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Seizoen 2021-2022 nr. 6 
 
Van de redactie 
Voor u ligt het nieuwe Tussenschaakje. 
Met daarin: 

• Woord van het bestuur 

• HSG kampioenschap 

• Jubileumfeest 

• Interne competitie volwassenen 

• Play-off 

• Schaak-off 2022 

• 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 
Voor het eerst in drie jaar schrijf ik een voorwoord 
voor het zesde Tussenschaakje van het seizoen.  
Ik ben erg dankbaar dat, ondanks een lockdown, 
we toch nog het grootste deel van het seizoen 
hebben kunnen spelen.   
 
En het is nog niet voorbij! Vanavond hebben we 
het Familietoernooi, de komende weken gaan nog 
een aantal jeugdleden hun examen maken en op 
24 juni hebben we het HSG kampioenschap.  
 
We sluiten het seizoen dan op 25 juni af met het 
jubileumfeest.  
 
Afgelopen weken is ook de interne competitie 
voor de volwassenen beslist: Martin, van harte 
gefeliciteerd met je 6e kampioenschap! 
 
In de beker bleef nog een stunt helaas uit; Moira 
Domtoren was te sterk en mocht het opnemen 
tegen Woerden. Woerden was te sterk en werd 
bekerwinnaar.  
 
Ik wens jullie alvast een goede zomervakantie toe 
en hoop jullie eind augustus / begin september 
weer op de club te zien 
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 
 
 
 
 
 
 

HSG kampioenschap 

Op vrijdag 24 juni wordt er bij het Hoevelakens 
Schaakgenootschap voor de twaalfde maal 
gestreden om het HSG Kampioenschap. Dit is 
een open kampioenschap, iedereen is daarom 
van harte welkom (ongeacht of je lid bent van een 
schaakvereniging of schaakbond). Het toernooi is 
een snelschaaktoernooi met 5 minuten per 
persoon per partij. We spelen in 4- of 6-kampen 
ingedeeld op speelsterkte, afhankelijk van het 
aantal deelnemers en speelsterkte  
 
Het toernooi wordt gespeeld in de Rehoboth, 
Smalle Streek 4 te Hoevelaken en aanvang is 
20.15 uur, de deelname is gratis en inschrijving 
vindt op de avond zelf plaats. 
 

Jubileumfeest 
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 (start 
16.30 uur, we zijn vanaf 15 uur bij de Smalle 
Streek 4 als je een partijtje wilt schaken. Hiervoor 
is ook informatie bij dit Tussenschaakje. Je kunt je 
aanmelden bij Dirk.  
 

Interne competitie volwassenen 

De interne competitie bij de volwassenen is voor 
de 6e keer door Martin gewonnen. Hij liep de 
laatste paar rondes 7 punten uit op Dirk en kan 
daarom niet meer achterhaald worden. Dirk is op 
zijn beurt zeker tweede. Alleen Daan en Johan 
strijden nog om de 3e plek.  
 
Matteo wordt waarschijnlijk de Reuzendoder van 
het seizoen, hoewel er met een verrassende 
uitslag iemand hem nog kan inhalen.  
 

Play-off 
Play-off is een social media platform/applicatie dat 
het leuker en makkelijker maakt voor gebruikers 
om met elkaar in contact te komen en spelletjes te 
spelen op jouw Play-Off locatie! 
 
Als Hoevelakens Schaakgenootschap zijn we een 
speellocatie waar mensen kunnen afspreken om 
een partijtje te komen schaken. Laat het weten 
aan vrienden en familie, ze kunnen op deze 
manier gemakkelijk een keer een andere 
tegenstander vinden.  
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Schaak-off 2022 
Afgelopen seizoen won Daan bij de landelijke 
Schaak-off zijn groep. Met meer dan 1000 
deelnemers verspreid over het hele land (en 22 
maar liefst 22 deelnemers bij ons), heeft de KNSB 
besloten om komend najaar weer een Schaak-Off 
te organiseren. 
 
Dit toernooi heeft een speeltempo van 15-30 
minuten per persoon, per partij en je speelt tegen 
drie schakers van ongeveer gelijke speelsterkte. 
De winnaars van de vierkampen gaan naar de 
regionale finales en de winnaars daarvan  gaan 
naar de landelijke finale. 
 
Wij gaan ook weer meedoen en combineren dit 
met de Jaap de Wijn Trofee. Wanneer de Schaak-
Off precies is, laten we nog weten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kalender 

Zie voor de volledige kalender: 
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/ 
 
Nieuwe Tussenschaakje: volgend seizoen  

 
Jeugd: 
10 jun Familietoernooi 
17 jun geen schaken 
24 jun Schaaktoernooi 
25 jun Jeugduitje en jubileum 
 
9 sep eerste schaakavond 2022-2023 
 
Senioren: 
10 jun Familietoernooi 
17 jun 28e ronde competitie 
24 jun HSG Kampioenschap 
25 jun Jubileum 
 
2 sep ALV 
9 sep eerste schaakavond 2022-2023 
 

 


