Speelavonden
Vrijdag 28 augustus
Maandag 31 augustus
Vrijdag 4 september

Speeltijden
senioren: 19.30 – 23.00 uur
jeugd: 19.00 – 21.00 uur

‘De Kiem’ Koningin Julianaweg 91
2691 GC, ‘s-Gravenzande
Inlichtingen
Sandra van den Berg
Oranje Nassaustraat 7
3155 VH Maasland
Tel. 06-42869855

www.vvalo.nl

Inschrijving
t/m 26 augustus 2015
senioren: € 7,50,jeugd: € 5,-

Homepage: www.druivenschaaktoernooi.nl

WESTLANDSE SCHAAKVERENIGINGEN
De Lier
Speelavond
Speelzaal
Secretaris
Web-pagina

: Lierse Schaakvereniging.
: maandag.
: "Het Centrum", Hoofdstraat 100.
: C. Hazeu, 015-2124624
: www.lierseschaakvereniging.nl

Westland
Speelavond
Speelzaal

: Westlandse Schaak Combinatie.
: maandag en zaterdag.
: maandag bij Schaakmat.
: zaterdag WSC1, "De Ark", Van Rijnstraat 2.
: M. van Woerden, tel. 06-41527887
: www.westlandseschaakcombinatie.nl

Secretaris
Web-pagina

Honselersdijk : Schaakvereniging "Regina Pacis".
Speelavond : maandag.
Speelzaal
: Buurthuis ’t Dijkse End, 2e van Reenenstraat 13a.
Secretaris
: A. v/d Bijl, tel. 0174-628586
Web-pagina : home.kabelfoon.nl/~trompet/schaken
Naaldwijk
Speelavond
Speelzaal
Secretaris
Web-pagina

: Schaakvereniging "Schaakmat".
: maandag.
: "De Ontmoetingskerk", Anjerlaan 47.
: M. Onderwater, tel. 0174-621285
: www.schaakmat.info

Tip:
Bezoek Themapark de Westlandse Druif in Monster.
Vlotlaan 535, Bel 0174-248787.

www.WestlandseDruif.nl
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Voorwoord
Beste Schaakliefhebbers,
Ik ga mijn wekelijkse maandagavond naar de ‘De Kiem’ voor de
clubavond van schaakvereniging SIO missen. Na zo’n 90 jaar gaat
SIO, al jaren geplaagd door een dalend aantal leden, stoppen. Even
een minuut of vijf op de fiets en je bent bij je schaakcluppie zal
voor mij niet meer lukken.
Gelukkig is het niet het einde van ‘De Kiem’ als mooie en gezellige schaaklocatie. Vorig jaar speelden de deelnemers van het
Westlands Druivenschaaktoernooi voor het eerst op deze prachtige
locatie. Alles verliep soepel en naar ieders tevredenheid. Een goede
reden voor een langere verbintenis.
Als groot liefhebber van de ‘lange’ schaakpartij kijk ik al weer uit
naar het Druivenschaaktoernooi. Na een zomer met zeer weinig
schaken, misschien een paar korte partijtjes daargelaten, is het
lekker om er weer eens echt voor te gaan zitten. Je hersens weer
eens goed aan het werk zetten kan helemaal geen kwaad. Ook is
het prettig, mocht het nog niet helemaal lekker gaan zo na de vakantie, dat het niet direct ratingpunten kost.
Dus een mooie aanloop naar het nieuwe schaakseizoen.
Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoeveel mensen er in de grote
zaal van ‘De Kiem’ kunnen om te schaken. Dus laten we de toernooiorganisatie eens goed verrassen en met z’n alle inschrijven
voor het toernooi!
Ik zie u graag op het Druivenschaaktoernooi, ik kijk er al naar
uit….
Dirk van Nieuwkerk - oud lid van de toernooiorganisatie –
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Voorzitter:

Ard Dekker
tel. 0174-648894
Van Koppenweg 19, 2672 EG Naaldwijk
E-mail: ardd@kabelfoon.nl

Secretaris:

Remco Trompetter
tel. 0174-630669
Valkehorst 67, 2675 WD Honselersdijk
E-mail: r.trompetter@kabelfoon.net

