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De Kleine Rokade 
 

33e jaargang nummer 5 
 
Clubavond maandag aanvang 20:00 uur 

Locatie      De Dorpstaveerne  Dorpsstraat 350          ℡ 075-6871213 

 
Voorzitter     R. Spier        Aletta Jacobsstraat 127     ℡ 075-6874028 

Secretaris     J. Kat         Dorpsstraat 327          ℡ 075-6871974 

Penningmeester J. Beekman      Hallerweg 60, Wijdewormer  ℡ 0299-425250 

          Postgirorekeningnr. Senioren: 1907112 

                      Jeugd: 2897143 

Bestuursleden  G.J. Teer       Watermolenstraat 1, W’zaan  ℡ 075-6218618 

          J. van Weelden    Hogeweg 30     Uitgeest  ℡ 0251-320080 

 
Wedstrijdleider  R. Spier        Aletta Jacobsstraat 127     ℡ 075-6874028 

 
Redactieadres   M. Sücker       Communicatieweg Oost 5    ℡ 075-6874476 

                      esveaband@kpnplanet.nl 

Kopie:                   a.lansbergen@wxs.nl 

Bezorging     C. Boekhout     Pastoor Botsstraat 8       ℡ 075-6871906 

 

Jeugdafdeling 
 

Clubavond maandag van 18:45 tot en met 19:45 uur 

Locatie      Buurtcentrum A3   Dorpsstraat 386          ℡ 075-6873111 

 
Coördinator/     
Wedstrijdleider  Aad Lansbergen   Veenpolderdijk 17a       ℡ 075-6871474 

Jeugdtrainers   Remmert Brinkman Dorpsstraat 116          ℡ 075-6871249 

                         Casper Coco     Oberonlaan 41 Krommenie   ℡ 075-6874774 

          Aad Lansbergen   Veenpolderdijk 17a       ℡ 075-6871474 

Ook op Internet 

http://www.schaakclubassendelft.nl/ 
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JAARVERGADERING 
 
Uitnodiging voor alle leden van Schaakvereniging “Assendelft”  
tot het bijwonen van de Jaarvergadering,te houden op maandag 
6 september 2010, aanvang 20.15 uur in “De Dorpstaveerne”. 
 
AGENDA: 
 

1. Opening. 
 
2. Notulen vorige vergadering op 7 september 2009 (zie clubblad). 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 
4. Jaarverslagen: 

a) Jaarverslag  Secretaris (zie clubblad). 
b) Jaarverslag  Jeugdafdeling  (zie clubblad). 
 

5. Financiële overzichten: 
a) Jaarverslag  Penningmeester  (zie clubblad). 
b) Jaarverslag  Jeugdafdeling  (zie clubblad). 
c) Contributiebeleid. 
 

6. Verslag Kascommissie. 
 
7. Beleid Bestuur. 

 
8. Bestuursverkiezing. 

Periodiek aftredend: J. Beekman en R. Spier, 
Beiden zijn herkiesbaar. 
 

9. Verkiezing Kascommissie. 
 
10.  Uitreiking prijzen van seizoen 2009-2010. 

 
11.  Bespreking van Kompetitie 2010-2011. 

 
12.  Rondvraag. 

 
13.  Sluiting. 

 
 
 
 
 
 
 
Kopijdata 
Inleverdatum Verschijningsdatum 
13 oktober 2010 18 oktober 2010 
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NOTULEN  JAARVERGADERING  OP  7 SEPTEMBER 2009. 
 

1. Opening. 
Voorzitter Roel Spier opent de vergadering met de hamer van Peter van de Outenaar (oud-
voorzitter) en heet de 21 aanwezige leden welkom. Afbericht is ontvangen van P. Bijl, D. Gelok, F. 
Rijkhoff, D. Spier, P. van Straten en A. Visser. 
 

2. Notulen van de vorige vergadering. 
Geen op- of aanmerkingen, de voorzitter bedankt de secretaris. 
 

3. Ingekomen stukken. 
-De KNSB kondigt een nieuwe regeling aan voor contributieheffing: het lidmaatschap loopt van 1 
sept. t/m 28 febr. of van 1 mrt. t/m 31 aug. en wordt stilzwijgend verlengd. 
 

-Sportservice Zaanstad stuurt formulier voor de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar 2009, 
onze voorzitter/wedstrijdleider moet nog even geduld hebben (is nog te jong). 
 

-De gemeente Zaanstad zoekt kandidaten voor het platform-Sport, is meer bedoeld voor grote 
sporten als voetbal en tennis. 
 

