlag dan zou hij wel gewonnen hebben en 
waarschijnlijk met een goede afstemming van de digitale klok ook wel, want het valt niet mee om 
op een garde klok de juiste seconden in te stellen. Enfin op naar volgend jaar waar we in eigen 
home kunnen laten zien wat we waard zijn. 
 
Onze dank gaat bij deze ook uit naar de gastheer De Zwarte Pion uit Lisse alwaar wij in het 
Poelhuys een voortreffelijke accommodatie aantroffen. 
Zoals reeds eerder gezegd wordt het toernooi volgend jaar (ik ga er tenminste van uit dat het 
gewoon weer doorgang zal vinden met 4 poules van 4 teams –zestallen) bij de Uil gehouden in de 
Hoeksteen te Hillegom op dinsdag 2 april 2013 ofwel derde paasdag. Dit allemaal vanwege het 80 
jarig bestaan van de Uil.  
Overigens ook onze dank aan de spelers die bereid waren in het All-Star-team mee te spelen.. 
Algemeen coordinator Cok Ippel 
 
 
40e  Schaak- 4-kamptoernooi van De Uil, 1 en 2 juni 2012 gewonnen door Ad 
Reijneveld 

 
Eindelijk weer eens een jaar waarin de omstandigheden in ons 
voordeel werkten, als je de opgebroken wegen in de buurt van 
ons speellokaal er even buiten laat. Laten we positief denken; 
volgend jaar hebben we in Hillegom een wegennetwerk waar 
je U tegen zegt De 72 deelnemers van vorig jaar leken in 
eerste instantie bij lange na niet gehaald te worden, maar toen 
het weer een beetje omsloeg kwamen ook de aanmeldingen 
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weer binnen. Het waren er op een gegeven moment zelfs 77 maar enkele uitvallers noodzaakten mij 
zelfs de gehele indeling drastisch te herzien. Het werden er tenslotte toch weer 72. Het opschuiven 
betekende wel dat Peter Kaptein van speler naar reserve doorschoof en samen met Cok Ippel de 
leiding had over het toernooi, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. En of het nu aan die betere 
omstandigheden heeft gelegen, weet je natuurlijk nooit maar een feit is wel dat na een reeks van 
jaren eindelijk weer eens een Uil-speler de hoogste groep won. In 2005 won Ad Reijneveld voor het 
laatst de eerste groep en uitgerekend hij won zeven jaar later opnieuw deze groep. Bijkomstigheid 
was wel dat er dit jaar twee Uil-spelers in groep 1 meespeelden vanwege hun hoge rating. (Jan 
Havenaar en Ad Reijneveld) Had ik precies op rating ingedeeld dan waren dat er zelfs drie 
geworden want ook Fred van Randen zat in de top maar men speelt in de gewone competitie al 
diverse keren tegen elkaar dus dan probeer je dit in het vierkamptoernooi een beetje te vermijden. 
De aanhef zegt het al, het was het 40e toernooi  en de 71 schakers en 1 schaakster ontvingen dan 

ook als aandenken een fraai gegraveerde pen met dito 
verpakking. Twee spelers konden dit jaar hun beker voor de 
derde achtereenvolgende keer (dus definitief) winnen, maar 
alleen Gregory v.d.Ende slaagde daar in. Dit jaar waren er geen 
spelers die de beker voor de tweede keer wonnen dus wat het 
definitief winnen aangaat heeft de organisatie volgend jaar een 
makkie. Omdat dit jaar het aantal deelnemers hetzelfde was als 
vorig jaar en er vorig jaar een beker definitief gewonnen werd 
was een nieuwe beker nodig en Peter Kaptein verklaarde zich 

