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Voorwoord (Roel Spier) 
 

Het volgende clubblad van Schaakvereniging Assendelft is beschikbaar gesteld op de WEB-site. Ik 

wens u veel leesplezier. 

Op het voorblad staat wederom een persoon afgebeeld, die verbonden is aan onze vereniging. 

Mijn dank gaat uit naar de leden Jan Beekman, Casper Coco, Kees Lute, Ries van Raaphorst, Peter van 

Straten, Gert Jan Teer en Ab Visser voor het leveren van kopij. Ik ben van mening dat ieder lid dat kan 

en zijn plicht is om dat (eens) te doen.  

Daarnaast gaat mijn speciale dank wederom uit naar Sanne Dekker (uitwerking Uur met..) en Jessica 

Spier (foto Uur met ....) voor het mogelijk maken van mijn wens om een lid van onze vereniging in de 

spotlight te zetten en ons clubblad een nog persoonlijker karakter te geven. 

Jessica is mijn oudste dochter en Sanne is de partner van mijn zoon, Don. 

Persoonlijke berichten 

Spannend was het zeker. Gezien op site Het Spaarne. (Peter van Straten) 
Dit verscheen bij SV Het Spaarne op de website, wordt nog verder behandeld daar 

...  http://www.svhetspaarne.nl/category/externe-competitie/ 

Spannend was het zeker!  

Wij moeten nog even afwachten of wij dit jaar in de tweede klasse mogen blijven op de 

sluitingsdatum wordt het bekend! Dan speelt Volendam tegen Purmerend. 

 

Te weinig beweging kost denksporters 1 miljoen euro BTW (Ries van 

Raaphorst) 
Vanuit zijn zonnig en warm vakantieadres, op Madeira mailde Ries een bijzonder NOS artikel. Ten 

minste de link.  http://nos.nl/l/2224611 

 

Reactie van onze penningmeester (Jan Beekman) 

Voorlopig is geen actie nodig. Lees volgend artikel ; http://schaken.nl/nieuws/btwvrijstelling-

denksporten 

 

Schaakgedicht (Ab Visser) 
(Het schaken op een heel andere manier/niveau bekeken, redactie) 

 

TEGENSTANDER 

ik kijk naar de overkant daar zit mijn tegenstander. 

met licht-nerveuze hand zet hij als geen ander 

de stukken nog eens recht, 

terwijl hij plechtig zegt: 

"het is nu tijd 

ik wens U en mij een goede strijd!" 

http://www.svhetspaarne.nl/category/externe-competitie/
http://nos.nl/l/2224611
http://schaken.nl/nieuws/btwvrijstelling-denksporten
http://schaken.nl/nieuws/btwvrijstelling-denksporten


  

hoe moet ik hem taxeren? 

hij haast zich niet. is dat te waarderen? 

mìjn tempo is het niet. langzaam bouwt hij aan zijn stelling 

overweegt zorgvuldig elke zet ga ik nu al op de helling? 

ik sta toch goed, dacht ik daar net. nu wacht hij toch wel heel erg lang, 

gàat er eigenlijk wel iets in hem om? ik word toch wel een beetje bang. 

was mijn zet soms stom? of is dit slechts een spel 

om te imponeren? in dat geval, wel, 

ik kan dat ook proberen. diepzinnig ga ik staren 

- er is tijd in overvloed - kalmte nu bewaren 

dat doet het altijd goed. hij gaat steeds meer vertragen, 

zie ik alle vallen wel? 't is bijna niet te dragen 

ik leef nu in een hel. tergend langzaam schuift hij naar voren 

een eenzame pion. is dat alles? ik dacht ik heb verloren 

wou dat ik ook zo denken kon. nu laat ik mij niet meer kisten, 

hij schaakt duidelijk beter, daar niet over twisten. 

maar, o vreugde van het onverwachte, 't was later dan wij dachten: met een kwasi-bescheiden lach 

kijk ik vol schaak genoegen naar het vallen van zijn vlag! 

 

Toreneindspelstudie (Gert-Jan Teer) 
Momenteel ben ik me wat aan het verdiepen in de 

wondere wereld van het toreneindspel via het 

boek “Toreneindspelen” van Rabinowitsch uit 

1942, vertaald door H. Adema en nog geschreven 

in de oude nederlandsche spelling, maar niet 

minder interessant..  

 

Zwart aan zet. Wit wint, maar hoe? 

Volgend clubblad de uitleg. 