-De KNSB tracht het schaken te promoten met de slogan “Schaken is een meesterlijke sport”. 
Tevens zijn er nieuwe activiteiten zoals Internetschaken (kost 15 euro per jaar), Schaken op de 
Basisschool met SpeelZ en zijn er opleidingen voor trainers en arbiters. 
 

-Patrick de Groot is helaas gestopt met schaken. 
 

-Voorstel van Jan Teer voor promotie van kampioen 2e groep, zie punt 11). 
 

-Op jeugdmanifestatie Parkflow is door Aad Lansbergen en Roel Spier geschaakt tegen de jeugd om 
nieuwe leden te ronselen. 
 

-Externe kompetitie: Indeling met twee (sterke) Zaanse clubs De Pion en Krommenie-1. 
 

-Onze nieuwe jeugdbegeleider Don Spier gaat op maandag en donderdag een HBO-opleiding volgen 
en is dus voorlopig verhinderd. 
 

-Playchess geeft mogelijkheid om via internet te (snel)schaken, Gert-Jan Teer zal een en ander in het 
clubblad uitleggen. 
 

-ZSC-Saende gaat weer een schaakcursus verzorgen voor diverse categorien. 
 

4. Jaarverslagen van Senioren en Jeugd. 
Geen vragen over de verslagen, Aad Lansbergen meldt dat jeugdlid Melchior Bood te goed wordt en 
partijen van tweemaal een uur gaat spelen bij de senioren. 
 

5. Jaarverslag Penningmeester. 
Door voldoende leden en de advertenties in het clubblad hebben we financieel goed gedraaid het 
afgelopen seizoen. Een bedrag van 160 euro aan inkomsten was weggevallen, maar komt nog bij het 
eigen vermogen. 
De afdracht naar NHSB/KNSB blijft nog juist onder de 1000 euro. 
De penningmeester stelt voor om de contributie op hetzelfde niveau te handhaven. 
Jan Teer vraagt of een staatje met mutaties toegevoegd kan worden, is toegezegd. 

 

6. Verslag Kascommissie. 
Kees Boekhout meldt dat geen tekortkomingen zijn geconstateerd bij de controle, wel is geadviseerd 
om voortaan vergelijkingsstaten en een specificatie van het eigen vermogen te publiceren. 
 

7. Beleid Bestuur. 
Geen wijzigingen, wel meer aandacht voor PR om leden te werven. 
 

8. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar zijn J. Kat en G.J. Teer. 
Jan van Weelden wordt onder applaus van de leden benoemd tot nieuw bestuurslid. 
De aftredende Ab Grin ontvangt als dank een cadeaubon en bloemen van Roel. 
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9. Verkiezing Kascommissie. 
K. Boekhout en F. Rijkhoff zijn de leden, Jos Vriend meldt zich aan als reservelid. 
 

10. Uitreiking prijzen van seizoen 2008-2009. 
Clubkampioen Kees Lute krijgt onder applaus de wisselbeker uitgereikt, plus de “houd”beker en 
uiteraard een bos bloemen. 
Jean-Louis van Ollefen ondergaat als kampioen van de tweede groep hetzelfde ceremonieel en 
ontvangt bovendien de APK-trofee. 
Een bos bloemen is er ook voor krantenman Kees Boekhout en natuurlijk voor onze vriendelijke 
gastvrouw Annie. 
 

11. Bespreking kompetitie 2009-2010. 
De vierkamp in de eindfase van de tweede groep wordt geprolongeerd.                           Het voorstel 
van Jan Teer houdt in dat de kampioen van de tweede groep in het nieuwe seizoen een aantal 
bonuspunten krijgt gelijk aan de eigenwaarde in de eindstand voor de splitsing en dan als 13e of 14e 
toch in de eerste groep kan komen. 
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen na een rondje van Jean-Louis, die ook om 
prijzen vraagt voor de APK-kampioenen. De eerste winnaar was Don Spier, waarvoor Roel de prijs 
in ontvangst neemt. 
 

12. Rondvraag. 
-Jan Beekman: Groeten van Paul Verkooyen, Aris de Heer wankelt door gebrek aan leden. 
 

-Gert-Jan Teer:  Wegens magere response worden de probleemstellingen in het clubblad  
gestopt en vervangen door stellingen op een bord tijdens de clubavond. 

 

      -Ab Grin:      Bedankt het bestuur en de leden voor het vertrouwen gedurende 22 jaar. 
 