bereid de “Peter Kaptein”beker te schenken waarvoor hulde. 
Dit jaar dus weer een beker definitief weg, dan is bij gelijkblijvend aantal deelnemers opnieuw een 
beker nodig. De organisatie houdt zich aanbevolen. 
 En traditie getrouw volgen we dan de eerste groepen. Groep 1 kende een verrassende start, zeker 
als U de aanhef heeft gelezen. Ad verloor met zwart van clubgenoot Jan Havenaar en iedereen 
dacht, zal Jan het nu ook in het 4-kamp toernooi gaan maken ? Maar nee, op zaterdag begon Jan al 
met verlies tegen Frans Arp en daar Frans de eerste ronde remise gespeeld had tegen Waldemar 
Moes, was hij de grote kanshebber. Maar Ad herstelde zich op zaterdagmorgen met winst op 
Waldemar zodat in feite Frans aan remise tegen Ad in de laatste ronde genoeg had. Ad vocht voor 
zijn titel en wist deze met glans binnen te halen door Frans te verslaan. Jan Havenaar verloor ook 
zijn slotpartij tegen Waldemar zodat laatstegenoemde zelfs nog de tweede prijs voor de neus van 
Frans wegkaapte. 
In groep 2 begon Fred van Randen met een rustige remise tegen Arjan Plug terwijl Dave Looijer de 
volle winst naar zich toetrok. Op zaterdagmorgen echter liet Fred er tegen Dave geen twijfel over 
bestaan wie er de meeste aanspraak mocht maken op de titel. Kees Scherpenisse boekte winst op 
plaatsgenoot Arjan Plug zodat het accent geheel op de laatste partij tussen Fred en Kees kwam te 
liggen.Bij winst van Kees kon Dave zelfs nog kampioen worden maar bij remise of winst van Fred 
was de titel voor Fred. Fred maakte aan alle onzekerheid een einde  en versloeg Kees. Met remise 
tegen Arjan behaalde Dave nog de tweede plaats. In groep 3 moest Joop Bakker zijn titel 
verdedigen maar hij had het zwaar. Op vrijdagavond werd het tegen Rudolf Kat een snelle remise 
waarna Rudolf Kat op zaterdag geen fout meer maakte en zowel Dick v.d.Berg als Aart v.d.Peut 
versloeg. Het wachten was op de laatste partij tussen Dick v.d.Berg en Joop Bakker omdat in de 
morgen uren Joop ook van Aart gewonnen had. Het werd een alles of niets partij met hevige 
tijdnood vooral aan de kant van Dick. Laatstgenoemde slaagde er echter toch in de stelling en de 
partij naar zich toe te trekken wat Rudolf de titel bezorgde. In groep 4 ging Johan Stins voortvarend 
van start met twee winstpartijen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij in de laatste partij tegen 
Martin Zegstro snel remise aanbood en zo verzekerd was van de titel  Guido van Leen behaalde 
door winst op Berry van Leur de tweede plaats. 
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In groep vijf ging Jeroen Frijling goed van start maar kon toch niet voorkomen dat Gerard 
v.d.Bergh  in de tweede ronde hem voorbij streefde en tenslotte met remise in de laatste ronde op 
Matthias Ehrhardt de titel  veilig stelde.  In groep 6 tot slot van dit korte resumé, twee Uil-spelers. 
Richard Copier die zijn beker verdedigde en Jan de Jong die de aanval daarop op zaterdagmorgen 
direkt inzette. Vrijdagavond had Richard gewonnen en Jan geremiseerd. Zowel Richard als Jan 
wonnen zaterdagmorgen hun partij zodat zaterdagmiddag Richard met 2 pnt en Jan met 1,5 pnt de 
strijd aangingen. Het werd een boeiende strijd waarbij Jan aan het langste eind trok en de titell van 
Richard overnam.  
Voor we aan de statistieken beginnen lopen we nog even in vogelvlucht de groepen door, Groep 7 
kende in Pim Hoff de terechte winnaar terwijl groep 8 
Ingmar Visser de getructe Piet v.d.Griendt te slim af 
was. In groep 9 het enige incident in het toernooi (naar 
mijn beste weten). Als er iets niet naar wens verloopt 
waarschuw dan de wedstrijdleiding. Nu was een speler 
helaas de dupe. Meer wil ik daarover niet kwijt. Hans 
v.d.Pol werd op SB de winnaar. In groep 10 kon de 
beker definitief gewonnen worden door Rein doch 
helaas voor hem was Jan Verheijen te sterk. Toch zal de 
paling er niet minder om gesmaakt hebben nietwaar 
Rein? In groep 11 was Joris Geene te sterk, getuige zijn 100% score. Het is in toernooien altijd 
moeilijk om de rating van de jeugd op de juiste wijze in te schatten. De rating van Joris zal de 
komende tijd wel behoorlijk stijgen denk ik zo maar. 
In groep 12 dan de definitieve bekerwinst (Dunlop trophee) voor Gregory v.d. Ende.  
In groep 13 ons eigen aanstormende talent Mark v.d. Ploeg. Vreemd genoeg moest de 
wedstrijdleiding hier twee keer vaststellen dat de partij remise was, in beide gevallen bij Mark. 
Toch werd Hans Pot winnaar van de beker die nu niet bepaald fraai oogt maar een enorme 
nostalgische waarde heeft. 
In groep 14 opnieuw een speler met 100% score nl. Marcel Verschoor. 
In groep 15 dan de nieuwe “Peter Kaptein” trophee waar Bert Bergshoeff als eerste zijn naam op 
mocht laten graveren. In groep 16 was het Gerda Schiermeier-Palm niet gegund de beker te winnen. 
Zou dit wel het geval geweest zijn, dan zou zij voor de vijfde keer in totaal een beker winnen dus 
definitief. Volgend jaar dus maar weer opnieuw proberen. In groep 17 onze eigen Jan Plomp die de 
beker voor zich opeiste en tenslotte in groep 18 Willem Brandsma die kwam (op ons 40e toernooi) 
zag en overwon. 
Verder vindt U op de na dit verslag volgende tabellen alle gegevens . 
Inmiddels heb ik van Jan Havenaar begrepen dat de uitslagen van ons toernooi ook al zijn 
doorgegeven aan de Rating-commissie en ik denk dat deze gegevens in de nieuwe lijst die 
waarschijnlijk per 1 augustus uitkomt zullen zijn verwerkt. 
En dan zijn we toe aan de statistieken. 72 schakers (waarvan 1 schaakster). Totaal 15 Uil-spelers 
waarvan er 5 een beker wonnen (Ad Reijneveld, Fred van Randen, Jan de Jong, Jan Plomp en 
Willem Brandsma. Twee Uilen behaalden een tweede plaats Richard Copier en Mark v.d.Ploeg en 
dat was het dan. Vergeleken met vorig jaar gaat de Uil de goede weg op, maar qua aantal 
deelnemers en prestaties kan het beter. Ik hoor U al zeggen is het dan nooit goed bij die man, …. 
Soms ! 
2 spelers behaalden zoals gemeld de 100% score nl. Joris Geene in groep 11 en Marcel Verschoor 
in groep 14. Voor bepaling van de 1e plaats moest drie keer het SB systeem er aan te pas komen. 
Voor de tweede plaats moest het systeem (SB, ond.partij of 2x zw) er zes keer aan te pas komen. 
Gelukkig dit jaar geen loting.  
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Voorzitter Jan Plomp bedankte in zijn slotwoord de wedstrijdleiding ( Cok en Peter) en werden 
Henk en Jopie voor het voetlicht gehaald en bedankt voor de goede zorgen gedurende het toernooi. 
Een bloemetje en een pakketje geestrijk vocht werd hen onder luid applaus van de aanwezigen 
overhandigd.. Ook de vrouwelijke deelneemster  
Gerda Schiermeier kreeg de gebruikelijke bos bloemen en 
daarna begon het overhandigen der wisselbekers en het 
geanimeerd uitzoeken van de prijzen. Het gehele toernooi 
heeft onze “vaste”fotograaf, Leo v.d. Ploeg, zijn plaatjes 
geschoten en getuige de fotogalerij na dit verslag verdient 
hij een zeer groot compliment. Leo, we lopen je niet altijd 
op de schouder te slaan, maar je weet dat wij het zeer 
waarderen.  
 