 

  



  

Een uur met ….een ernstige schaker met een lach  

(Sanne Dekker) 
Jan: “ Als schaker moet je strategisch denken, het is dan ook de kunst om de gedachtegang van je 

tegenstander te vatten en dan ten strijde te trekken”   

Het knusse huis van Jan en Dora, tegenover Festina 

Lente, is de plek waar wij een ontmoeting hebben 

voor het interview met Jan Teer. De geboren 

Wormerveerder is voor de liefde naar Assendelft 

vertrokken, want ‘alle mooie vrouwen wonen in 

Assendelft’. Een trouw lid van de club, nu hij in de 

tachtig is iets minder fanatiek dan vroeger, maar 

nog steeds houdt Jan van een beetje competitie. 

Dora schenkt koffie en thee voor ons in en schotelt 

ons een heerlijk versgemaakte appeltaart voor. Hoe 

is Jan begonnen met schaken? En heeft hij er nog 

steeds plezier in? We komen er het komende uur 

achter.  

Schaken op school geleerd 

Jan is geboren in Wormerveer, hij deed daar de 

lagere school en later de MULO. Op de MULO maakte 

Jan kennis met het schaken. Een van de onderwijzers 

daar, Van der Lijn, was destijds kampioen van de 

Zaanstreek. “Hij had een grote passie voor schaken 

en bracht dit met liefde over op zijn leerlingen”, 

vertelt Jan. “ Toen hij een club oprichtte met schooljongens, sloot ik maar al te graag aan. We gingen 

destijds ook naar andere scholen toe om wedstrijdjes te spelen tegen elkaar”.  Ook liep Jan samen 

met een paar ploeggenoten over de provinciale weg, dat kon toen nog, naar Krommenie om daar te 

schaken in Café Mantel.  

 

Voor de liefde verhuisd 

Een aantal jaren heeft Jan nog in Wormerveer gewoond na zijn schooltijd, tot hij Dora ontmoette, 

wie zijn levenspartner bleek te worden! De liefde was duidelijk, dus een huis in Assendelft werd 

gezocht. Jan integreerde gemakkelijk in Assendelft. Zijn liefde voor Voetbalvereniging Assendelft is er 

bijvoorbeeld nog steeds en ook hier blijkt weer dat de combinatie voetballen en schaken een geliefde 

is. Hij begon met schaken bij de vereniging in Assendelft. “In het begin dat ik op de club zat hadden 

we nog geen roosters die je van tevoren wist, dus je hoorde op de avond zelf tegen wie je moest 

schaken. Dat maakte het verrassend!” “Na enige jaren ging hij bij de schaakvereniging Assendelft het 

penningmeesterschap aan. Een fijne tijd, die hij zich nog wel herinnert en ook de documenten van 



  

toen heeft Jan opgezocht. Allerlei namen passeren de revue. “In de tijd inde je de contributie op de 

clubavond of met giro, daar moest je nog wel eens achteraan”, zegt Jan lachend.  

Betaalbewijzen 1980 tot 1984. Een paar toenmalig leden die de revue passeren: Bersee, Bijl, 

Beekman, Crok, Mulder, Dekker,  Dauwes, Eggenhuizen, Bakker, Kleijn, Noë, Klein, van ’t Veer, 

Nieuwenhuizen, Brandeburger etc.  

Jan heeft tijdens zijn penningmeesterschap bij de club ook het 25-jarig jubileum van 

schaakvereniging Assendelft meegemaakt. “Dat was leuk, want we ontvingen toen veel kaarten en 

briefjes. Zelfs donaties van mensen die het goed met ons voorhadden, voor de jeugdtak bijvoorbeeld 

ontvingen wij 100 gulden! Maar ook dokter Venekamp schreef een briefje.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dorpsclub waar iedereen welkom is  

Hoewel spelen in Assumburg en 

later in Koppie erg gezellig is, 

vond Jan uit spelen ook altijd 

leuk, samen met de auto naar 

allerlei plaatsen in Noord-

Holland! Maar ook de clubs in 

de Zaanstreek bleven een mooie 

uitdaging om aan te gaan. Zo 

vertelt Jan: “Je weet niet 

tegenover wie je komt te zitten 

natuurlijk. Bij de club kende je 

de speelstijlen, maar bij een 

vreemde club niet. Extra 

spannend!” “Schaakvereniging 

Assendelft wordt volgens Jan gekenmerkt doordat het een echte dorpsclub is, iedereen is welkom! 