      -Kees Boekhout: Wanneer een simultaan tegen een grootmeester. 
zit in het vat. 

 

-Kees Lute:   Bij voldoende animo kan een team van vier spelers meedoen in de 41/2  
klasse van de NHSB.  
J.L.van Ollefen biedt zich aan als teamleider. 

 

       -Peter Veenis:   Heeft voor het eerst in de eerste groep gespeeld, maar moest soms  
afbericht doen. Hij stoort zich aan de salonremises die de kompetitie vervalsen. 
Onze wedstrijdleider zal er scherper op letten om dit te voorkomen. 

 

      -Aad Lansbergen: Door het tijdelijk uitvallen van Don Spier is er een gebrek aan  
jeugdbegeleiders, hij vraagt de leden af en toe bij te springen. 

 

      - Fons Eggenhuizen: Vraagt of Kees Benjamin nog lid is, dat is het geval. 
 

      -Jos Vriend:    Zoekt boekje over schaakstrategieën. 
 

      -Jan Teer:     De eerste acht horen in het achttal te staan, in principe is dat het geval. 
 

-Jan Kat:      Deelt als vertegenwoordiger van de leden een bloemetje uit aan onze  
vrijwilliger van het jaar, wedstrijdleider Roel Spier. 

 
13. Sluiting. 
Om kwart voor tien kan de voorzitter de vergadering sluiten met dank aan de leden voor de positieve 
inbreng. 
Vervolgens maakt hij een indeling van de overblijvende leden die simultaan gaan schaken tegen 
Kees Lute, Ruud Nieuwenhuizen en Jean-Louis van Ollefen, zodat de avond toch nog schakend 
afgesloten wordt. 
 
 
November 2009,  Secretaris J.Kat  
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56E JAARVERSLAG VAN SEIZOEN 2009 - 2010. 
 
Het afgelopen seizoen is bij Schaakclub “Assendelft” zonder grote hoogtepunten of 
dieptepunten verlopen. Zo’n kleine dertig schakers uit Assendelft en omstreken hebben op de 
maandagavond in Koppies Taveerne ieder naar beste kunnen hun partijtje gespeeld. Soms zat 
het mee en soms zat het tegen, maar de grijze cellen werden wel wakker gehouden! 
Helaas verloren we na Patrick de Groot een tweede oud-jeugdlid, namelijk Peter Veenis die 
wegens tijdgebrek ook stopt met schaken.  Ons ledental bleef op peil omdat we Bart Hoffman 
uit Krommenie als nieuw lid mochten verwelkomen. Bovendien bleven onze nestoren Piet 
Bijl en Jan Teer trouw komen, de laatste met een tijdelijke onderbreking wegens een 
heupoperatie. 
 
De interne kompetitie was weer in goede handen van wedstrijdleider Roel Spier, die voor elk 
probleem een acceptabele oplossing verzint. 
Het eerste deel in een grote groep volgens het Keizersysteem, werd op 19 oktober 
onderbroken door een Rapid-avond. Altijd leuk, helaas geen gasten en gewonnen door Kees 
Lute met Gert-Jan Teer als tweede. 
De ontknoping in december/januari was als gewoonlijk weer spannend tot op de laatste 
avond. Naast de gevestigde namen plaatste het jeugdlid Melchior Bood zich bij de eerste 
twaalf, in z’n eerste seizoen bij de senioren ging dit talent uit Westzaan zeer veelbelovend van 
start. 
 
Het tweede deel van de kompetitie werd enigszins ontregeld door vorst en gladheid waardoor 
Gert-Jan Teer bij de twaalfkamp moest afhaken wegens een gebroken sleutelbeen. Peter van 
Straten kende een zeer sterke start en scoorde punt na punt, onderbroken door een remise 
tegen ondergetekende. Het was echter ondergetekende die wat achterop liep met z’n partijen, 
maar in een flow van iedereen won die op z’n weg kwam. Toen Peter in de voorlaatste ronde 
remise speelde tegen Jean-Louis van Ollefen, was het pleit beslecht en werd Jan Kat op z’n 
oude dag clubkampioen met een recordscore van 8,5 punten uit 10 partijen. 
Melchior Bood behaalde als jonge belofte een keurige zesde plaats. 
 