Moegestreden maar tevreden keerde men met een tot ziens op het 41e toernooi op  
31 mei en 1 juni 2013 huiswaarts 
 
Cok Ippel 
 

 
 

 

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Arp Frans 1 0 0,5 1,5  1 Looijer Dave 0 0,5 1 1,5

2 Havenaar Jan 0  1 9 1 2 Randen  Fred van 1  0,5 1 2,5 K

3 Reijneveld Ad 1 0  1 2 K 3 Plug Arjan 0,5 0,5 0 1

4 Moes Waldemar 0,5 1 0 1,5 4 Scherpenisse Kees 0 0 1  1  

JAN BAKKER Trophee  VERBERGHE Trophee  

GROEP       1 GROEP       2

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Bakker Joop 1 0 0,5 1,5 1 Leen Guido van 1 1 0- 2  

2 Peut Aart v.d. 0  1 0 1  2 Zegstro Martin 0  0,5 0,5 1

3 Berg Dick  v.d. 1 0  0 1 3 Leur Berry van 0 0,5 0 0,5

4 Kat Rudolf 0,5 1 1 2,5 K 4 Stins Johan 1 0,5 1 2,5 K

 AD REIJNEVELD TropheeEUROBULB Trophee

GROEP       3 GROEP       4
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NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Frijling Jeroen 0 0,5 1 1,5  1 Copier Richard 1 0 1 2  

2 Bergh Gerard v.d. 1  0,5 0,5 2 K 2 Oudejans Martin 0  0,5 1 1,5

3 Pavoordt Frank vd 0,5 0,5 0 1 3 Jong Jan de 1 0,5  1 2,5 K

4 Ehrhardt Matthias 0 0,5 1 1,5  4 Lemkes Herman 0 0 0 0  
DIRK KAPTEIN Trophee RICHTERS  '77 Trophee

GROEP       5 GROEP       6

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Hoff Pim 0,5 1 0,5 2 K 1 Griendt Piet v.d. 1 1 0 2  

2 Eveleens Ed 0,5  0 1 1,5  2 Ruigrok Jacques 0  0,5 0 0,5

3 Welch Wayne 0 1 0,5 1,5 3 Rodewijk Rob 0 0,5 1 1,5  

4 Bergh Jan v.d. 0,5 0 0,5 1 4 Visser Ingmar 1 1 0  2 K

ROELAND   '77 Trophee A B N Trophee   (Kamp. op S.B)

GROEP       7 GROEP       8

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Breurkes Richard 0 1 r 1 2 1 Thierry Rein 0,5 0,5 0,5 1,5  

2 Pol Hans v.d. 1  0,5 0,5 2 K 2 Özden Tuna 0,5  0,5 0 1

3 Lust Arno 0 r 0,5  0 0,5 3 Hoogenboom Jan 0,.5 0,5  0 1

4 Visser Andries 0 0,5 1 1,5 4 Verheijen Jan 0,5 1 1  2,5 K

PAC v.d.NAGEL  Trophee  Kamp. op S.B.)       r = reglementair B.G BEHEER  Trophee

GROEP       9 GROEP       10

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Bock Gijsbert de 1 0 1 2  1 Ende Gregory vd 1 1 0,5 2,5 K

2 Vries Ronald de 0  0 0,5 0,5 2 Dekker Ger 0  1 0,5 1.5  

3 Geene Joris 1 1  1 3 k 3 Been Klaas 0 0 1 1

4 Bakel Peter van 0 0,5 0 0,5  4 Aalst Jacob van 0,5 0,5 0 1

AMRO  Trophee DUNLOP Trophee    (3x =  definitief gewonnen)

GROEP       11 GROEP        12
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Zelfde opkomst als vorig jaar bij de Simultaan van de Harddraverij 2012  
 