Vroeger zaten er veel boeren bij de club, maar ook winkeliers en zelfs dokters en onderwijzers. De 

hoofdonderwijzer van school Zuid toendertijd, die haalde altijd een grapje uit bij de mensen aan de 

bar. Dan had iemand een borreltje besteld en dan zei hij: ‘Dat is toch mijn borreltje’? Je moest van 

goeden huize komen wilde je hem niet af hoeven staan aan deze hoofdonderwijzer. Ook zijn er wel 



  

eens mensen uit andere landen geweest die een potje mee wilde schaken, zo was er eens een 

Hongaar die het heel goed kon. De taal van schaken spreekt immers iedereen!”  

Hersenspinsels  

Het leuke aan schaken vindt Jan dat je strategisch moet 

denken. “Eigenlijk moet je leren denken wat je 

tegenstander gaat doen, het is de kunst dat je de 

gedachtegang van de tegenstander kan vatten. Je hebt 

bepaalde zetten in je hoofd en wil dan ten strijde trekken. 

Soms wordt je dan verrast omdat de tegenstander dit ook 

aan het uitdenken is. Dit stuk is de uitdaging en daar vergis 

je je nog wel eens in. Voorheen was ik wel heel competitief 

maar tegenwoordig niet meer zo hoor.” Zijn vrouw vult 

aan: “Jan zat altijd tot het einde, omdat hij de zetten goed 

wilde uit denken”. 

Het werkende leven naast de schaakclub 

Jan is ook in het werkende leven altijd actief geweest. Na 

school had hij verschillende baantjes, tot hij werd 

aangenomen bij meubelfabriek Asmeta in Assendelft. Daar 

werkte hij met plezier tot hij in dienst ging in 1952. “Dat 

was toen zo, je ging in dienst en mijn werkgever was daar 

niet blij mee dus toen hebben we afscheid van elkaar genomen. Uit dienst kwam ik terecht bij een 

technisch bedrijf Tot + Beers in Zaandam. Na de oorlog had je veel opbouw, ik kwam daar als 

boekhouder maar ben uiteindelijk opgeklommen tot procuratiehouder en adjunct-directeur. Ik heb 

daar een goede tijd gehad in bijna veertig jaar!  

Genieten met zijn vrouw Dora 

Inmiddels is Jan al heel wat jaren met pensioen. Op onze vraag wat Dora en Jan hebben gedaan in al 

die mooie vrije jaren, gaan de oogjes glimmen. Jan ging klussen in huis, en ze hebben een caravan 

gekocht. “We hebben in Geversduin gestaan, en daarna in Ursum. Daar hebben we 23 jaar genoten 

van de natuur, rust en de moestuin.” Nog steeds komt Jan met plezier bij de schaakclub, al is het niet 

heel frequent meer inmiddels. Dat hij de club een warm hart toedraagt, dat is duidelijk! We hopen 

Jan nog vele jaren te mogen verwelkomen bij schaakvereniging Assendelft!  

 

  



  

Blik van de voorzitter (Roel Spier) 

De ontknoping van het seizoen nadert.  

U leest de 4e uitgave van het clubblad, van het seizoen. 

Interne competitie 

In de eerste groep staat, eind maart, Roel Spier op kop, met voorsprong op een drietal gelijken.  

In de tweede groep staat Casper Coco met een straatlengte voor. Echter het kampioenschap wordt 

bepaald in een afsluitende vierkamp. 

(zie elders de detailinformatie) 

Externe competitie 

Jammer, het achttal heeft het net niet gered in de 2e klasse. Het was een uniek schouwspel bij de 

laatste bepalende partij. (zie elders meer informatie) 

Beide viertallen moeten nog 1 wedstrijd spelen en het tweede viertal maakt nog kans op de 1e 

plaats. 

Jeugdafdeling 

Bij de jeugd groeit het aantal leden, maar is nog ruimte voor een aantal leden. 

Door de langdurige afwezigheid van Melle Gelok heeft Roel Spier tijdelijk lesgegeven. Later is Ruud 

Douwes bereid gevonden om de wedstrijden van de jeugd te begeleiden en kan Casper Coco zich 

daardoor met lesgeven bezighouden. 

Nieuwe leden? 

Weet u (lezer(es) van dit blad) nog iemand, die in clubverband, wil gaan schaken, informeer 

hem/haar eens over Schaakvereniging Assendelft. 

Indien u zelf interesse heeft, dan kunt u (vrijblijvend) elke maandagavond vanaf 20.00 uur een kijkje 

komen nemen tijdens onze wekelijkse clubavond. De locatie is “De Dorpstaveerne”, Dorpsstraat 350 

Assendelft. (Het schaakseizoen is van september tot en met april/mei.) 