Eindstand: 1. J. Kat                      8,5         7.   R. Spier                 4,5 
                    2. P. van Straten        7             8.   R. Brinkman           4,5 
                    3. K. Lute                   6,5         9.   D. Gelok                 4  
                    4. A. Lansbergen        5,5        10. R. Spruit                3 
                    5. R. Nieuwenhuizen  5           11. J.L. van Ollefen     1,5 
                    6. M. Bood                  5 
 
In de tweede groep werden drie ronden voor het einde de eerste vier spelers afgescheiden en 
zij speelden om het kampioenschap. 
Na spannende strijd wist Ruud Douwes de titel binnen te halen met Jan Teer en Casper Coco 
op een half punt achterstand en Jan van Weelden op een punt. Daan Noe was de beste van de 
rest. 
Eindstand 2e groep: 
 
1. R. Douwes         2 uit 3 
2. J. Teer                1,5 (2,25) 
3. C. Coco              1,5 (1,75) 
4. J. van Weelden   1 
5. D. Noë                 531,5 
6. J. Kuijper             489 
7. J. de Boer            443 

  8. A. Visser             398 
  9. A. Eggenhuizen  394,5 
10. J. Beekman       372,5 
11. F. Rijkhoff         360,5 
12. G.J. Teer           344,5 
13. C. Boekhout      341 
14. B. Hoffman        314 

15. P. Bijl                306,5 
16. J. Bulder            287,5 
17. P. Veenis           281,5 
18. A. Grin              271,5 
19. D. Spier             124 
20. J. Vriend            88,5 
21.C. Benjamin        81,5 
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Als opvolger van Albert Grin kregen we in de persoon van Jean-Louis van Ollefen een 
bekwame leider van de APK-kompetitie, die met leerzame kadootjes de schakers tot meer 
actie verleidde. 
Op 21 december gingen we weer gezellig snelschaken, gevolgd door darten en een tombola. 
Tevens werd in een zeskamp gestreden om het Algemeen Periode Kampioenschap, winnaar 
werd hier Melchior Bood. 
 
Een aantal schakers van onze club volgde gedurende zes weken een cursus bij ZSC-Saenden, 
waarin Cor van Dongen en Andre Breedveld enthousiast vertelden over de schaakkunsten van 
de oude meesters  
Aron Nimzowitsch en Siegbert Tarrasch. 
Met de nodige probleemstellingen was het een leerzame cursus, blijkbaar vooral voor 
ondergetekende die misschien daardoor ook clubkampioen werd. 
 
Op de clubavonden zorgde Gert-Jan Teer voor interessante probleemstellingen die veel 
bekeken werden en vaak niet eenvoudig op te lossen waren, een prima initiatief! 
 
In de Bondskompetitie maakte ons achttal een moeilijk seizoen door, de tweede klasse bleek 
toch een te zware opgave. Zes nederlagen en een gelijkspel tegen Kennemer Combinatie-6 
waren lang niet voldoende om ons te redden. Vooral tegen de Zaanse clubs Krommenie en De 
Pion en ook tegen Volendam waren we volledig kansloos. Krommenie werd nipt kampioen 
door een beter onderling resultaat tegen De Pion. 
Wij gaan na twee seizoenen weer naar de vertrouwde derde klas.  
 
Eindstand:  1. Krommenie-1      11  punten  34   bordpunten 
                   2. De Pion               11       ,,      34           ,, 
                   3. Volendam             9        ,,      36          ,, 
                   4. Excelsior-1           8       ,,       28,5        ,, 
                   5. Kenn.Comb.-6      6        ,,      27          ,, 
                   6. Kenn.Comb.-8      6        ,,      25,5       ,, 
                   7. HWP-5                  4        ,,      22          ,, 
                   8. Assendelft             1       ,,       17          ,, 
 
Het Bestuur kwam het afgelopen seizoen twee maal bijeen op 19 november en op 18 mei om 
zaken te regelen en de vinger aan de pols te houden. 
In de laatste vergadering meldde Aad Lansbergen dat de Jeugdopleiding volop bloeit met 17 
leden en mogelijk nog 5 extra leden uit de cursus bij basisschool De Dorpsakker. 
Uit waardering voor het nuttige werk dat de vaste jeugdbegeleiders elke week verzetten, 
zullen Aad Lansbergen, Remmert Brinkman en Casper Coco op de Jaarvergadering een 
cadeaubon ontvangen. 
Ook de losse invalkrachten Jos Vriend, Jean-Louis van Ollefen en Gert-Jan Teer worden 
bedankt voor hun inzet voor de jeugd. 
 