De kanttekening die bij bovenstaande “header”geplaatst dient te worden is; dat bij de jeugd het 
aantal deelnemertjes steeg met 8 terwijl dat bij de senioren met hetzelfde aantal  daalde. Voor het 
eerst in het bestaan van deze simultaan (vanaf 1975) was er slechts één simultaangever, want 19 
deelnemers is te doen voor één gever. Jan Havenaar, die als tweede gever aangewezen was, stelde 
zijn positie beschikbaar en zo kon de clubkampioen Peter Pijpers aan de slag op de 19 borden. 
Uiteraard danken wij Jan voor dit genereuze gebaar. Hopelijk komen we snel weer op de oude 
aantallen terecht zodat minimaal twee gevers noodzakelijk zijn.Het werd hiervoor al terloops 
opgemerkt, in 1975 begonnen dus de aandachtige lezer ziet meteen dat 2014 de 40e keer zal 
betekenen. 
Maar genoeg over deze na- of voorbespiegelingen, over naar de avond zelf. De jeugd was massaal 
opgekomen , wat waarschijnlijk inherent is aan de huidige grote jeugd-afdeling bij de Uil. Twee 
sterke simultaangevers had jeugdcoordinator Andre Beijk opgetrommeld. Claudia Grannetia en 
Mark v.d.Ploeg. Claudia kreeg 15 jeugdspelers te bestrijden en Mark 13. Mark ging zeer 

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Ploeg Mark vd 0,5 1 0,5 2 1 Bouwmeester  Sjef 1 0,5 0 1,5

2 Pot Hans 0,5  1 1 2,5 K 2 Delden Sander v. 0  1 0 1  

3 Muller Piet 0 0 0 0 3 Knigge Hans 0,5 0 0 0,5

4 Vorselen Theo van 0,5 0 1 1,5 4 Verschoor Marcel 1 1 1  3 K

SCHULTE  '82 Trophee DE UIL Trophee

GROEP       13 GROEP       14

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Bergshoeff Bert 1 0 1 2 K 1 Bent Fred v,d, 1 0 0,5 1,5  

2 Geene Patrick 0  1 0 1 2 Spaan Willem 0  0,5 1 1,5

3 Rooyen Kick v. 1 0 0 1  3 Meij Jim 1 0,5 1 2,5 K

4 Post John 0 1 1 2 4 Schiermeier-Palm  Gerda 0,5 0 0 0,5
PETER KAPTEIN (Nieuwe Trophee)(  Kamp.op S,B.) ROELAND '79 Trophee

GROEP       15 GROEP      1 6

NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL NO NAAM 1 2 3 4 TOTAAL

1 Plomp Jan 1 0,5 1 2,5 K 1 Lek Marcel 0 0,5 9 0,5

2 Lee Toine van 0  1 1 2 2 Brandsma Willem 1  0,5 1 2,5 K

3 Elisen Peter 0,5 0 1 1,5 3 Melchers Bert-Jan 0,5 0,5 0 1  

4 Vledder Aad 0 0 0 0  4 Lavrijsen Barend 1 0 1 2

SCHULTE '79  Trophee V.V.V. Trophee

GROEP      17 GROEP      18
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voortvarend van start en ging als een speer langs de borden. Binnen no-time waren de eerste 
uitslagen al binnen en na ruim een dik uur spelen, zeg maar 21.10 uur had  Mark het hele maaiveld 
plat en een score van 100%, een fraai resultaat. Uiteraard moeten er toch nog prijswinnaars 
aangewezen worden, want alleen een kermiskaartje geeft je geen winnaarsgevoel. Dus werden de 
langst volhoudenden aangewezen als prijswinnaar. Te weten Ko v.Rootselaar 1e, Jake v.Biezen 2e 
en Morris Welman 3e. 
Bij Claudia ging het wat minder voortvarend van start en daar viel de enige winstpartij bij de jeugd 
deze avond. Dimitry- Joe Evers , de huidige jeugdkampioen van de Uil scoorde het volle punt om 
even over negenen. Dat liet Claudia niet op zich zitten en verwoed toog zij ten strijde, maar dat 
vergde wel wat tijd. Het was even voor tienen dat van de laatste twee deelnemers Daan Schimmel 
met een remise de 2e prijs opeiste terwijl Brian v.d.Star als langst zittende de 3e prijs behaalde. 
Claudia dus 13 winst- 1 remise- en 1 verliespartij, goed voor een score van 90%, een fraai resultaat. 
Onder luid applaus werden de prijzen uitgereikt, de simultaangevers in het zonnetje gezet voor 
zover dat rond tien uur ’s avond kan en werd tevens medegedeeld dat de jeugd het komende jaar om 
zeven uur (19.00) zal beginnen wat waarschijnlijk de toeloop nog meer zal doen toenemen.  
Bij de senioren had de simultaangever het moeilijk. Zo rond half tien moest hij de koning omleggen 
bij Henk Vledder, een huisschaker die nu toch maar eens ernstig bij zichzelf te rade moet gaan of 
hij geen schaakcarrière zal gaan starten. Twee borden verder slaagde Ron v.d.Linden er een half uur 
later in om de volgende winst op te eisen. Richard Nigten was nummer drie die om kwart voor elf 
de winst binnen had, en Kick van Rooijen was nummer vier om even over elf uur. Nee daar werd 
Peter helemaal niet vrolijk van. Slordigheden noemde hij het achteraf! Na deze 4 winst- voor Peter 
verliespartijen was het de beurt aan de remise-partijen. Peter van Bakel was, tussen het “buiten-
roken” door, de eerste, gevolgd door Henk Kramer terwijl Gerard Draaisma om even over half 
twaalf de derde remise-uitslag op het denkbeeldige scorebord bracht. Er waren niet veel partijen 
meer te gaan, maar de standen waren zonder meer boeiend te noemen. De simultaangever in het 
voordeel vanwege de snelle terugkomst en dat buitte Peter ook goed uit. Alleen bij Richard Copier 
kon hij er niet meer omheen en moest hij vlak voor twaalven de koning omleggen, Richard was de 
vijfde winstpartij. Uitgaande van de simultaangever, dus vijf verliespartijen en 3 remises  en 11 
winstpartijen oftewel 65,7%. Er zijn wel eens betere tijden geweest. Alle winnaars kregen twee 
flessen wijn, terwijl de remise-schuivers één fles ontvingen uit handen van Cees Meijer de 
harddraverijvertegenwoordiger. 
Ondanks de matige opkomst bij de senioren, het zij nog maar eens gememoreerd, was het toch een 
prachtige reclame voor de schaaksport. 
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Topdrukte op het 26e  Voges Open Rapidschaaktoernooi met 4 
winnaars in groep A 