Samenwerking met Krommenie 

Beide verenigingen informeren elkaar over eventuele toernooien, zodat de leden aan die activiteit 

kunnen deelnemen.  

- RAPID toernooi; 2e avond op 22 mei 2018. 

Op 27 februari deden een zevental leden mee aan het Zaanse Massakamp, ter ere van Cees Janssen. 

AVG 

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wet is van kracht vanaf 

25 mei 2016. Organisaties hebben twee jaar de tijd gekregen om aan de wet te voldoen. En per 25 

mei 2018 staat op het niet naleven van de wet een boete van maximaal 20 miljoen euro! 

Wij zullen aan de leden toestemming gaan vragen om persoonlijke gegevens te mogen verwerken 

(ledenadministratie) en te mogen publiceren. (Clubblad, WEB-site) 



  

Afsluiting seizoen 

Het seizoen beëindigen met een speciale avond is een traditie geworden. 

Op de eerste maandagavond in mei, met mogelijk dezelfde opzet als het afgelopen seizoen, “Pub-

schaak”. (Zullen Gert-Jan en Jan ons weer verrassen?) 

WEB-site 

De actuele informatie (uitslagen laatste avond en bijgewerkte stand) is te zien op onze site. 

www.schaakclubassendelft.nl 

Kijk regelmatig! Mist u wat? Wat vindt u van het nieuws? Laat het weten. 

Het is goed om te horen dat het bekeken wordt en mogelijk kunnen wij een aanpassing doen, indien 

er iets mist. 

Endeavour Morse 

Woensdagavond 28 maart was de eerste aflevering van het vierde seizoen van de Britse 

detectiveserie Endeavour Morse. Titel Game. 

Het speelt zich af in zomer 1967. De vermoorde man is betrokken bij de ontwikkeling van een 

schaakcomputer. 

Een Russische grootmeester komt de schaakcomputer testen en verliest………… 

Mij valt wel vaker het schaakspel op bij het TV-kijken, maar nu wel erg prominent aanwezig. Zelfs 

openingstheorieën komen aan bod. 

Twitter 

Af en toe plaats ik een tweet over 

onze Schaakvereniging op Twitter. 

Ook op de hoogte blijven? Volg mij en 

de berichten verschijnen:. 

https://twitter.com/roel_spier 

 

Uitdager wereldkampioenschap 

bekend! 

Fabiano Caruna schreef het kandidatentoernooi in 

Berlijn op zijn naam en is volkomen verdiend de 

uitdager van Magnus Carlsen geworden. Later in dit 

jaar is de WK-match. 

 

 

http://www.schaakclubassendelft.nl/
https://twitter.com/roel_spier
https://www.google.nl/search?biw=1680&bih=933&tbm=isch&q=logo+twitter+jpg&sa=X&ved=0ahUKEwim3qjvsuzPAhVLLcAKHcFBBf0QhyYIHg


  

Rijpoule Schaakvereniging Assendelft (Gert-Jan Teer) 
 

Om onze vereniging zo goed mogelijk bereikbaar te houden voor alle leden, ben ik na 

overleg met mijn medebestuursleden eens gaan inventariseren wat de mogelijkheden tot 

het opzetten van een “rijpoule” zijn binnen onze club. Na uitleg van Roel in februari, heb ik 

een intekenlijst neergelegd en tot mijn genoegen hebben een zestal leden zich hier voor 

opgegeven, te weten René Spruit, Jan Kat, Albert Grin, Cees Boekhout, Jan van Weelden en 

Gert-Jan Teer. Waarvoor dank!  

De bedoeling is nu, dat als een van de leden, om welke reden dan ook, niet de 

mogelijkheden heeft om naar de club te komen en na de partij weer naar huis te gaan, dat 

wij deze persoon via de rijpoule toch kunnen halen en brengen. Hoe wij dit regelen, wordt 

gecoördineerd door Jan van Weelden(tel: 0655387528) en Gert-Jan Teer(tel: 0638952100) 

Een voorbeeld is Cees Boekhout, die haalt Jan Bulder op, als Cees niet kan, dan doet een van 

de anderen dat.  

Mocht het dus voorkomen, dat je niet in de gelegenheid bent om zelf naar schaken te 

komen, laat dat dan weten, bel dan een van bovenstaande nummers, dan gaan wij kijken 

wat wij voor je kunnen betekenen.  

 

 PS: Als er nog rijders zijn, die ook in de poule mee willen doen hoor ik dat graag! 

