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Van de redactie
Voor u ligt het nieuwe Tussenschaakje.
Met daarin:
 Woord van het bestuur
 Oproep Kopij Tussenschaakje
 Website, Social Media en Whatsapp
 Schaak-off
 Interne competities
 Externe competities
 Toernooien
 Kalender
De redactie wenst u veel leesplezier. Voor
suggesties, op- of aanmerkingen, danwel 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 alweer een maand oud, dus
is het de hoogste tijd voor het eerste
Tussenschaakje van het seizoen!
We hebben de afgelopen maand weer een heel
geslaagde editie van de Schaak-Off gehad, met
32 deelnemers! In november kunnen de winnaars
van de poules strijden om een plek in de
landelijke finale, die op 3 december in Amersfoort
wordt gespeeld.
Ook de externe competities zijn begonnen of gaan
binnenkort weer beginnen. Zo heeft het zestal
gisteren de eerste wedstrijd gespeeld en spelen
de viertallen en het jeugdteam na de
herfstvakantie hun eerste wedstrijden.
Dan is er ook minder leuk schaaknieuws; er is
veel te doen om een jonge Amerikaanse
grootmeester. Hij heeft online vals gespeeld en
wordt nu ook beschuldigd van valsspelen achter
het bord. Het blijkt dat meerdere heel sterke
spelers online hebben vals gespeeld en dat hoort
niet thuis in de schaaksport, zowel online als
achter het bord hoor je volgens de regels te
spelen en dus geen telefoon of computer te
gebruiken om de beste zet te vinden.
Rest mij niets anders dan iedereen veel
leesplezier te wensen met dit Tussenschaakje en
veel schaakplezier te wensen!
Uw voorzitter: Daan van Pel
WWW.SCHAAKVERENIGINGHOEVELAKEN.NL

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!

Website, Social Media en Whatsapp
Op onze website
http://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/
Vindt u o.a. de huidige versie van de agenda, de
tussenstanden van de interne competities en
externe competities en de verslagen van de
competities en andere gebeurtenissen.
Verder heeft de vereniging voor de jeugdafdeling
en de volwassenenafdeling een whatsapp groep.
Wil je daaraan meedoen, meldt het aan Eleonor
(of iemand van de jeugdafdeling). De Whatsapp
groep wordt o.a. gebruikt voor mededelingen.
Daarnaast staat het nieuws ook op
Twitter: @Hoevelakenssg en
Facebook: Schaakvereniging Hoevelakens
SchaakGenootschap

Schaak-Off
Zie voor het hele verslag en foto’s:
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/marti
n-veldhuizen-wint-jaap-de-wijn-trofee-2022/
Dit jaar combineerden we de Schaak-Off met de
Jaap de Wijn Trofee, mede mogelijk gemaakt
door slijterij ’t Witte Schuurtje.
Martin won de eerste groep door alle partijen te
winnen. Daarmee was hij ook winnaar van de
Jaap de Wijn Trofee.
De winnaars naast Martin waren: Mick, Johan (die
zijn plek in de regionale finales aan Matteo gaf),
Jan en Hans (Hans mocht door naar de regionale
finales), Nathan, Julian, Govert en Arjen.

Interne competities
Ieder weekeinde werken we de uitslagen en stand
van de interne competities bij op de site en vaak
is er ook een verslag van de ronde.
Bij de jeugdcompetitie zijn er verrassende
koplopers. Timo staat op de eerste plek, gevolgd
door Pieter en Pepijn. De strijd om de
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Reuzendodercompetitie gaat waarschijnlijk tussen
Arjen en Pepijn, beide hebben al veel punten
weten te verzamelen.
Bij de interne clubcompetitie staat Niels
bovenaan. Hij wist al zijn partijen te winnen en
verzamelde daar ook direct heel veel
Reuzendoderpunten mee. Dirk staat tweede en
Michiel staat knap derde. Hij wist met twee
overwinningen en een afwezigheid 9 punten te
verzamelen.

Externe competities
Gisteren speelde het zestal zijn eerste wedstrijd.
Het team was veel te sterk voor Caïssa uit Elburg.
Het team won met 5.5-0.5. Joost, Daan, Niels,
Mick en Ed wonnen hun partij, Dirk speelde gelijk.
Mick was snel klaar, hij kreeg een paar cadeau,
ruilde alles af en wist toen met het paard
gemakkelijk te winnen. Daan wist door te breken
en een pion te winnen. Die voorsprong breidde hij
uit waarna zijn tegenstander vrij vlot opgaf.
Ed maakte er 3-0 van. In een complexe partij
ruilde hij zijn torens voor de dame van zijn
tegenstander. Het bood de kans om over de
diagonaal met loper en dame mat te geven,
waardoor zijn tegenstander kon opgeven.
Niels kreeg een offer om zijn oren, maar dat offer
was niet waterdicht. Hij pakte het dus met beide
handen aan, maakte de aanval snel onschadelijk
en wist daarna zijn tegenstander fraai mat te
zetten.
Joost had een zware partij, waarin hij een pion
voor kwam te staan, die weer kwijt raakte, maar
wel een betere stelling had. Hij won daarna weer
een pion, maar ook die raakte hij weer kwijt.
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Uiteindelijk wist hij toch op de koningsstelling door
te breken en de partij te winnen.
Dirk had een prima start, waarna hij wat kansen
kreeg om op voorsprong te komen. Hij pakte ze
niet aan, waarna zijn tegenstander kon gaan
aanvallen. In zware tijdnood overzag zijn
tegenstander de situatie niet meer en nam
genoegen met remise in een stelling die voor hem
veel beter was.

Kalender
Zie ook:
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/
Nieuwe Tussenschaakje: 18 november
Jeugd:
14 okt 6e ronde competitie
21 okt 7e ronde competitie
28 okt geen schaken; herfstvakantie
04 nov 8e ronde competitie
11 nov 9e ronde competitie
18 nov 10e ronde competitie
25 nov 11e ronde competitie
02 dec Sinterklaassimultaan
Senioren:
14 okt 5e ronde competitie
21 okt 6e ronde competitie
28 okt 7e ronde competitie
04 nov 8e ronde competitie
11 nov 9e ronde competitie
18 nov 10e ronde competitie
25 nov 11e ronde competitie
02 dec Surprisetoernooi
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