 
Schaakclub "de Uil " Hillegom    13  oktober 2012 
Verkeers-en treinperikelen ten spijt waren op zaterdag 13 oktober 2012 maar liefst 96!! 
schakers(sters) naar Hillegom gekomen om te proberen een graantje uit de rijk gevulde ruif mee te 
pikken. Weliswaar geen grootmeesters zoals vorig jaar maar in de A groep, die bestond uit 37 
spelers hadden maar liefst 21 spelers een rating boven de 2000, voorwaar een zeer sterk veld  
waaronder de gedoodverfde favoriet, Manuel Bosboom. Maar laten we de beide groepen volgen 
zoals ze deze dag opereerden 
 
Groep A had zoals reeds gemeld 37 deelnemers die vooral in het begin op rating ingedeeld werden 
waardoor de topspelers elkaar in de beginronden bijna niet tegen kunnen komen. De eerste ronde 
verliep dan ook zonder noemenswaardige uitslagen. Maar meteen in de tweede ronde was het raak. 
Manuel Bosboom, genoemd als favoriet verloor van Mark Timmermans terwijl Ivo Wantola van 
Wim Laurens Gravemaker verloor die qua rating ruim 300 punten lager stond. Maar er waren deze 
dag meer favorieten zoals , Ilias v.d. Lende, Piet Peelen en Fred Slingerland.. Zij scoorden wel 
100% . In ronde 3 verloor Ilias v.d. Lende van zijn trainer en teamgenoot bij Santpoort Piet Peelen 
maar Fred Slingerland,Mark Timmermans en verrassenderwijs ook Wim Laurens Gravemaker 
wonnen  zodat de kopgroep met de volle winst uitgedund was tot 4 schakers. Maar zult U zeggen en 
al die andere schakers dan, nu U zult begrijpen dat het niet doenlijk is alles nauwgezet te 
behandelen daarvoor zijn de ronde (kruis)tabellen, In ronde 4 kwamen Piet Peelen en Mark 
Timmermans remise overeen en wist Fred Slingerland van Wim Laurens Gravemaker te winnen 
zodat Fred als enige de volle winst van 4 uit 4 had. Maar ook Manuel Bosboom was middels 
overwinningen weer naderbij geslopen. In ronde 5 verloor Manuel opnieuw, nu van Ilias, en dat 
betekende eigenlijk het einde van  de  kansen voor Manuel om de hoofdprijs te winnen. Piet Peelen 
maakte een einde aan de ongeslagen status van Fred Slingerland door de volle winst binnen te halen 
en hierdoor nam Piet alleen de leiding, slechts een halfje voorstaand op een vijftal achtervolgers. In 
ronde 6 kwam Piet tegen Rob Schoorl niet verder dan remise maar omdat Ilias en Miguoel 
Admiraal wel wonnen vormden zij gedrieen een kopgroep met vijf punten.  De zevende ronde was 
ongemeen spannend Miguoel en Ilias gingen tot het gaatje maar besloten met beiden nog slechts 50 
seconden op de klokken om er dan maar remise van te maken, beter een half ei dan een lege dop.  
Maar ook aan bord twee, dachten Piet Peelen tegen Ivo Wantola er net zo over  en dus bleven de 
koplopers op gelijke hoogte alleen kregen zijn gezelschap van Demre Kerigan die heel stilletjes de 
kopgroep genaderd was en na de volle winst in de laatste ronde ook op 5,5 punt kwam. Miguoel 
Admiraal, Piet Peelen, Ilias v.d. Lende en Demre Kerigan met z’n vieren gedeeld winnaar van het 
26e Voges Rapidschaaktoernooi. Op de gedeeld 5e tot 7e plaats eindigden Manuel Bosboom, Ivo 
Wantola en Mark Timmermans met 5 punten slechts een halfje onder de top vier. 
Van de Uil-spelers konden Ad Reijneveld en Peter Pijpers deze dag geen potten breken en 
eindigden op de gedeeld 23e plaats. Zie verder de tabellen/ standen volgend na dit verslag. 
Groep B  
Hierin speelden maar liefst 59 schakers(sters) Een groep waar Peter Kaptein als kersverse 
scheidsrechter A zijn eerste stage liep en met succes. Een tweetal vrouwen speelden hier in mee, 
GerdA Schiermeier-Palm en het jeugdige talent Cheryl Looijer. 
Net als in groep A ook hier de eerste ronden geen al te grote verschuivingen in de top vanwege de 
indeling op rating. En vanwege het grote aantal deelnemers bestond na 2 ronden de kogroep met 
een 100% score nog steeds uit 12 schakers(sters) In de derde ronde vielen bar weinig remises 
waardoor  de kopgroep gehalveerd werd. Het zestal dat de ranglijst aanvoerde bestond uit Carlos 
Preuter, de winnaar van vorig jaar, Oscar Gallego, Bryan Wijk, Joris Geene, Ingmar Visser en van 
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de Uil Richard Copier. In ronde vier aan de eerste twee borden geen  remise maar aan de borden 3 
en 4 wel zodat we nog maar twee spelers hadden met de volle winst nl. Ingmar Visser en onze eigen 
Richard Copier. 
Maar een drietal sterke spelers lag op de loet op slechts een halfje achterstand. Daar weer achter 
maar liefst 12 spelers met 3 punten (waaronder Jan Plomp) dus de spanning bleef er volop in. 
In ronde 5 de onvermijdelijke confrontatie van de twee koplopers waaruit Richard Copier 
zegevierend tevoorschijn kwam. Kon het mooier 5 uit 5 voor Richard. Maar Brian Wijk en Joris 
Geene hadden nog steeds slechts een halfje achterstand. 
In ronde 6 moest ook Joris Geene er tegen Richard Copier aan geloven dus 6 uit 6 maar. Brian Wijk 
nog steeds 2e op slechts een halfje achterstand, Daarachter op een vol punt Cheryl Looijer en Gabri 
v.d. Schootbrugge. En dan 4 spelers met 4,5 punt die nog steeds uitzicht hadden op het grote 
“prijzengeld “ De slotronde gaf aan bord een Bryan Wijk met 5,5 punt tegen Richard Copier met 6 
punten.Ondanks het feit dat remise voor Richard genoeg was voor de ongedeelde winst ging hij ten 
aanval en daarbij ging hij in de fout verloor de partij en daarmee ook de eerste plaats. Bryan Wijk 
dus eerste met 6,5 punt en Richard Copier moest de tweede plaats delen met Cheryl Looijer met 6 
punten Joris Geene en Afshin Mehnavian deelden de 4/5e plaats met 5,5 punt. De plaatsen 6 t/m 11 
(waaronder onze geachte voorzitter Jan Plomp, die een sterk toernooi speelde) kunt U in de hierna 
volgende tabellen/standen vinden. Van de overige Uil-spelers werd Rob Warmerdam gedeeld 12e,  
Mark v.d. Ploeg, Piet Muller, Anton Warmerdam en Gerard Draaisma komt U in de tweede helft 
van de ranglijst tegen.  
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, de beide arbiters  Cok Ippel en 
Peter Kaptein voor hun bekwame inzet. Hoffotograag Leo v.d. Ploeg en uiteraard Henk en Jopie 
van Lierop die er deze dag voor zorgden dat het de inwendige mens aan niets ontbrak Net als Jopie 
werden ook de deelnemende dames verrast met een bloemetje. Daarna werden de prijzen in 
sneltreinvaart uitgereikt en kon een ieder moegestreden maar tevreden huiswaarts keren. 
Toernooi-coordinator Cok Ippel 
 
