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Van de redactie 
Voor u ligt het nieuwe Tussenschaakje. 
Met daarin: 

 Woord van het bestuur 
 Schaakles ouders en volwassenen 
 Schaaktraining met Jan 
 Schaak-off 
 Interne competities 
 Oproep Kopij Tussenschaakje 
 Kalender 

De redactie wenst u veel leesplezier. Voor 
suggesties, op- of aanmerkingen, dan wel een 
ingezonden artikel (schuingedrukte items), mail 
naar redactie@schaakvereniginghoevelaken.nl of 
vertel het aan de redactie (Dirk Veldhuizen). 
 
Woord van het bestuur 
Tsja, toen was er weer een lockdown. We 
hoopten deze winter gewoon door te kunnen 
schaken, maar dat mag niet zo zijn.  
We schakelen natuurlijk direct over naar online 
schaken en doen dit samen met BDSV uit 
Barneveld en PSV DoDO uit Putten. Dat betekent 
dat je op dinsdag en vrijdag kunt schaken tegen 
schakers van onze club en uit de regio.  
 
We weten natuurlijk niet hoelang we online blijven 
schaken. We hopen natuurlijk 7 januari weer 
fysiek te mogen schaken, maar dat is natuurlijk 
erg onzeker.  
 
Zoals ik al in het vorige Tussenschaakje schreef, 
staat de club er positief voor. We hebben veel 
nieuwe leden, leuke interne competities en ook in 
de externe competities draaien we goed mee. 
Vorige week bereikten we de tweede ronde van 
de beker en we staan tweede in de 
zestallencompetitie.  
 
Ook was er individueel succes; ik won mijn groep 
bij de Schaak-Off en Martin werd in de tweede 
groep derde.  
 
Rest mij niets anders dan iedereen veel 
leesplezier en schaakplezier te wensen! 
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 
 
 
 
 
 

Schaakles ouders en volwassenen 
Naast de schaakles voor de jeugdafdeling, bieden 
we ook schaakles voor de ouders van 
jeugdschakers en voor volwassenen.  
 
Daan geeft nu al les aan een klein groepje 
seniorenleden, Jerry is bereid om een groep echte 
beginners les te geven. Deze lessen starten om 
19.30 uur en eindigden om 20.25 uur.  
 
Dit gaat in zodra we weer fysiek schaken.  
 
Schaaktraining met Jan 
We zijn alweer bezig met het 11e jaargang van de 
Schaaktraining met Jan. Ieder jaargang bestaat 
uit 20 edities die tweewekelijks verschijnen. Wil je 
ook de schaaktraining ontvangen? Of wil je een 
ouder jaargang bekijken (het eerste jaargang is 
van 2011), mail het de redactie: 
redactie@schaakvereniginghoevelaken.nl 
De Schaaktraining is gratis.  
 
Schaak-Off 
Zaterdag 30 oktober was het Denksport Centrum 
Amersfoort het strijdtoneel van Martin Veldhuizen 
en Daan van Pel. Beide schakers zijn al sinds jaar 
en dag actief als jeugdinstructeur bij het 
Hoevelakens Schaakgenootschap en hadden 
zich, via overwinningen in een regionaal en 
provinciaal kwalificatietoernooi, afgelopen maand 
geplaatst voor de finale van de eerste landelijk 
Schaak-off georganiseerd door de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond. De 82 gekwalificeerde 
deelnemers werden op sterkte ingedeeld in 
verschillende groepen met een bedenktijd van 20 
minuten per persoon met 3 seconde bonustijd per 
zet. 
 