Competitie seizoen 2017 – 2018 

Intern (Kees Lute) 

De strijd om het kampioenschap is nog niet beslist, en onze voorzitter heeft op dit moment de beste 

kansen. Dit is dan ook het juiste moment, om een clubblad met de tussenstand uit te brengen. 

R. Brinkman, J. Kat en A. Lansbergen volgen op korte afstand. 

Het zal in de komende ronden onvermijdelijk zijn, dat sommige spelers voor de tweede maal tegen 

elkaar worden ingedeeld, maar dat probeer ik tot een minimum te beperken.  

 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://publicdomainvectors.org/photos/peopledriveoldcar.png&imgrefurl=https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Mensen-in-oude-auto-vector-tekening/29986.html&docid=w3vdDEahXHYFoM&tbnid=wAbFrw5nfr10cM:&vet=12ahUKEwj6zI3QqJTaAhUNPFAKHcAMBfU4ZBAzKF8wX3oECAAQYg..i&w=500&h=366&bih=888&biw=1680&q=tekening oldtimer&ved=2ahUKEwj6zI3QqJTaAhUNPFAKHcAMBfU4ZBAzKF8wX3oECAAQYg&iact=mrc&uact=8


  

De stand in groep 1, na 19 maart: 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 R. Spier 334 60 6 4 2 0 83 

2 R. Brinkman 280.5 59 6 3 2 1 67 

3 J. Kat 278.5 58 5 4 0 1 80 

4 A. Lansbergen 274 57 6 3 2 1 67 

5 G.J. Teer 236.5 56 6 2 3 1 58 

6 K. Lute 220 55 6 1 4 1 50 

7 P. van Straten 212 54 6 2 2 2 50 

8 R. Nieuwenhuizen 186.5 53 4 1 2 1 50 

9 M. Bood 175 52 9 3 2 4 44 

10 J. Kramer 157 51 8 0 3 5 19 

11 J. de Boer 129 50 6 1 2 3 33 

12 R. Spruit 128.5 49 9 1 2 6 22 

 

De tweede groep: 

De opkomst in deze groep is veel lager, zo rond de 50%. 

Dit heeft diverse oorzaken, maar het is in ieder geval niet goed voor de bar en voor de club. 

Casper Coco is al zeker van een plaats in de afsluitende vierkamp. Op maandag 9 april hebben beide 

viertallen nog een bondswedstrijd, en eigenlijk komt dat slecht uit, want direct daarna volgt de 

splitsing. De bovenste vier mogen dan uitmaken wie de beste van groep 2 is. 

De stand in groep 2, na 26 maart: 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 C. Coco 479 60 9 6 3 0 83 

2 J. Kuijper 346.5 59 9 5 1 3 61 

3 D. Noë 327 58 8 4 2 2 63 

4 A. Visser 315 57 6 3 1 2 58 

5 R. Douwes 306.5 56 6 3 1 2 58 

6 F. Rijkhoff 297 55 6 2 2 2 50 

7 A. Grin 242.5 54 8 3 1 4 44 

8 K. van ’t Veer 208 53 9 1 4 4 33 

9 D. Spier 197.5 52 2 2 0 0 100 

10 R. Nino 188.5 51 6 1 1 4 25 

11 J. Beekman 182 50 4 1 1 2 38 

12 R. van Raaphorst 174 49 2 1 1 0 75 

13 J. van Weelden 171.5 48 6 1 1 4 25 

14 C. Boekhout 159 47 9 1 3 5 28 

15 W. de Jonge 147.5 46 2 1 0 1 50 

16 P. Bijl 137.5 45 2 0 2 0 50 

17 B. Hoffman 115 44 2 0 1 1 25 

18 M. Gelok 86.5 43 0     

19 R. Heijne 84 42 0     

20 J. Teer 81.5 41 0     

21 J. Bulder 80.5 40 3 0 0 3 0 



  

APK nieuws (Ab Visser) 
Beste schaakvrienden, 
 
Het is nu bijna Pasen en na verschillende wintertjes gaat het nu - voorzichtig - gebeuren! 
De temperatuur gaat naar de dubbele cijfers en we zien vaker de zon, de wind wordt minder en het is 
zomertijd, dus de dag wordt langer. 
De vogeltjes komen terug uit donker Afrika en zoeken een nieuwe partner om weer een nieuw nestje 
te bouwen, om samen eitjes te krijgen en weer kleine vogeltjes. 
De lammetjes lopen weer in de wei, de knoppen komen aan de bomen, de krokussen, narcissen, 
tulpen bloeien weer, de Keukenhof is weer open. 
Langzaamaan wordt het warmer en hier en daar zie je weer leuke vrouwen in korte rokjes en jurkjes. 
Iedereen komt weer tevoorschijn uit hun schuilplaatsen en de terrassen raken vol, het wordt weer 
drukker aan het strand. 
Ik ben zelfs al weer aan de voorjaarsschoonmaak begonnen. 
 