Ranking after round 7 of Voges Rapid 2012 groep A 
No.  PNo.  Name    Score WP SB     PS    rat.  TPR  W-We 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1.    7  Admiraal, Miguoel            5.5  31.0  23.50  23.0  2284 2413 +1.13 
        3  Peelen, Piet                  5.5  30.5  23.25  24.5  2360 2452 +0.79 
        9  Van der Lende, Ilias         5.5  30.0  21.75  22.5  2229 2363 +1.31 
        8  Kerigan, Demre               5.5  23.0  17.25  21.0  2238 2275 +0.38 
  5.   10  Timmermans, Mark             5.0  32.5  21.50  22.5  2218 2380 +1.60 
        1  Bosboom, Manuel              5.0  28.0  17.50  19.0  2377 2256 -0.77 
        4  Wantola, Ivo                 5.0  26.5  18.00  19.0  2355 2256 -0.57 
  8.    6  Slingerland, Fred            4.5  31.0  17.75  22.5  2312 2251 -0.40 
        5  Schoorl, Rob                 4.5  29.5  16.25  21.0  2327 2243 -0.58 
       11  Van der Velden, Bram         4.5  26.5  15.25  19.0  2143 2267 +1.19 
       18  Haver, Bas                   4.5  26.0  13.75  17.0  2066 2158 +0.94 
       12  De Ruiter, Danny             4.5  24.0  14.25  16.5  2133 2130 +0.10 
 13.   15  Gravemaker, Wim Laurens 4.0  29.5  15.50  20.0  2073 2256 +1.64 
        2  Le, Quang Long  4.0  25.0  11.00  13.0  2366 2104 -1.91 
       32  Bakels, Anton                4.0  22.0  12.00  12.0  1844 2065 +1.97 
 16.   31  Timmermans, Adri             3.5  27.5  10.75  15.5  1867 2088 +1.81 
       16  Arp, Frans                   3.5  27.5  10.25  17.0  2067 2087 +0.19 
       20  Van de Laar, Clement         3.5  25.0  10.00  14.5  2027 2070 +0.27 
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       17  Perez Garcia, Hebert         3.5  23.5   7.50  14.5  2067 2026 -0.36 
       24  Haver, Daan                  3.5  23.0   8.00  14.5  1981 2053 +0.53 
       23  Gevers, Ernst                3.5  22.5  10.00  11.5  1994 1999 +0.01 
       22  Broekman, Willem             3.5  22.5   8.00  12.0  2014 2009 -0.10 
 23.   14  Pijpers, Peter               3.0  26.5   8.50  14.0  2090 2002 -0.88 
       28  Looijer, Dave                3.0  26.5   8.00  13.0  1910 2032 +0.99 
       25  Kat, Rudolf                  3.0  24.5   8.00  12.5  1959 1938 -0.30 
       21  Bey, Jerry                   3.0  22.0   6.00   9.0  2023 1997 -0.42 
       19  Reijneveld, Ad               3.0  21.5   5.25  11.0  2035 1920 -0.99 
       34  Van de Peut, Aart            3.0  19.0   5.25   8.0  1811 1899 +0.54 
 29.   36  Eijsvogel, Boudewijn         2.5  23.0   4.75  11.0  1802 1789 -0.17 
       37  V/d Griendt, Piet            2.5  23.0   4.25  10.5  1739 1828 +0.43 
       27  Van der Sluis, Theo          2.5  20.0   4.50   6.5  1915 1869 -0.55 
       29  Merkx, Gaston                2.5  18.0   2.75   6.5  1900 1751 -1.17 
 33.   13  Bödicker, Rob                2.0  22.0   5.50  10.0  2091 1832 -2.38 
       26  Bakker, Joop                 2.0  21.5   2.00   9.0  1919 1874 -0.65 
       30  Van Dijk, Guus               2.0  20.0   5.00  10.0  1889 1825 -0.64 
       33  Kuijs, Gerard                2.0  16.5   1.25   4.0  1820 1686 -0.92 
 37.   35  Ehrhardt, Matthias           1.0  16.5   0.25   5.0  1810 1194 -2.06 
 
