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

• Woord van het bestuur 

• 50 jaar HSG 

• Wist u dat? 

• Jubileumfestiviteiten 

• Interne competities 

• Externe competities 

• 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 
De schaakvereniging is inmiddels 50 jaar! 1 mei 
was het zover. We hebben ervoor gekozen om de 
feestelijkheden op 25 juni als afsluiting van weer 
een bewogen coronaseizoen te houden.  
 
Alle competities lopen naar hun einde en 
daardoor is het programma de laatste weken en 
de komende weken nog erg vol met externe 
wedstrijden en de laatste competitierondes.  
 
We hopen vanavond (13 mei) een historische 
schaakprestatie neer te zetten, door voor het 
eerst in de geschiedenis de finale van de SGS 
bekercompetitie te halen. Het zal een moeilijke 
opgave worden.  
Vorige week werd de andere halve finale 
gespeeld. Woerden won daar verrassend van En 
Passant.  
 
Ook zijn er weer veel schaaktoernooien, 
waaronder de jeugd Grand Prix’s, de eerste 
aanstaande zondag en de andere op 12 juni.  
 
Rest mij niets anders dan iedereen veel 
leesplezier en schaakplezier te wensen! 
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 
 
 
 
 
 
 
 

50 jaar HSG  
Op maandag 1 mei 1972 is onze vereniging 
opgericht met als eerste voorzitter Jan Nagel, die 
twee jaar eerder naar Hoevelaken was verhuisd 
en die in het “Witte Schuurtje” tot de conclusie 
kwam dat er nog geen schaakvereniging in 
Hoevelaken was. Huisarts Klaarenbeek stelde 
Sparrendam op de dinsdagavond ter beschikking 
voor de schaakvereniging en binnen afzienbare 
tijd waren er 60 leden (waarvan lang niet iedereen 
eerder schaakstukken had aangeraakt). Er werd 
direct regionale competitie gespeeld bij de SGS, 
iets wat we nog steeds doen, en het eerste jaar 
werd het team direct tweede achter Putten 
waardoor het promoveerde. De volgende jaren 
werd het eerste team steeds kampioen waardoor 
het team in de eerste klasse van de SGS speelde. 
 
In 1973 kwam er ook een jeugdafdeling bij; Jaap 
de Wijn begon schaakles te geven aan kinderen 
op de basisschool, op de zaterdagochtend. 
 
Hoogtepunt van onze vereniging was het 
simultaan dat Viktor Kortsjnoi op de club gaf in 
1978. Hij was toen vice-wereldkampioen. 
 
De club heeft ook zwaar weer gekend; begin jaren 
’80 waren er nog maar 12 seniorenleden over en 
fuseerde de club met Voorthuizen, een fusie die 
maar één seizoen stand hield. 
In 1983 kreeg de schaakvereniging zijn huidige 
clubavond, de vrijdagavond, voor zowel de jeugd 
als de senioren. Toen betrokken we ook voor het 
eerst “de Hobbit”, het gebouw van de 
Volksuniversiteit, waar we tot een paar jaar 
geleden onze schaakavonden organiseerden. 
 
Naast Jan Nagel en Jaap de Wijn heeft de club 
veel te danken aan Jules Jacobs, Johan en Gert 
van Leuveren die zich jarenlang tomeloos inzetten 
voor de vereniging. 
 

Wist u dat? 
Wim het langst lid is van ons allemaal (31 jaar). 
Niels het kortst lid is (3 weken). 
Ed ons oudste lid is (87 jaar). 
Finnley ons jongste lid is (7 jaar). 
 
We als een van de weinige verenigingen meer 
jeugdleden dan volwassen leden hebben. 
 
Onze club de laatste 20 jaar tussen de 40 en 50 
leden heeft.  
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Ons jeugdsnelschaaktoernooi in de jaren 90 meer 
dan 200 deelnemers kende.  
 
Ons jaarlijkse jeugdtoernooi ook internationaal 
wordt bezocht! 
 
Grootmeesters Erwin l’Ami en Robin van Kampen 
in ons jeugdsnelschaaktoernooi hebben 
gewonnen. 
 
Ons bestuur bestaat uit 4 jeugdleden en een 
ouder van een oud-jeugdlid.  
 
Er een toernooi is georganiseerd waar we NIET 
ZIJN GEWEEST? 
 
Ons eerste achttal 4 jaar achter elkaar een feestje 
organiseerde (afwisselend een promotie en een 
degradatiefeestje). 
 
Jubileumactiviteiten 
25 juni gaan we met de jeugd lasergamen. De 
informatie hierover vindt je bij dit Tussenschaakje 
en heeft Jerry inmiddels ook via de email gedeeld. 
Aanmeldingen lopen via hem. 
 
Na het lasergamen, is er een barbecue. Hiervoor 
is ook informatie bij dit Tussenschaakje. Je kunt je 
aanmelden bij Dirk.  
  

Interne competities 

De interne competities zijn bijna afgerond. Bij de 
jeugd is het nog spannend bij de pionnen. Daar 
kunnen nog zeker 5 schakers winnen. In de A/B 
categorie is Matteo niet meer te achterhalen. Timo 
wordt er tweede voor Max. Julian gaat de C-
categorie winnen voor Rafi. Thijs heeft nog een 
kleine kans om gedeeld eerste te worden in de D-
categorie, hij staat 8 punten achter, met nog 2 
wedstrijden te gaan. In de E-categorie gaat Joyce 
er waarschijnlijk met de eerste plek vandoor.  
 
Bij de senioren is er iets meer tekening in de 
strijd. Martin staat nu 6 punten voor op Dirk, die 
op zijn beurt weer 6 punten voorsprong heeft op 
Daan. Daan heeft weer 6 punten voorsprong op 

Johan, die de laatste rondes goed scoorde en 
goede kans maakt op de 4e plek.  
 

Externe competities 

Naast successen voor het bekerteam, draait ook 
het zestal goed mee in de competitie. Er zit een 
tweede of derde plek in voor het team! 
 
De viertallen hebben het dit seizoen zwaar. Het 
eerste viertal verloor een paar keer ongelukkig en 
het tweede en derde viertal stuitten op sterke 
tegenstand.  
 
Het A-team is ingedeeld in de hoofdklasse A, 
waar het team nog knap 2 gelijke spelen 
behaalde.  
 

Kalender 

Zie voor de volledige kalender: 
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/ 
 
Nieuwe Tussenschaakje: 11 juni  

 
Jeugd: 
13 mei Voorlaatste ronde competitie 
20 mei Laatste ronde competitie 
27 mei schaaktoernooi 
03 jun schaaktoernooi 
10 jun Familietoernooi 
17 jun geen schaken 
24 jun Schaaktoernooi 
25 jun Jeugduitje en jubileum 
 
Senioren: 
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 
 

 