HET IS LENTE!! 
 
Maar laten we het even over de Algemene Periode Kampioenschappen van 2018 hebben: 
We hebben al een prachtige kampioen van de eerste periode: Hans Kuyper, die tegen clubleden 
behoorlijk in vorm is, tegen een andere club is het wat moeilijker.. 
Dan is er ook inmiddels een 2e periode kampioen bekend - bij mij-. 
Een aantal schakers van onze prachtige club zijn in vorm en winnen de ene na de andere partij. 
Daarom was het ook zeer spannend wie de kampioen van de tweede periode zou gaan worden. 
Na deze periode van 5 matches waren er twee schakers met bijna hetzelfde aantal punten. 
 
Verder wil ik nog even vermelden dat Jan Kat de laatste tijd alleen maar kan winnen en dat Bertus 
Grin ook aardig bezig is. 
Zelfs Piet Bijl heb ik alweer een paar keer gezien! En dan komt ie gewoon op de fiets!! 
Je bent fietsenmaker of niet.. 
 
Misschien nog even een beetje uitleg over de puntentelling: 
De stand van het einde van het jaar is de beginstand voor het volgende jaar. 
De eerste 12 krijgen bij winst 12 punten, bij remise 6 punten en bij verlies 0 punten. 
Nummer 13 krijgt bij winst 13 punten, bij remise de helft is 6 punten en bij verlies 0 punten. 
Nummer 20 bij winst 20 punten, bij remise 10 punten en bij verlies 0 punten enzovoort. 
 
Daarnaast tellen de bondswedstrijden thuis gewoon mee. 
Als je er niet bent op de clubavond krijg je ook geen punten. 
Ben je er wel, maar heb je een vrije ronde, dan krijg je 2/3 punten van je beginstand. 
 
Zo zit het ongeveer in elkaar. 
Over verdere uitleg en vragen hierover is geen correspondentie mogelijk met de keurmeester. 
Ook is het niet mogelijk om op clubavonden de keurmeester hier persoonlijk over aan te spreken. 
 
Op 3e paasdag zal ik de 2e periode kampioen bekend maken (mits de winnaar aanwezig is natuurlijk). 
Ik heb weer geknutseld en een unieke sleutelhanger met een prachtig schaakstuk uit eigen collectie 
gemaakt en ook een notatieboekje met pen van het Tata Steel Chess Tournament liggen klaar voor 
de winnaar.  Komt allen op 3 april. 
 
Tot achter het schaakbord. 



  

Bondscompetitie met slechte afloop (teamleider Jan Kat) 

Een schamel half puntje beslist over degradatie! 

Maar wij beginnen bij het begin en dat was de wedstrijd tegen Krommenie-2, 

die ik in het vorige verslag vergeten was. Zij hebben een sterk team met 

spelers die niet met het eerste op zaterdag willen spelen, desondanks 

verloren wij slechts met 5-3 door mooie overwinningen van Kees Lute en 

Remmert Brinkman en remises van Gert Jan Teer en ondergetekende. 

De eerste wedstrijd in 2018 was de wegens sneeuwval uitgestelde ontmoeting tegen Volendam-2. 

Wij traden aan in de sterkste opstelling en behaalden een fraaie zege op een gelijkwaardig team. 

Peter van Straten, Roel Spier, Gert-Jan Teer en Remmert Brinkman wonnen, Kees Lute en 

ondergetekende zorgden met twee remises voor een 5-3 eindstand. 

Op 9 februari moesten wij naar Velserbroek tegen Santpoort-3 met de invallers Melle Gelok en Hans 

Kuijper voor Peter van Straten en Gert-Jan Teer. Wij maakten daar een slechte beurt, alleen Kees wist 

knap te winnen en met remises van Ruud, Roel en Remmert werd het een kansloze nederlaag: 5,5-

2,5. 

ZSC-Saende-3 ontvingen wij thuis op 5 maart en dat werd een spannende pot tegen een ploeg met 

een gemiddelde rating van 1699 (wij 1668), maar het lukte net niet om een punt te scoren. Peter van 

Straten behaalde een mooie zege op Machiel Moes en ondergetekende won ook, echter de drie 

remises van Kees, Ruud en Roel waren net niet voldoende, eindstand 3,5-4,5. 

