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

• Woord van het bestuur 

• Interne competities 

• Externe competities 

• Sinterklaasactiviteiten 

• Grand Prix Giessenburg 

• Grand Prix De Bilt 

• 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 
Sinterklaas en kerst staan alweer voor de deur. 
Dat betekent dat we op vrijdag 2 december onze 
traditionele Sinterklaasactiviteiten hebben. Eerst 
neemt de jeugd het op tegen de instructeurs in het 
Sinterklaassimultaan. Dit evenement heeft 2 jaar 
niet kunnen plaatsvinden en eindigde eind 2019 in 
een nipte overwinning voor ons (de instructeurs).  
 
Daarna hebben we het Surprisetoernooi, een 
toernooi waarin het altijd maar weer de vraag is, 
wat de spelregels zullen zijn en welke plekken 
uiteindelijk recht geven op de prijzen.  
 
Verder zijn de externe competities net gestart en 
zijn de interne competities op stoom.  
 
Vanavond (18 november) spelen Martin, Arjen, 
Matteo en Julian in de regionale finale van de 
Schaak-Off in Arnhem. Winnaars van die 
regionale finale mogen op 3 december deelnemen 
aan de landelijke finale in Amersfoort.  
 
Verder zijn er weer Jeugd Grand Prix’s, daarover 
verderop in dit Tussenschaakje meer! 
 
Rest mij niets anders dan iedereen veel 
leesplezier te wensen met dit Tussenschaakje en 
veel schaakplezier te wensen! 
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 
 
 

 
 

Interne competities 

Dirk leidt de interne clubcompetitie. Hij heeft 6 
punten voorsprong op Niels, 8 op Martin en 10 op 
Matteo. Met kerst zullen de byes worden 
toegekend, waardoor er weer een aantal schakers 
dichter bij de koppositie zullen komen. Niels, Arjen 
en Jan strijden om de Reuzendodertitel van 2022-
2023. Niels heeft de beste uitgangspositie, maar 
speelt ook het meest extern, waardoor Arjen en 
Jan zeker kans om de eerste positie van Niels 
aan te vallen.  
 
Bij de interne jeugdcompetitie gaat Julian aan 
kop. Hij heeft 1 punt voorsprong op Matteo en 2 
op Arjen. Pepijn staat vierde op 10 punten 
achterstand. De strijd om de titel gaat dit jaar 
duidelijk tussen deze 3 spelers die in de A/B-
categorie spelen. Inderdaad; de eindstand van de 
competitie wordt per leeftijdscategorie bepaald. 
Dat betekent dat Pepijn eerste staat in de C-
categorie, 2 punten voor Jip. Joyce en Quirine 
delen de eerste plek in de D-categorie en Roel 
staat eerste in de E-categorie.  
 
Arjen en Pepijn strijden om eerste plek in de 
Reuzendodercompetitie.  
 
Bijna ieder weekeinde volgt een verslag van de 
gespeelde rondes van de interne jeugd- en 
clubcompetitie. Volg het op onze site, Facebook 
of Twitter. 
 

Externe competities 

Het zestal heeft inmiddels 2 wedstrijden achter de 
rug en beide met ruime cijfers gewonnen. Ook het 
eerste en derde viertal zijn hun competitie 
begonnen. Het derde viertal speelde netjes gelijk 
tegen Ons Genoegen, maar had kansen op winst. 
Hetzelfde geldt voor het eerste viertal dat 
gelijkspeelde tegen Hoogland, waar ook een 
overwinning in had gezeten.  
 
18 november starten het A-team en het tweede 
viertal met hun competitie. Het bekerteam zal 
waarschijnlijk in januari pas in actie hoeven te 
komen. Het team strandde vorig jaar in de halve 
finales en dat was voldoende om nu in de eerste 
ronde een bye te hebben.  
 
Zie verslagen van de wedstrijden op de site! 
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Sinterklaasactiviteiten 

Vrijdag 2 december zijn onze 
Sinterklaasactiviteiten. Voor de jeugd is er het 
Sinterklaassimultaan. Dit is een superleuke strijd 
tussen de instructeurs en de jeugdleden. Je mag 
natuurlijk ook familie en vrienden meenemen! Het 
simultaan duurt tot 20.15 uur.  
 
Aansluitend is er het Surprisetoernooi. Hierin 
zullen we weer speciale regels op het schaakspel 
introduceren om een leuke en gezellige avond te 
hebben. Ook hier zijn vrienden en familie van 
harte welkom!  

 
GP Giessenburg 

29 oktober was de Grand Prix in Giessenburg. 
Joyce, Thijs en Evert speelden mee. Joyce had 
even moeite om op gang te komen, maar wist 
haar laatste 5 wedstrijden te winnen. 5.5 punten 
was voldoende voor de tweede plek. 
 
Evert had last van sterke tegenstanders en moest 
genoegen nemen met een plek in het achterveld. 
Thijs werd bij de indeling vergeten en moest 
aanschuiven in een poule met zeer sterke 
schakers. Hij wist daar niet te verrassen.  
 

GP De Bilt 
Zondag 11 december is de jeugdgrandprix in De 
Bilt. Bij dit Tussenschaakje zit een informatieblad 
met alle informatie. Vanuit de club gaat Dirk mee 
als begeleider. Schaakvereniging DBC is een 
leuke en grote club die altijd ons 
jeugdsnelschaaktoernooi met veel deelnemers 
bezoekt. Laten wij hetzelfde doen bij hun toernooi! 
 
 
 
 
 
 

Kalender 

Zie ook: 
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/ 
 
Nieuwe Tussenschaakje: 13 januari 

 
Jeugd: 
18 nov 10e ronde competitie 
25 nov 11e ronde competitie 
02 dec Sinterklaassimultaan 
09 dec 12e ronde competitie  
11 dec GP De Bilt 
16 dec 13e ronde competitie 
23 dec 14e ronde competitie 
30 dec Geen schaken 
06 jan Geen schaken 
13 jan 15e ronde competitie 
20 jan 16e ronde competitie 
27 jan 17e ronde competitie 

 

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 
09 dec 12e ronde competitie  
16 dec 13e ronde competitie 
23 dec 14e ronde competitie 
30 dec Geen schaken 
06 jan 15e ronde competitie 
13 jan 16e ronde competitie 
20 jan 17e ronde competitie 
27 jan 18e ronde competitie 
 
 

 


