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Seizoen 2021-2022 nr. 1 
 
Van de redactie 
Voor u ligt het nieuwe Tussenschaakje. 
Met daarin: 

• Woord van het bestuur 

• Oproep Kopij Tussenschaakje 

• Website, Social Media en Whatsapp 

• Promotieactiviteiten 

• Jaap de Wijn Trofee 

• Schaak-off 

• Interne competities 

• Kalender 
De redactie wenst u veel leesplezier. Voor 
suggesties, op- of aanmerkingen, danwel een 
ingezonden artikel (schuingedrukte items), mail 
naar redactie@schaakvereniginghoevelaken.nl of 
vertel het aan de redactie (Dirk Veldhuizen). 
 

Woord van het bestuur 
Na anderhalf jaar online schaken en af en toe een 
vriendschappelijk toernooi op de club, zijn we 
afgelopen maand weer begonnen met een 
volwaardig schaakseizoen.  
 
Dat betekent dat we weer interne en externe 
competitie spelen en schaaklessen verzorgen.  
 
We zijn de coronacrisis goed doorgekomen. Het 
ledenaantal is stabiel gebleven of zelfs iets 
gegroeid. Sportief gaat het ook goed; we hebben 
dit jaar een veel grotere interne competitie voor de 
senioren, dankzij nieuwe leden en jeugdleden die 
ook meespelen.  
 
We hebben ook meegedaan met de Schaak-Off. 
Een landelijk toernooi, waar schaakverenigingen 
de eerste voorrondes organiseren, de regionale 
bonden de regionale finales en er op 31 oktober 
een landelijke finale is. Vanuit onze club doen 
Martin, Daan, Ed, Julian en Rafi mee. Veel succes 
bij de regionale finales! 
 
Rest mij niets anders dan iedereen veel 
leesplezier te wensen met dit Tussenschaakje en 
veel schaakplezier te wensen! 
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 
 
 
 
 
 
 

 

Oproep kopij Tussenschaakje 

Ga je naar een toernooi, speel je een interne of 
externe wedstrijd of zie je iets interessants; mail 
het de redactie 
(redactie@schaakvereniginghoevelaken.nl), dan 
kan het in het Tussenschaakje.  
Stuur ook je wedstrijd in voor een analyse! 
 
 

Website, Social Media en Whatsapp 

Op onze website 
http://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/ 
Vindt u o.a. de huidige versie van de agenda, de 
tussenstanden van de interne competities en 
externe competities en de verslagen van de 
competities en andere gebeurtenissen.  
Verder heeft de vereniging voor de jeugdafdeling 
en de volwassenenafdeling een whatsapp groep. 
Wil je daaraan meedoen, meldt het aan Eleonor 
(of iemand van de jeugdafdeling). De Whatsapp 
groep wordt o.a. gebruikt voor mededelingen.  
 
Daarnaast staat het nieuws ook op  
Twitter: @Hoevelakenssg en  
Facebook: Schaakvereniging Hoevelakens 
SchaakGenootschap 
 
 

Promotieactiviteiten 

Naast de Schaak-Off hebben we ook weer aan 
ongeveer 250 kinderen in de omgeving schaakles 
gegeven.  
 
 

Jaap de Wijn Trofee 

Op vrijdag 3 september startte het schaakseizoen 
van het Hoevelakens Schaakgenootschap met de 
Jaap de Wijn Trofee (mogelijk gemaakt door 
slijterij ’t Witte Schuurtje). 
 
Met 16 deelnemers was het toernooi goed bezet. 
De eerste prijs ging naar Joost Marcus. Hij wist in 
de beslissende laatste ronde te winnen van 
Gerben van Pel. Daarvoor had Marcus al 
gewonnen van een andere concurrent voor de 
titel, Martin Veldhuizen. Veldhuizen en Van Pel 
speelden tegen elkaar gelijk en wonnen hun 
overige wedstrijden waardoor zij op een gedeelde 
tweede plek eindigde. 
 
Dit jaar debuteerde jeugdspeler Matteo de Haan. 
Hij scoorde direct twee overwinningen en werd 
daarmee 8ste, een knappe prestatie. 

http://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/
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Schaak-Off 
Vrijdag 24 september was de Hoevelakense 
voorronde van de Schaak-off. Er werd door 23 
deelnemers gestreden om de tickets naar de 
Gelderse finale. 
 
Jong en oud verraste door zich te plaatsen. 
Jeugdspelers Rafi Mohamed en Julian van 
Hamersveld wisten hun groep verrassend te 
winnen en door te stromen. Ed Monch (87) wist 
de C-groep te winnen. Ook Hans Lijster wist zijn 
groep te winnen. Hij versloeg Wim Hoebe, Triuna 
van Dorsten en Robin Nellestein. 
 
In de sterkste groep ging het tussen Martin 
Veldhuizen, Kevin van Brummelen en Joost 
Marcus. Marcus werd derde na een verliespartij 
tegen Van Brummelen en een gelijkspel tegen 
Veldhuizen. De wedstrijd tussen Veldhuizen en 
Van Brummelen ging door tot de laatste 
seconden. Veldhuizen had een pion gewonnen en 
had het initiatief in de wedstrijd Van Brummelen 
deed er alles aan om de wedstrijd alsnog naar 
zich toe te trekken, maar Veldhuizen speelde de 
partij netjes uit. 
 
Daan van Pel won de B-groep. Hij versloeg Jelle 
Bloemendaal en Mick Schilder, maar moest zijn 
meerdere erkennen in jeugdspeler Matteo de 
Haan. 

 
Interne competities 

De interne competitie van de jeugd en senioren 
zijn respectievelijk 4 en 3 rondes oud. Iedere 
week worden in het weekeinde (liefst op zaterdag, 
maar soms op zondag) de standen gepubliceerd 
en wanneer mogelijk, een verslag van de ronde 
geplaatst.  
 
De jeugdcompetitie ziet er vertrouwd uit: Matteo 
heeft een flinke voorsprong gepakt. Tweede staat 
Joyce , gevolgd door Evert en Max. Koen is leider 
in het Reuzendoderklassement met 3 punten.  
 
Bij de senioren hebben we dit jaar maar liefst 27 
inschrijvingen. We hebben dan ook al 

verschillende gezellige en levendige clubavonden 
gehad!  
 
De stand ziet er nog wat vreemd uit vanwege de 
byes, waardoor we 10 deelnemers met de 
maximale score hebben. De komende weken 
komt hier meer tekening in de strijd.  
 
De jeugdspelers hebben meteen een stempel 
gedrukt op het Reuzendoderklassement. Rafi 
versloeg Henry en scoorde daarmee 12 punten. 
Matteo staat tweede met 7 punten. Dit belooft een 
spannende strijd te gaan worden.  
 
Ook hebben we de eerste partijanalyse al op de 
site staan. Hopelijk volgen er hier meer van.  
 

Kalender 

Zie ook: 
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/ 
 
Nieuwe Tussenschaakje: 12 november  

 
Jeugd: 
15 okt 6e ronde competitie 
22 okt geen schaken; herfstvakantie 
29 okt 7e ronde competitie  
05 nov 8e ronde competitie 
12 nov 9e ronde competitie 
19 nov 10e ronde competitie 
26 nov 11e ronde competitie 
03 dec Sinterklaassimultaan 
 

 

Senioren: 
15 okt 5e ronde competitie 
22 okt 6e ronde competitie 
29 okt 7e ronde competitie  
05 nov 8e ronde competitie 
12 nov 9e ronde competitie 
19 nov 10e ronde competitie 
26 nov 11e ronde competitie 
03 dec Surprisetoernooi 
 

 