Ranking after round 7 of Voges Hillegom Rapid 2012 groep B 
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 
------------------------------------------------------------------------------- 
  1.    2  Wijk, Bryan                  6.5  32.0  29.25  26.0  1795 2110 +2.03 
  2.   12  Copier, Richard              6.0  31.0  24.50  27.0  1760 2009 +1.96 
       18  Looijer, Cheryl              6.0  28.5  23.00  23.0  1703 1983 +2.30 
  4.    8  Geene, Joris                 5.5  35.0  25.75  24.0  1773 1872 +0.86 
       24  Mehnavian, Afshin            5.5  26.0  19.25  20.5  1654 1780 +1.16 
  6.    3  Van de Schootbrugge, Gabri 5.0  32.0  21.00  20.0  1784 1744 -0.21 
        5  Gallego, Oscar               5.0  31.0  20.50  21.0  1781 1793 +0.16 
       33  Preuter, Carlos              5.0  30.0  20.00  21.0  1580 1918 +3.15 
        9  Visser, Ingmar               5.0  29.5  17.50  23.0  1770 1799 +0.31 
       15  Haver, Sjoerd                5.0  29.0  17.50  21.0  1710 1807 +0.95 
       50  Plomp, Jan                   5.0  26.5  15.50  19.0  1447 1799 +3.12 
 12.   51  Nguyen, Thao                 4.5  28.5  16.50  17.0  1433 1772 +3.03 
       30  Schoone, Edwin               4.5  26.5  16.75  17.5  1600 1700 +1.11 
       36  Van Dongen, Gijs             4.5  26.0  12.00  20.5  1561 1710 +1.53 
       21  Warmerdam, Rob               4.5  24.5  14.50  16.0  1698 1707 +0.19 
 16.   13  Schoorl, Adri                4.0  30.5  14.00  19.0  1734 1654 -0.65 
       27  Bergers, Wim                 4.0  28.5  12.75  16.5  1630 1609 -0.06 
       32  Levasier, Pieter             4.0  27.5  12.00  16.0  1580 1702 +1.16 
        6  Plooijer, Johan              4.0  26.0  14.00  17.5  1775 1684 -0.70 
        1  Korving, Frank               4.0  26.0  13.00  17.0  1795 1711 -0.74 
       10  Frijling, Jeroen             4.0  25.0  12.00  17.0  1767 1685 -0.68 
       29  Hofman, Richard              4.0  25.0  12.00  15.0  1600 1618 +0.25 
       28  Plantfeber, Henk             4.0  25.0   9.75  15.0  1616 1638 +0.23 
       35  Bey, Jerry Sr.               4.0  24.5  10.50  15.0  1563 1694 +1.21 
       16  De Ruijter, Klaas            4.0  24.0  11.00  16.0  1707 1640 -0.45 
       23  Thierry, Rein                4.0  23.5  10.00  14.5  1662 1610 -0.40 
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        7  Greven, Ron                  4.0  21.5   9.50  14.0  1774 1635 -1.16 
       34  Verschoor, Marcel            4.0  18.0   7.50  11.0  1575 1553 -0.15 
 29.   26  Berger, Otto                 3.5  25.5  12.00  16.5  1641 1603 -0.30 
       17  Visser, Andries              3.5  25.0  10.25  18.5  1706 1583 -1.09 
       38  Van der Ploeg, Mark          3.5  22.0   6.50  15.0  1544 1618 +0.66 
 32.   58  Bartels, Ritchie             3.0  29.0  10.50  14.0  1270 1521 +1.87 
       25  Van den Ende, Gregory    3.0  26.5   8.00  14.0  1646 1501 -1.22 
       37  Muller, Piet                 3.0  26.0  10.00  12.0  1553 1582 +0.21 
       22  Van Elburg, Jan              3.0  25.0   8.75  15.5  1684 1630 -0.50 
       54  Beusen, Frank                3.0  25.0   7.50  12.0  1385 1513 +1.08 
       20  Lemkes, Herman               3.0  25.0   7.00  13.0  1699 1463 -2.00 
        4  Bouwmeester, Dennis          3.0  23.5   8.75  12.5  1783 1555 -2.09 
       40  Warmerdam, Anton             3.0  23.5   7.00  13.0  1520 1507 -0.08 
       43  Bergshoeff, Bert             3.0  23.0   6.50   9.0  1499 1560 +0.47 
       14  Troost, C.                    3.0  22.5   8.00  13.0  1717 1546 -1.49 
       19  Asmussen, Rene               3.0  22.5   5.50  11.0  1700 1490 -1.86 
       55  Van Kreveld, Frank           3.0  19.0   6.25  10.0  1379 1378 -0.10 
       46  Kreukniet, Kees              3.0  18.0   5.00   8.0  1478 1433 -0.34 
       11  Bosman, Evert Jan            3.0  17.0   4.50   9.0  1765 1484 -2.52 
 46.   31  Van de Griendt, Rob          2.5  22.5   5.50  11.0  1600 1488 -1.09 
 47.   41  Veldhuijzen, Joop            2.0  25.0   6.25  11.0  1515 1477 -0.43 
       39  Verburg, Cees                2.0  24.0   5.00   9.0  1542 1422 -1.18 
       42  Van Leijden, Peter           2.0  21.5   3.00   8.0  1506 1457 -0.53 
       57  Melchers, Bert-Jan           2.0  21.0   7.00  10.0  1307 1468 +0.48 
       44  Bouwmeester, Sjef            2.0  21.0   4.50   9.0  1495 1415 -0.84 
       56  Morsink, Hans                2.0  19.0   4.50   8.0  1332 1443 +0.71 
       49  Spaan, Willem                2.0  17.0   3.00   5.0  1449 1351 -0.96 
 54.   45  Meij, Jim                    1.5  22.5   2.50   4.5  1486 1382 -0.94 
       59  Van Dongen, Sam              1.5  20.5   3.50   7.0  0908 1078 +0.94 
       53  Schiermeier-Palm, Gerda    1.5  19.0   2.00   3.5  1389 1299 -0.74 
       47  Geene, Patrick               1.5  18.0   1.25   4.5  1460 1215 -1.38 
       52  Elisen, Peter                1.5  15.5   1.75   2.0  1431 1213 -1.79 
 59.   48  Draaisma, Gerard             1.0  20.5   2.00   5.5  1451 1136 -2.46 
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OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN HILLEGOM 

