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

 Woord van het bestuur 
 Stappenexamens 
 Jeugdsnelschaaktoernooi 
 Stappentoernooi 
 Interne competities 
 Externe competities 
 Kalender 
 In de email editie: Schaaktraining met Jan 

deel 4 
 

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 seizoen duurt inmiddels nog maar minder dan 
drie maanden en met de feestdagen voor de deur, 
zullen die ook voorbij vliegen. We hebben nog 
een paar bijzondere evenementen voor de boeg: 
het Familietoernooi op vrijdagavond 10 juni en 
ons 50-jarig jubileum op zaterdag 25 juni. Je 
ontvangt hierover nog meer informatie.  
 
Ook staan er nog veel schaakwedstrijden op het 
programma. We zijn volop bezig om de externe 
wedstrijden in te halen en het eerste zestal en het 
bekerteam doen het erg goed.  
 
Ik kijk terug op een erg geslaagd 
jeugdsnelschaaktoernooi. Het was als vanouds 
strak georganiseerd en gezellig. De kinderen, 
ouders en begeleiders waren erg tevreden en 
kunnen eigenlijk niet wachten op het toernooi van 
volgend jaar.  
 
Ook hebben we de eerste stappenexamens 
afgenomen. Jullie mogen trots zijn op de 
resultaten.  
 
Rest mij niets anders dan iedereen veel 
leesplezier en schaakplezier te wensen! 
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 
 
 
 
Stappenexamens  

Thijs en Gert hebben op 18 maart hun Stap 2 
examen gehaald!  
 
Evert, Joyce, Quirine en Victor haalden hun Stap 
1 examen! 
 
Dries deed examen in Stap 1 en 2 en slaagde 
voor beide.  
 
Van harte gefeliciteerd met jullie resultaat! 
 
Jeugdsnelschaaktoernooi 
Zaterdag 26 maart organiseerde het Hoevelakens 
Schaakgenootschap het 44e Open Hoevelakens 
Jeugdsnelschaaktoernooi. Het toernooi werd 
geopend hoofdsponsor Roeli Jansen-Jansen van 
RJJ Keukens. Zij verrichtte de eerste zet aan het 
eerste bord, waarmee zij het toernooi aftrapte. 
 
Wij leverden 5 prijswinnaars: Julian werd 4e in de 
C-categorie, Rafi behaalde de 8e plaats in de C-
categorie, Joyce pakte de 9e plek in de E-
categorie, Evert van Dasselaar werd 11e in de D-
categorie en Thijs van den Heuvel was 12e in de 
D-categorie. 
 
Stappentoernooi 
Na twee seizoenen was er vrijdag eindelijk weer 
een Stappentoernooi. Dit jaar werd er gestreden 
om stap 1, stap 2 en stap 4. 
 
In Stap 4 was het duidelijk wie de sterkste was: 
Matteo won al zijn partijen. Timo werd tweede 
door van iedereen te winnen behalve van Matteo 
en Julian werd derde, door in de laatste wedstrijd 
van Pieter te winnen. Pieter kwam er goed voor te 
staan in deze partij, maar kon het niet op tijd 
afmaken, waardoor hij door zijn vlag ging. 
 
Bij Stap 2 ging het ook tot de laatste partij. Evert 
had al zijn partijen gewonnen en moest nog tegen 
Gert spelen, die één verliespartij had. In deze 
laatste ronde ging Evert voor de overwinning en 
hij stond ook erg goed. Gert plaatste alleen een 
aanval op de in het midden geplaatste koning van 
Evert, die daarmee tegen een mat opliep. Op 
onderling resultaat werd Gert 1e, voor Evert. Thijs 
werd derde omdat hij van zowel Gert als Evert 
had verloren. 
 
Bij stap 1 ging het tussen Jip en Bram die in de 
laatste ronde tegen elkaar speelden. Bram ging er 
uiteindelijk met de overwinning vandoor. Guo Nian 
werd derde. 
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Interne competities 
Bij de jeugd is er de laatste rondes weinig 
verandert. Vooral bij de pionnen blijft het 
spannend. Bram heeft daar nu de eerste plek, 
voor Chris en Guo Nian. Matteo staat nog steeds 
in de overall competitie op de eerste plek, ruim 
voor Julian en Max.  
 
Bij de volwassenen gaat de strijd om de titel 
definitief tussen Martin, Daan en Dirk. Martin staat 
eerste, vier punten voor op Dirk en 6 punten voor 
op Daan. Er zijn veel minder rondes te spelen dan 
de kalender doet vermoeden, omdat de komende 
weken de koplopers veel externe wedstrijden 
inhalen.  
 
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/ 
 
Externe competities 
Het bekerteam doet het dit jaar erg goed! In de 
kwartfinale werd er gewonnen van Vegtlust. Lees 
het verslag hier: 
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/hoev
elakens-schaakgenootschap-naar-halve-finale-
beker/ 
 
Het zestal staat vijfde van de 10, maar dat is een 
sterk vertekend beeld. Het team mag nog 3 
wedstrijden inhalen, waardoor een plek in de top 3 
reëel is. 
 
De viertallen hebben het lastig. Ieder team haalt 
wel wat punten, maar de teams doen niet mee om 
de titel.  
 
Het A-team heeft het ook lastig, in de eerste 
klasse A spelen gewoon veel goede jeugdspelers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Kalender 

Zie voor de volledige kalender: 
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/ 
 
Nieuwe Tussenschaakje: 13 mei  

 
Jeugd: 
15 apr Geen schaken, Goede Vrijdag 
22 apr 16e ronde competitie 
29 apr 17e ronde competitie 
06 mei 18e ronde competitie 
13 mei 19e ronde competitie 
20 mei Laatste ronde en prijsuitreiking 
27 mei schaaktoernooi 
03 jun schaaktoernooi 
10 jun Familietoernooi 
17 jun geen schaken 
24 jun Schaaktoernooi 
25 jun Jeugduitje en jubileum 
 
Senioren: 
15 apr Geen schaken, Goede Vrijdag 
22 apr 22e ronde competitie 
29 apr 23e ronde competitie 
06 mei 24e ronde competitie 
13 mei Geen competitie, maar externe 
wedstrijden 
20 mei 25e ronde competitie 
27 mei 26e ronde competitie 
03 jun 27e ronde competitie 
10 jun Familietoernooi 
17 jun 28e ronde competitie 
24 jun HSG Kampioenschap 
25 jun Jubileum 
 
 

 