Penningmeester: Mart van der Wal
tel. 0174-418957
Andriessenlaan 13, 2692 CG ‘s-Gravenzande
E-mail: walvis@kabelfoon.nl
Public Relations: Thierry Bieger
tel. 06-13314235
Kamillestraat 16, 2292 CA Wateringen
E-mail: thierry.bieger@gmail.com
Wedstrijdleider: Sandra van den Berg
tel. 06-42869855
Oranje Nassaustraat 7, 3155 VH Maasland
E-mail: sgb@kabelfoon.nl
Jeugdleider:

Anja v.d. Kraan-Valstar tel. 06-12105226
Anthonius de Bruijnhof 10
3151 ME Hoek van Holland
E-mail: anjavalstarhvh@hotmail.com

Materiaalcomm.: Jan van Nieuwkerk
tel. 06-54360316
Duinpan 22, 2681 XP Monster
E-mail: staalbouwvannieuwkerk@gmail.com
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Homepage:

www.druivenschaaktoernooi.nl

Facebook:

www.facebook.com/groups/Druivenschaaktoernooi/
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OVERZICHT ADVERTEERDERS
Onderstaande bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan de organisatie van het 67e Westlands Druivenschaaktoernooi. Het comité
is hen daar zeer erkentelijk voor en beveelt deze bedrijven gaarne
in uw belangstelling aan.
Mirell, Pianobar, Bij 5
Rijopleidingen Wortelboer
De Profs verf, wand- en woonidee
Van der Ende Pompen bv
Automobielbedrijf Van Schie bv
Aad Bom bouwkundig ontwerp- en
adviesburo
Priva
Stoomketelverhuur Agricon
Elektravon elektrotechniek
Rob van Beek Finance
Bike totaal v.d. Zalm

ADVISEURS

INGENIEURS

AAB Nederland bv
Tiendweg 18
2671 SB Naaldwijk
+31 (0) 174 637 637
info@aabnl.nl

MAKELAARS

www.AABnl.nl
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AAB NL
Varenso BV
Domburg Sportprijzen Holland
Vvalo
Zeeuw & Zeeuw, Nissan dealer
WLTM makelaars
Machinaal Timmerwerk
Technisch Installatiebedrijf Schwagermann
Restaurant de Spaansche Vloot
Gebr. Nederpel potplanten
Gebr. v/d Berg brood & banketbakkerij

WEDSTRIJDREGLEMENT JEUGDGROEP
1. Deelname: jeugd tot en met 16 jaar.
2. De speeltijd is van 19.00 tot 21.00 uur
3. Afhankelijk van de speelsterkte wordt de mogelijkheid geboden drie
of meer wedstrijden per avond te spelen. De speeltijd is afhankelijk
van het aantal deelnemers. De wedstrijdleider bepaalt bij welke
groepen / borden er met een schaakklok moet worden gespeeld.
4. De speler wiens vlag het eerst valt heeft verloren, tenzij de partij al
eerder is beslist. In partijen zonder klok heeft de wedstrijdleider het
laatste woord.
5. Is een speler 20 minuten na aanvang nog niet aanwezig dan kan de
partij voor deze speler verloren verklaard worden.
6. De reglementen van de K.N.S.B. zijn, voor zover hier niet anders
bepaald, van toepassing.
7. Aanwijzingen van de wedstrijdleider dienen te worden opgevolgd.
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Terugblik 66e Westlands Druivenschaaktoernooi
Na 34 jaar in de Kandelaar in Naaldwijk gespeeld te hebben, is het
Druivenschaaktoernooi terug in ’s-Gravenzande. Voorzitter Ard
Dekker gaf in zijn openingswoord een kleine terugblik op de jaren in
de Kandelaar en ging vervolgens over tot de orde van de dag.
De Kiem is een prachtige locatie voor een schaaktoernooi en het
eerste schaaktoernooi in ’s-Gravenzande is zo goed bevallen dat wij
hier ons de komende jaren blijven huisvesten. Natuurlijk waren dit
jaar ook weer druiven en chrysanten voor de deelnemers aanwezig.
Zoals elk jaar wordt het toernooi geopend door enkele notabelen: de
eerste spreker was Wethouder Arne Weverling en daarna de voorzitter
van de Haagse Schaakbond Jan Pieter de Vries. Het toernooi werd
officieel geopend op het moment dat de wethouder de eerste zet aan
het eerste bod deed.
Michiel van Woerden, van de Westlandse Schaakcombinatie, werd
ongeslagen kampioen. In de hoofdgroep werd na loting Frans Pieter
van den Bos tweede en Henk Van Putten derde.
Het team van SHTV 1 dat de eerste teamprijs pakte, bestond uit: Evert
Baak, Karl Baak, Cor Kanters en Justus van Klaveren. De tweede
prijs, een Fischerklok, ging naar DD 2. De derde prijs, een raindrop
chess pakket, ging naar SIO 2.
Bij het jeugdtoernooi werd Jesse van der Ende van Schaakmat ongeslagen eerste met 9 ½ uit 10. Tweede werd Morris van Nieuwkerk. De
teamprijzen werden als volgt verdeeld: het team van Schaakmat 1
werd 1e en de 2e plaats werd bemachtigd door Schaakmat 2.

