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Seizoen 2022-2023 nr. 4 
 
Van de redactie 
Voor u ligt het nieuwe Tussenschaakje. 
Met daarin: 

• Woord van het bestuur 

• Interne competities 

• Externe competities 

• Arco Floor Rapidvierkampen 

• 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 
Zo heb je 35 jaar geen Nederlandse winnaar van 
het grootste schaaktoernooi van Nederland; het 
Tata Steel schaaktoernooi en zo wint er in drie 
edities tweemaal een Nederlander. 
 
Dit jaar was het Anish Giri die in een spectaculair 
slotweekeinde het toernooi naar zich toetrok. Hij 
mocht erg blij zijn met de hulp die hij van Jorden 
van Foreest kreeg (de winnaar van de editie in 
2021). Van Foreest won namelijk in de laatste 
ronde van de andere titelkandidaat. In de op een 
na laatste ronde was het Giri die ontsnapte tegen 
Van Foreest.  
 
Het voorjaar komt er alweer snel aan, dat 
betekent dat het Jeugdsnelschaaktoernooi voor 
de deur staat. Daarna gaan we al weer heel rap 
richting de schaakexamens.  
 
Er zijn ook mooie schaakprestaties; het zestal 
staat nog steeds eerste en op verschillende 
jeugdtoernooien scoren Hoevelakers mooie 
prijzen. Zo won Anir won de derde plek bij de 
Grand Prix van Magnus Leidsche Rijn.  
 
De interne competities blijven spannend en als de 
koplopers een foutje maken, kunnen ze maar zo 
een paar plaatsen zakken.   
 
Allemaal een fijne voorjaarsvakantie gewenst en 
hopelijk zie ik jullie op 25 maart bij het 
Jeugdsnelschaaktoernooi.  
 
Uw voorzitter: Daan van Pel 
 
 
 

Interne competities 

Matteo heeft de leiding overgenomen in de interne 
jeugdcompetitie. Hij staat nu vier punten voor op 
Julian en Arjen.  
 
Maar er is meer; de prijzen worden aan het einde 
van het jaar per categorie uitgedeeld. Pepijn staat 
eerste in de C-categorie, op 2 puntjes gevolgd 
door Evert. Thijs staat derde en het zal een hele 
klus worden om hoger op het podium te klimmen.  
 
Joyce staat eerste in de D-categorie. Ze heeft 4 
punten voorsprong op Victor en 5 op Quirine. 
Alles om nog voor te spelen! 
 
Chris heeft goede zaken gedaan in de E-categorie 
en staat 6 punten voor op Guo Nian. Roel is derde 
op 8 punten.  
 
Tot slot heeft Boaz bij de pionnen de meest 
comfortabele voorsprong. Hij staat 9 punten voor 
op Beren en 10 op Anir.  
 
Pepijn voert het Reuzendoderklassement aan, 
maar Arjen kan hem nog zeker inhalen.  
 
Bij de interne clubcompetitie lijkt het 
kampioenschap te gaan tussen Matteo, Martin en 
Dirk. De schakers staan maar 2 punten van elkaar 
verwijderd en zullen nog een paar keer tegen 
elkaar moeten schaken. Dit kan dus alle kanten 
op en dat is vooral heel knap van Matteo.  
 
Arjen is ook erg sterk bezig. Hij staat samen met 
Jan gedeeld 7e en heeft de vierde plek van Niels 
nog in het vizier.  
 
Het Reuzendoderklassement gaat tussen Niels, 
Jan en Arjen. Niels heeft de beste uitgangspositie, 
maar Jan en Arjen zijn de laatste weken dichterbij 
gekomen.  
 

Externe competities 

Het zestal staat nog steeds op de eerste plek. 
Vorige week werd er gelijk gespeeld tegen VSG 
uit Ermelo en met nog twee hordes te gaan, staat 
het team er goed voor.  
 
Naast het zestal spelen er drie viertallen en een 
A-team.  
 
Het A-team heeft het lastig. Het team won tot nu 
toe alleen van Hoogland. 
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Het eerste viertal heeft het ooi moeilijk; 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. Het 
staat derde, maar moet nog tegen de nummers 1 
en 2.  
 
Het derde viertal heeft één keer gelijk gespeeld en 
twee keer verloren. Er zat meer in. 
 
Arco Floor Rapidvierkampen 
Na twee coronajaren, organiseren we op vrijdag 
17 maart weer de Arco Floor Rapidvierkampen. 
Dit is de tweede editie van het toernooi vernoemd 
naar onze in 2018 overleden oud-voorzitter.  
 
Dit is een open kampioenschap, iedereen is 
daarom van harte welkom (ook diegenen die niet 
lid zijn van een schaakvereniging). Deelname is 
gratis.  
 
In dit toernooi speelt je tegen drie tegenstander 
van ongeveer gelijke sterkte eenmaal met wit en 
eenmaal met zwart (volledige competitie). Het 
speeltempo bedraagt 10 minuten per persoon, per 
partij + 5 seconden per zet, startend vanaf zet 1. 
 
 
 
 
 
 

 
Kalender 

Zie ook: 
www.schaakvereniginghoevelaken.nl/agenda/ 
 
Nieuwe Tussenschaakje: 31 maart 

 
Jeugd: 
24 feb Proefexamens 
03 mrt Geen Schaken 
10 mrt 20e ronde competitie 
17 mrt 21e ronde competitie 
24 mrt Snelschaakavond 
za 25 mrt Jeugdsnelschaaktoernooi 
31 mrt 22e ronde competitie 
07 apr Geen schaken (Goede Vrijdag) 
14 apr 23e ronde competitie 
21 apr Examens en prijsuitreiking 
                 jeugdcompetitie 
 

Senioren: 
24 feb 21e ronde competitie 
03 mrt 22e ronde competitie 
10 mrt 23e ronde competitie 
17 mrt Arco Floor Rapidvierkampen 
24 mrt 24e ronde competitie 
31 mrt 25e ronde competitie 
07 apr Geen schaken (Goede Vrijdag) 
14 apr 26e ronde competitie 
21 apr Schaaktoernooi 
 
 

 