2012 
Hoofdsponsor: VOGES VERPAKKING - HILLEGOM 
 
Het 30e OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN HILLEGOM wordt in 2012 opnieuw 
gehouden onder auspiciën van Schaakclub "De Uil" te  Hillegom en wel in:   

             Café Bar Restaurant "Zomerzorg" 
             Meerlaan 70     
             Hillegom  Tel. 0252 - 515228 

TOERNOOIVORM: GROEP A Rating 1700 en hoger 
GROEP B Rating tot maximaal 1800 

SPEELWIJZE :  Zeven(7) ronden Zwitsers 
SPEELTEMPO: 40 zetten in 1 3/4 uur + 15 minuten. 
INSCHRIJFGELD: GROEP A:   €  20,=     GROEP B:  €  15,= 
  
SPEELDATA ZIJN: Vrijdag 09 november Vrijdag 16november Vrijdag 23 november 
 Vrijdag 30 november Vrijdag   7december Vrijdag 14 december 
Let op: slotronde :  Zaterdag 22 december   
Aanvang vrijdagavonden om 20.00 uur .De  slotronde begint om 13.00 uur. 
Att. In ronde 1 t/m 5 zijn twee bye's mogelijk (s.v.p. vooraf melden!).Tevens is, in goed overleg, 
vooruitspelen mogelijk (tijdig overleggen s.v.p.). 
PRIJZENGELD: GROEP A: GROEP B: 
 1e prijs: € 180 + Wisseltrofee 1e prijs: € 90 + Wisseltrofee 
 2e prijs: € 160  2e prijs: € 80  
 3e prijs: € 120  3e prijs € 60  
 4e prijs: € 100   4e prijs € 50   
 5e prijs: €   80   5e prijs: € 40  
AANMELDEN : K. v.d. Ben Tel. 0252 – 683321 
 C. Ippel Tel. 06-22577267 (mobiel)  

Niet van  20 t/m  28 oktober (vakantie) 
 Via e.mail      toernooi@schaakclubdeuil.nl 
 Bij aanmelding uw rating en gewenste groep opgeven. 

Aanmelden aan de zaal op vrijdag 9 nov. tot 19.30 uur is mogelijk mits er 
plaats is! 

De toernooiresultaten worden aan de Ratingcommissie doorgegeven!. 
TOT ZIENS OP ONS TOERNOOI 

Er is rookgelegenheid in “Zomerzorg”maar in de speelzaal zelf mag niet gerookt worden. 
Kijk ook op onze website:  

http://www.schaakclubdeuil.nl e.mail:toernooi@schaakclubdeuil.nl 
 

CO-SPONSOR SLOOS ZEEFDRUK STUDIO BV HILLEGOM 