Afgelopen maandag 26 maart moesten wij in de laatste wedstrijd minimaal gelijk spelen tegen Het 

Spaarne en dat werd een thriller! Met Hans Kuijper voor de grieperige Gert-Jan traden we bijna 

compleet aan en zelf werd ik zo in beslag genomen door m’n partij dat ik helemaal niets van de 

overige kunstwerken gezien heb. Later hoorde ik dat de (sterke) tegenstander van Kees Lute snel 

genoegen nam met remise. Gezien de ratingen behaalden Peter van Straten, Ruud Nieuwenhuizen 

en ondergetekende knappe overwinningen, maar daar stonden verliespartijen tegenover van Aad 

Lansbergen, Roel Spier en Hans Kuijper, dus de tussenstand was 3,5 tegen 3,5. 

Zoals gewoonlijk werd het duel van Remmert in tijdnood beslist en wij hadden goede hoop, want 

daar is hij goed in! Met zo’n twintig man om het bord werd het tenslotte een dame 

eindspelspektakel met ontelbaar veel schaakjes, maar de tegenstander had ook nog een pion en die 

leidde hij met vaste hand naar promotie en daarmee naar knappe winst, het liep tegen twaalven! 

Dit betekende een 3,5-4,5 nederlaag en tegelijk degradatie uit de tweede klas. Als Volendam de 

laatste wedstrijd wint dan eindigen we met vier punten onderaan met drie ploegen boven ons met 

vijf punten, kan je nagaan wat een half puntje een verschil kan maken! Hopelijk heeft Remmert, die 

dat halve puntje bijna in handen had, goed geslapen. 

Overall hebben wij in de sterke tweede klas naar ons kunnen geschaakt, behalve Volendam hadden 

alle tegenstanders een hogere gemiddelde rating. Een grotere teleurstelling hebben ze in Krommenie 

te verwerken, waar het sterke 2e team in de laatste wedstrijd thuis verloor van ZSC-Saende 3, dat 

daarmee kampioen werd! 



  

NHSB ratinglijst 

Stand per 1 februari 2018 

 Naam lidnr rating verschil 

1 C.N.A. (Kees) Lute 6244590 1851 98 

2 P. (Peter) van Straten 6202471 1776 37 

3 A. (Aad) Lansbergen 6238694 1694 -27 

4 R. (Roel) Spier 7514166 1679 24 

5 R. (Rudi) Nieuwenhuizen 7195705 1678 20 

6 J. Teer 7737301 1639 = 

7 R. (Remmert) Brinkman 7210335 1629 16 

8 G.J. (Gert-Jan) Teer 7906272 1619 2 

9 M. (Melle) Gelok 8255665 1613 39 

10 J. (Jan) Kat 5953013 1569 6 

11 R. Spruit 7906261 1516 = 

12 R. Douwes 7655923 1479 -3 

13 J. (Hans) Kuijper 7516014 1442 -61 

14 J. (Jan) de Boer 8453610 1392 24 

15 P.M.R. (Ries) van Raaphorst  8062538 1379 -10 

16 A.H. (Ab) Visser 7516003 1359 -26 

17 C. (Casper) Coco 7948534 1279 -2 

18 D. (Don) Spier 7991049 1218 -136 

19 B. (Bart) Hoffman 8377710 1196 = 

20 A.M. (Fons) Rijkhoff 8454952 1189 -17 

21 J. (Jan) van Weelden 7644450 1187 33 

22 C. (Cees) Boekhout 8702023 924 69 

 

  

http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6244590&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6202471&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6238694&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7514166&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7195705&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7737301&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7210335&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7906272&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8255665&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=5953013&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7906261&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7655923&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7516014&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8453610&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8062538&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7516003&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7948534&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8377710&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8454952&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7644450&listid=124
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8702023&listid=124


  

Jeugd (Casper Coco) 

Algemeen clubkampioenschap 
In januari startte de nieuwe competitie voor het algemene clubkampioenschap. Op het moment van 
schrijven staan de vertrouwde namen bovenin. Wouter de Jonge won de partijen tegen de huidige 
kampioen Wouter Brakenhoff. Het kan echter nog alle kanten op. Wouter de J, Wouter B, Rik en 
Ömer staan nog dicht bij elkaar en het seizoen loopt door tot in mei. Opvallend genoeg staat Rik 
derde. Een indrukwekkende prestatie, aangezien dit pas zijn eerste jaar op de club is. De rollen zijn 
omgedraaid met zijn broer Daan, die in de eerste helft van dit schaakjaar hoger stond. Nieuwkomers 
Milena en Sjoerd draaien ook meteen goed mee. Milena staat negende en Sjoerd zevende. Jaro staat 
twaalfde, wat voor zijn niveau een beetje laag is. Hij kan goed schaken, maar hij moet soms wat 
langer en serieuzer over zijn zetten nadenken. We verwelkomen ook een nieuw lid op de club: Tygo. 
Hij kent de basisregels van het schaakspel al en heeft er zin in. 
 