Daan van Pel speelde in de vijfde groep mee en 
werd flink onder druk gezet aan de start van het 
toernooi. Toch wist hij, soms tot zijn eigen 
verbazing, ongeslagen te blijven in de 
openingsrondes. Van Pel belandde hiermee al 
vroeg op de eerste plaats in zijn groep. Deze 
plaats smaakte duidelijke naar meer en Van Pel 
raakte op stoom. Waar de eerste partijen nog 
moeizaam gingen, reeg hij in de latere rondes de 
ene overwinning naadloos aan de andere. Het 
resultaat was dat hij eigenlijk vanaf de eerste 
ronde zijn groep domineerde. Hij was zelfs al voor 
de start van de laatste ronde zeker was van de 
eindoverwinning, maar ook deze partij wist hij 
slagvaardig naar zich toe te trekken. Een 
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overduidelijk verdiende 1e plaats goed voor een 
gouden medaille. 
 
Martin Veldhuizen speelde in de tweede groep 
mee. Zijn toernooi begon met een nagelbijtend 
gelijkspel waar beide spelers tientallen zetten 
moesten spelen met slechts de 3 seconden 
bonustijd per zet als bedenktijd. Uiteindelijk 
werden alle stukken afgeruild en een remise was 
het resultaat. Een dergelijke partij in de 
openingsronde bekent dat direct daarna een 
nieuwe partij begonnen moet worden. Dit bleek te 
veel van het goede en Veldhuizen verloor deze 
snel. Het voordeel van de snelle verliespartij is dat 
er wat tijd zit tot de start van de volgende ronde. 
Veldhuizen gebruikte deze tijd nuttig en wist zich 
te herpakken voor de start van de 3e ronde. Hij 
won alle opvolgende rondes! Daarmee werkte 
zich steeds meer op in de ranglijst. Dit resulteerde 
uiteindelijk alsnog in een zwaarbevochten 3e 
plaats en een bronzen medaille. 
 
Een mooie beloning voor Martin Veldhuizen en 
Daan van Pel en een einde aan een 
indrukwekkend reeks schaakwedstrijden verdeeld 
over drie toernooien.  
 
Interne competities 
De interne competitie van de jeugd en senioren 
zijn 10 rondes onderweg. Iedere week worden in 
het weekeinde (liefst op zaterdag, maar 
regelmatig op zondag) de standen gepubliceerd 
en als dat lukt, een verslag van de ronde 
geplaatst.  
 
De jeugdcompetitie ziet er vertrouwd uit: Matteo 
heeft een flinke voorsprong gepakt op Julian en 
Max. Daarna is er weer een groot gat naar Joyce. 
Guo Nian (pion) staat knap 9e op de ranglijst en 
laat verschillende meer ervaren schakers achter 
zich. Joyce is leider in het 
Reuzendoderklassement met 10.5 punten.  
 
Bij de senioren staat Martin eerste, gevolgd door 
Dirk, Joost, Daan en Johan. Dat is een bekende 
top 5. Mick staat netjes zesde, gevolgd door Ed. 
Verder staan er drie nieuwkomers in de top 10: 
Max, Matteo en Glory. Max en Matteo zijn de 

Reuzendoders van het moment. Max heeft 17 
punten behaald, Matteo 16.5. Dit lijkt een lange en 
spannende strijd om de eerste plek in het 
Reuzendoderkampioenschap te worden.  
 
Zie ook: 
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/intern
e-competitie-jeugd/ 
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/intern
e-senioren-competitie/ 
 
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! 
 
Kalender 

Zie voor de volledige kalender: 
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/ 
 
Nieuwe Tussenschaakje: 14 januari  

 
Jeugd: 
26 nov  
03 dec Online schaken 
10 dec Online schaken 
17 dec Online schaken 
24 dec Geen schaken 
31 dec Geen schaken 
07 jan  11e ronde competitie 
14 jan  12e ronde competitie 
21 jan  13e ronde competitie 
  
Senioren: 
26 nov 10e ronde competitie 
03 dec Online schaken 
10 dec Online schaken 
17 dec Online schaken 
24 dec Geen schaken 
31 dec Geen schaken 
07 jan  12e ronde competitie 
14 jan  13e ronde competitie 
21 jan  14e ronde competitie 

 