Rob van Beek
Pelikaanhof 9
2264 JG Leidschendam

T: 070-3201238
M: 06-38912209
E: rmvbeek@ziggo.nl
W: www.robvanbeekfinance.nl
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Er deden dit jaar 112 deelnemers mee, waarvan 100 senioren en 12
junioren. Dit is vergelijkbaar met het aantal van vorig jaar.
Voor foto’s en informatie: www.druivenschaaktoernooi.nl.
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WEDSTRIJDREGLEMENT SENIORENGROEP
1. De speeltijd is van 19.30 tot 23.00 uur.
2. De partijen moeten worden gespeeld met gebruikmaking van een
schaakklok en daartoe bestemde notatieformulieren.
3. De speeltijd bedraagt 1 uur en 45 minuten per persoon met een onbeperkt aantal zetten. De speler wiens vlag na de speeltijd van 1 uur 45
minuten, het eerst valt, verliest de partij, tenzij de partij al eerder is beslist.
4. Tijdens de partij mag de klok niet worden stilgezet.
5. Is een speler een uur na aanvang nog niet aanwezig, dan wordt voor deze
speler de partij verloren verklaard.
6. De reglementen van de K.N.S.B. zijn, voor zover hier niet anders bepaald, van toepassing.
7. Aanwijzingen van de wedstrijdleider dienen te worden opgevolgd.
8. In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, kan door de
wedstrijdleider van bovengenoemde regels worden afgeweken.
9. Dit toernooi wordt niet in uw KNSB-rating verwerkt.

-6-

-11-

WANNEER EN WAAR ?
Het 67e Westlands Druivenschaaktoernooi wordt gehouden op
vrijdag 28 augustus, maandag 31 augustus en vrijdag 4 september
2015 in gebouw "De Kiem", Koningin Julianaweg 91, 2691 GC,
‘s-Gravenzande; tel: 0174-413780
De senioren spelen in de grote zaal in een seniorengroep, terwijl
de jeugd t/m 16 jaar in de kleine zaal speelt in een jeugdgroep met
aangepaste speeltijden.
Bij de senioren wordt gespeeld in groepen van vier, bij de jeugd
mogelijk in groepen van zes.
Voor elke groep zijn twee prijzen beschikbaar en op de tweede
avond een trosje Westlandse druiven.
Elke schaker kan meedoen aan dit toernooi; het lidmaatschap van
een schaakvereniging is niet vereist.
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INSCHRIJVING
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 voor de seniorengroep en € 5,=
voor de jeugdgroep t/m 16 jaar. Het inschrijfgeld dient op de eerste
speelavond betaald te worden.
Naast individuele deelname kan men ook strijden om een teamprijs
in een team van vier personen. Elk teamlid speelt in zijn/haar eigen
groep voor het persoonlijk resultaat, maar het totaal van de door de
teamleden behaalde punten telt mee voor de teamprijzen. Mee doen
voor een team prijs kost € 5,= per team bij de senioren en is gratis bij
de jeugd.
Inschrijving kan geschieden t/m woensdag 26 augustus 2015:
1) Telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de wedstrijdleider
Sandra van den Berg; tel. 06-42869855.
2) Via internet: www.druivenschaaktoernooi.nl
De jeugd kan zich het beste aanmelden via hun eigen jeugdleider.
In verband met de opening dienen de deelnemers aan het seniorentoernooi op de eerste speelavond om 19.00 aanwezig te zijn.

BOUWKUNDIG ONTWERP- EN ADVIESBURO
Baljuw 35
2671 HL Naaldwijk
Tel. 0174 - 621700
Fax. 0174 – 620152
E-mail: info@aadbom.nl

Prive:
Aad Bom
Tel. 0174 – 628831
Mob. 06-53810379
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