Schaakklok 

Wat vaak in de competitie voorkomt, is het gebruik van een schaakklok. Als de partijen te lang duren, 
gebruiken wij deze klok. Beide spelers krijgen dan nog 5 minuten bedenktijd. Dit maakt sommige 
spelers zenuwachtig (zeker als er veel toeschouwers zijn die meekijken). Probeer toch kalm te blijven 
als je met een klok moet spelen. In de praktijk zal je merken dat 5 minuten nog best veel tijd is, en je 
kunt ook in de tijd van je tegenstander denken. 

 

Toeschouwer 

Over toeschouwers gesproken, ik wil nog even benadrukken dat schaken een individuele sport is. Dit 
wil zeggen dat je in je eentje speelt. Kijken bij een andere partij is prima, maar je mag geen zetten 
voorzeggen. En hard praten haalt spelers uit hun concentratie, dus doe dat a.u.b. ook niet. 

Lessen 

Wat de lessen betreft, is iedereen gelukkig al ver gevorderd in zijn of haar lesboek. Probeer de kennis 
die je opdoet in de lessen ook toe te passen in je eigen partij, zoals de openingsregels. Speel één pion 
naar het centrum, ontwikkel je stukken en breng je koning zo snel mogelijk in veiligheid via de 
rokade. Eind mei zijn de examens en kunnen er diploma’s worden behaald. Voor die tijd gaan we nog 
oefenen met proefexamens. 

Kader 
Roel Spier heeft besloten te stoppen als leraar van Stap 2, ondergetekende heeft zijn taken 
overgenomen. We hebben Ruud Douwes bereid gevonden om de nieuwe wedstrijdbegeleider te 
worden. Roel, bedankt voor je inzet, en Ruud, welkom. Ruud zorgt ervoor dat de wedstrijden rustig 
en eerlijk verlopen. Als je vragen hebt over je partij kun je hem erbij roepen. 
 

  



  

Aanrader 

Een aanrader is het spelen via internet, bijvoorbeeld via www.chess.com. Op deze site kun je een 
account aanmaken en op je eigen niveau spelen tegen anderen. Goed om te oefenen! Je kunt ook 
snelle partijtjes spelen zodat je sneller leert denken en spelen. 
(redactie – spelen kan ook via een app!)  

Afberichten 

Voor afberichten kan contact worden gezocht met de wedstrijdleider Melle Gelok. E-mail: 

mellegelok@live.nl of telefonisch/per sms op 0611854138. Bij voorkeur uiterlijk een dag tevoren 

afbericht geven. 

Nieuwe leden 

De jeugd kan wel een aantal nieuwe leden gebruiken. 

Weet u nog een buurjongen/-meisje, kleindochter/-zoon, neefje, nichtje, promoot het schaakspel. 

Het is een intrigerend spel voor de jeugd. 

 Uitslagen 26 maart 2018 
 

Omer Yilmaz Wouter Brakenhoff 0-1 

Onur Kandemir Wouter de Jonge 0-1 

Noha Belloum Milena Lashchenko 1-0 

Sjoerd Grootes Jaro Blanca 1-0 

Eniz Ayyildiz Tygo Verdikt 0-1 

Rik v/d Akker Daan v/d Akker 1-0 

Damian Blanca Dax Tjalsma 0-1 

 

Stand na 26 maart 2018 

1. Wouter de Jonge 262 

2. Wouter Brakenhoff 242 

3. Rik v/d Akker 227 

4. Omer Yilmaz 159 

5. Noha Belloum 134 

6. Daan v/d Akker 134 

7. Sjoerd Grootes 128 

8. Onur Kandemir 122.5 

9. Milena Lashchenko 121 

10. Twan Snijders 117.5 

11. Eniz Ayyildiz 107 

12. Jaro Blanca 94.5 

13. Dax Tjalsma 91 

14. Luke Reijnders 86 

15. Alon Ezra 70 

16. Damian Blanca 56.5 

17. Tygo Verdikt 48.5 

18. Sven Smorenburg 41 

 

http://www.chess.com/
mailto:mellegelok@live.nl

