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Hét laatste nieuws van Hoevelakens schaakgenootschap 

Seizoen 2021-2022 nr. 3 
 
Van de redactie 
Voor u ligt het nieuwe Tussenschaakje. 
Met daarin: 

 Woord van het bestuur 
 Persoonlijk Jeugdkampioenschap 
 Interne competities 
 Externe competities 
 Oproep Kopij Tussenschaakje 
 Kalender 
 Aankondiging Jeugdsnelschaaktoernooi 
 In de email editie: Schaaktraining met Jan 

deel 1 en 2 
 

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 
Het schaakseizoen is weer in volle gang. Externe 
wedstrijden worden ingehaald en er zijn weer 
verschillende toernooien aangekondigd. 
 
Ook wij organiseren weer ons 
jeugdsnelschaaktoernooi. We hebben twee jaar 
moeten wachten op de 44e editie en 26 maart zal 
die er zijn.  
 
Gelukkig zijn de coronamaatregelen (bijna) 
losgelaten, zo kunnen we alsnog ons 50-jarig 
jubileum vieren. Onze club is namelijk in 1972 
opgericht door onder andere Jan Nagel.  
 
We hebben nog geen activiteiten geregeld, 
dus als je een leuk idee hebt, laat het dan zo 
snel mogelijk weten! 
 
We houden dit jaar ook weer het Familietoernooi, 
dus schrijf maar op dat het vrijdagavond 10 juni 
weer een feestje is bij het Hoevelakens 
Schaakgenootschap! 
 
Rest mij niets anders dan iedereen veel 
leesplezier en schaakplezier te wensen! 
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 
 
 
 
 
 

 
 
Persoonlijk Jeugdkampioenschap  
Zaterdag 5 maart en zondag 6 maart deden Rafi 
en Thijs mee aan de persoonlijke 
jeugdkampioenschappen van de SGS in 
Amersfoort. Na een moeizame eerste dag, wisten 
beide schakers in de tweede dag goed te scoren.  
 
Rafi eindigde met de 11e plek in de C-categorie 
netjes in de middenmoot van dit sterke veld. Zijn 
toernooiprestatierating was met 670 erg goed!  
 
Thijs behaalde in de tweede dag 3 punten uit 5 
wedstrijden, na een moeilijke eerste dag. Het 
bleek goed voor de 18e plek, ongeveer in de 
derde kwart van het veld. Zijn 
toernooiprestatierating was 605 en dat is ook een 
ook een mooie score.  
 
 
Interne competities 
Bij de jeugd is er sinds de laatste ronde ook een 
ranglijst per leeftijdscategorie. Dat laat ineens zien 
dat het bij de D-jeugd en de pionnen erg 
spannend is. Ook de strijd om het 
Reuzendoderklassement ligt nog volop open.  
 
Wat niet open ligt, is de strijd om eerste plek in 
het algemene klassement. Matteo is dit jaar veel 
te sterk voor de rest van de competitie en staat 
inmiddels na 13 rondes al 4 overwinningen voor 
op nummer 2 Julian. Julian heeft op zijn beurt al 
meer dan 1 overwinning voorsprong op nummer 3 
Max. 
 
Bij de volwassenen lijkt de strijd om de titel te 
gaan tussen Martin, Daan en Dirk. Martin staat 
eerste, Daan op 2 punten en Dirk op 4 punten. 
Nummer 4 Joost staat inmiddels 11 punten achter 
Martin. Johan voert op de vijfde plek een grote 
groep schakers aan die dicht bij elkaar staan.  
 
Iedere week staat er een nieuw verslag op onze 
site en is de ranglijst bijgewerkt.  
Zie ook: 
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/intern
e-competitie-jeugd/ 
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/intern
e-senioren-competitie/ 
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Externe competities 
Het bekerteam doet het dit jaar erg goed! De 
eerste twee rondes werden gewonnen. De eerste 
ronde werd Kasteel Lekstroom verslagen en in de 
tweede ronde was Houten niet opgewassen tegen 
het Hoevelakense team.  
 
Het zestal staat er prima voor na 4 gespeelde 
wedstrijden. Twee wedstrijden werden gewonnen, 
één gelijk gespeeld en één verloren. Daarmee lijkt 
handhaving geen enkel probleem. Promotie lijkt 
ook te zijn verkeken omdat twee teams al drie 
punten meer hebben behaald.  
 
Het eerste viertal heeft het moeilijk. De eerste 
twee wedstrijden werden verloren en er zijn nog 
maar drie wedstrijden te gaan.  
 
Het tweede viertal heeft pech gehad met de 
agenda en tegenstanders, waardoor zij al hun 
wedstrijden nog moeten spelen.  
 
Het derde viertal heeft de dubbele ontmoeting 
tegen BDSV al achter de rug. Er lagen kansen om 
vier wedstrijdpunten over te houden aan deze 
wedstrijden, het werd er helaas 1. 
 
Tot slot heeft het A-team zijn eerste wedstrijd 
gelijk gespeeld. Dat is knap, want dit is eigenlijk 
min of meer een B/C-team en de tegenstand in 
deze competitie is dus erg sterk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 8 april  

 
Jeugd: 
18 mrt (Proef)examens  
25 mrt Stappentoernooi 
26 mrt Jeugdsnelschaaktoernooi 
01 apr 15e ronde competitie 
08 apr 16e ronde competitie 
15 apr Geen schaken, Goede Vrijdag 
22 apr 17e ronde competitie 
29 apr 18e ronde competitie 
 
10 juni: Familietoernooi 
Nog te plannen: Uitje jeugd en jubileumactiviteit 
  
Senioren: 
18 mrt 18e ronde competitie  
25 mrt 19e ronde competitie 
01 apr 20e ronde competitie 
08 apr 21e ronde competitie 
15 apr Geen schaken, Goede Vrijdag 
22 apr 22e ronde competitie 
29 apr 23e ronde competitie 
 
10 juni: Familietoernooi 
24 juni: HSG Kampi 
Nog te plannen: Uitje jeugd en jubileumactiviteit 

 


