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

• Woord van het bestuur 

• Interne competities 

• Externe competities 

• Sinterklaassimultaan 

• Suprisetoernooi 

• 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 
Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud en 
dat betekent dat het grootste schaaktoernooi van 
het jaar weer is gestart: het Tata Steel 
schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Het staat bekend 
als het Wimbledon van het schaken en is een erg 
prestigieus toernooi. (https://tatasteelchess.com/)  
 
Van de top 10 van de wereld doen de nummers 1, 
2, 6, 7 en 8 mee. Iedereen heeft een rating van 
2681 of meer.  
Er was ook een grote verrassing: de Nederlandse 
supergrootmeester Anish Giri won van 
wereldkampioen en onbetwist nummer 1 van de 
wereld Magnus Carlsen. Iets wat maar 1x eerder 
was gebeurd, toen Carlsen 16 jaar was. Daarna 
was er nog een verrassing, Carlsen verloor van 
Abdusattorov een 18 jarige Oezbeekse 
grootmeester. Die gaat ook aan kop van het 
toernooi met 4 uit 5.  
 
Terug naar onze club; vanavond heeft het zestal 
een belangrijke wedstrijd tegen BDSV uit 
Barneveld. De kans is groot dat deze wedstrijd 
beslissend is voor de competitie; het team dat 
wint maakt grote kans op het kampioenschap.  
 
Volgende week (27 januari) speelt het bekerteam 
in de tweede ronde van de bekercompetitie thuis 
tegen Soest. Het is de vraag of het team zijn 
knappe prestatie van vorig jaar kan herhalen en 
de halve finale kan halen.  
 
Ik wens jullie allemaal weer veel schaakplezier! 
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 

Interne competities 

Nadat Dirk als leider de kersperiode in was 
gegaan, nam Martin 6 januari direct de leiding 
over door Dirk te verslaan. Hij staat nu 1 puntje 
voor. Matteo staat nu derde op 5 punten van 
Martin en op 9 punten volgt een groot veld met 
Niels, Jan, Daan en Johan. Niels, Jan en Arjen 
strijden om de Reizendodercompetitie, waar Niels 
nu een grote voorsprong heeft, maar Jan en Arjen 
de grootste kans om punten te pakken.  
 
Julian blijft eerste staan in de jeugdcompetitie. Hij 
staat 2 punten voor Arjen en Matteo. Daarna is er 
een groot gat naar nummer 4 (en eerste in de C-
categorie Pepijn). Dat klopt ja, de prijzen worden 
uiteindelijk verdeeld per leeftijdscategorie. Joyce 
staat eerste in de D-categorie, Chris is eerste in 
de E-categorie.  
 
De pionnen zijn ook gestart in de jeugdcompetitie 
en doen het heel verdienstelijk. Vince en Boaz 
hebben al twee partijen gewonnen en gaan 
samen aan kop.  
 
Pepijn gaat aan kop van de 
Reuzendodercompetitie van de jeugd, net voor 
Arjen. Zij gaan strijden om de titel.  
 
 

Externe competities 

Naast het zestal spelen er drie viertallen en een 
A-team.  
 
Het A-team won vorige week haar eerste 
wedstrijd, het werd 2.5-1.5 tegen Hoogland. Het 
team speelt in een moeilijke poule.  
 
Het eerste viertal draait niet zo goed; twee gelijke 
spelen en 1 verliespartij. Iedere wedstrijd heeft het 
team te maken met een tegenvaller en met maar 
4 spelers is dat lastig te corrigeren.  
 
Het tweede viertal speelt mee om de titel. Er werd 
jammerlijk verloren van Laren, maar En Passant 
en De Damrakkers waren geen partij.  
 
Het derde viertal heeft één keer gelijk gespeeld en 
één keer verloren. Er zat meer in, maar het team 
speelt mee in de middenmoot.  
 

 
 
 

https://tatasteelchess.com/
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Hoofdwortels tegen de Winterpenen 
Ja het was eindelijk weer zover na twee jaar 
corona-blokkades. Het grote 
Meesters(Hoofdwortels) tegen de 
leerlingen(Winterpenen) toernooi. 
Natuurlijk goed voorzien van sinterklaas 
snoepgoed en chocolademelk. Wat de meesters 
tegenviel was de tegenstand, waar normaal de 
leerlingen kwistig hun stukken uitdeelden 
speelden ze nu over het algemeen voorzichtig. 
 
Het duurde dan ook even voordat de 
Hoofdwortels de eerste twee punten 
binnnensprokkelden 2-0, maar de Winterpenen 
kwamen daarop terug voornamelijk dankzij 
Matteo, 2-2. 
 
Guo Nian dacht nog de Hoofdwortels in de war te 
kunnen brengen door stukken van snoep te 
voorzien… niet dus. De hoeveelheid suiker in de 
Winterpenen gaf veel drukte maar maakte dat de 
Winterpenen zich moeilijker konden concentreren 
(listige strategische zet van de Hoofdwortels 
natuurlijk.) 
 
En zo ging het redelijk gelijk op 4-3, 4-4, 5-4, 5-
5… maar toen kamen er wat meer partijen in het 
eindspel en begonnen de Hoofdwortels aan een 
eindspurt. 17-13 de eindstand. 
 
Weer een heel seizoen dat de Winterpenen 
nederig moeten bekennen dat de Hoofdwortels 
sterker waren in dit Sinterklaastoernooi. 
 
Surprisetoernooi 
Er werden ook 5 rondes Surprisetoernooi 
gespeeld. Voor het verslag; zie de website: 
https://www.schaakvereniginghoevelaken.nl/supri
setoernooi-2022/ 
 

 
GP De Bilt 
Matteo en Joyce hadden bij de Grand Prix van De 
Bilt eremetaal gewonnen. Matteo was 
ruimschoots de sterkste van zijn groep en wist 
groep 4 te winnen met 7 overwinningen uit 7 
wedstrijden. 
 
Joyce had een hele spannende groep waar het op 
de laatste twee wedstrijden aankwam. De eerste 

verloor ze, waardoor ze niet meer eerste kon 
worden, maar de tweede won ze waardoor ze op 
onderling resultaat alsnog tweede werd. 
 
Pepijn speelde voor het eerst mee en haalde een 
verdienstelijke 3.5 uit 7 in een op papier sterke 
groep. In de eerste rondes moest hij nog even 
wennen, maar richting het einde van het toernooi 
wist hij een aantal mooie overwinningen te 
behalen. 
 
Thijs moest erg inkomen, waardoor hij pas in de 
tweede helft van het toernooi op stoom kwam. Hij 
wist daarmee de beoogde winnaar van de groep 
van winst te houden door hem in de laatste ronde 
te verslaan. 
 
Quirine en Patrick hadden het lastig in hun groep 
en konden geen potten breken. 
 
 

Kalender 

Zie ook: 
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/ 
 
Nieuwe Tussenschaakje: 24 februari 

 
Jeugd: 
20 jan 15e ronde competitie 
27 jan 16e ronde competitie 
03 feb 17e ronde competitie 
10 feb 18e ronde competitie 
17 feb 19e ronde competitie 
24 feb Proefexamens 
03 mrt 20e ronde competitie 
10 mrt 21e ronde competitie 
 
za 25 mrt Jeugdsnelschaaktoernooi 

 

Senioren: 
20 jan 16e ronde competitie 
27 jan 17e ronde competitie 
03 feb 18e ronde competitie 
10 feb 19e ronde competitie 
17 feb 20e ronde competitie 
24 feb 21e ronde competitie 
03 mrt 22e ronde competitie 
10 mrt 23e ronde comeptitie 
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