 
 
Augustus 2010. 
Secretaris J.Kat       
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Financiële overzichten 
 
Begeleidend schrijven financieel verslag 
 
Seizoen 2009-2010 
 
Dit jaar hebben we bij de seniorenafdeling resultaat een positief resultaat gedraaid; 
veroorzaakt door de positieve opbrengst vanuit het clubblad. In dit jaar zijn geen spectaculaire 
zaken op te merken. Van het clubblad is nog steeds een advertentie nog niet ontvangen. Deze 
adverteerder zal nogmaals worden gemaand. De achterstallige contributie is veroorzaakt 
doordat de nota van C. Benjamin niet is verstuurd en dientengevolge ook niet is overgemaakt. 
 
Over de gehele linie zijn de kosten gestegen met het inflatiepercentage. De rentevergoedingen 
zijn aanzienlijk verbeterd. 
 
De jeugdafdeling heeft door de ledengroei wederom een aanzienlijke winst geboekt, ook voor 
een groot deel veroorzaakt door de bijdrage vanuit het clubblad.  
 
Seizoen 2010-2011 
 
De begroting voor komend jaar laat eigenlijk weinig bijzondere zaken zien, voor beide 
afdelingen wordt een positief resultaat voorspeld. Mede door de aanwas van leden bij de 
jeugdafdeling en stabilisatie bij de senioren is het niet noodzakelijk om te contributie dit jaar 
aan te passen. 
 
Het komende seizoen zal de contributieopbrengst licht lager zijn ivm het opzeggen van Peter 
Veenis. De begroting is conservatief ingezet, Ook vanuit het clubblad is wederom een 
bijdrage te verwachten. Hierdoor wordt het komende jaar een klein overschot verwacht.  
 
Ook de jeugdafdeling mag zich verheugen in een groeiend leden aantal en draait met beperkte 
steun van de senioren afdeling ondertussen ook resultaat neutraal. Ook hier wordt verwacht 
dat het ledental zich zal consolideren. 
 
De NHSB afdracht zal extra worden geïndexeerd door de KNSB en dus hoger uitvallen. 
Momenteel wordt de ca. € 130,00 jeugdafdracht gedragen door de seniorenafdeling. Op de 
vergadering zal worden gevraagd of dit in de huidige situatie van overschotten bij de jeugd 
gehandhaafd moet blijven. 
 
Essentieel in de financiële situatie van de Schaakvereniging is het clubblad. Komend seizoen 
wordt het laatste jaar ingegaan van de huidige 3-jarige cyclus. Dit betekent dat begin 2011 een 
rondgang langs de adverteerders moet worden gedaan of zij hun advertentie willen verlengen. 
Hiervoor zoekt de vereniging nog een of twee vrijwilligers. 
 
Contributie 2010-2011 
 
Vanwege de opbrengst vanuit het clubblad betekent dit dat de contributie voor komend 
seizoen ongewijzigd zal blijven. Deze bedragen zijn: 

- Senioren contributie € 77,00 
- Junioren contributie € 46,20 
- Jeugd contributie € 38,00 

  
 
Jan Beekman 
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 
Verslag van de APK club competitie. 
 
Het is u allen bekend dat wij naast de interne clubcompetitie, sedert januari 1988, gedurende 
de periode van het lopende Kalenderjaar  ook een stand bijhouden voor het bepalen van een 
z.g. periodetitel. 
De uitgangspositie hiervan is de stand na de feestavond in december en/of de splitsing tussen 
de eerste en de tweede groep. Voor dit jaar was dit maandag 4 januari 2010. 
Met ingang van 11 januari 2010 zijn we weer gestart met het registreren van de resultaten van 
alle partijen welke gespeeld zijn voor de interne competitie tot de ‘zomervakantie’.  
Dit is dus tot en met maandag 26 april 2010. 
In deze periode hebben we met z’n allen 176 partijen gespeeld. 
Hiervan werden er 61 gewonnen door wit.          34,66 % 
De spelers met de zwarte stukken wisten er 62 te winnen. 35,22 %  
Vervolgens eindigde er  53 partijen in remise.        30,11 %. 
In februari kon ik u mededelen dat Jan Teer de eerste periode glansrijk op zijn naam gebracht 
heeft en periode winnaar werd. Gedurende de tweede periode zette hij deze opmars voort en 
werd weer de winnaar. Maar aangezien er afgesproken is dat men slechts éénmaal in een 
kalenderjaar periode winnaar kan worden werd aan nummer twee Fons Eggenhuizen eind 
maart de titel toegekend. De derde periode titel werd gewonnen door Jan Beekman.  
Jan proficiat. Deze drie heren gaan tijdens de feestavond in december a.s. tezamen met nog 
drie toekomstige winnaars uit de periode september/december strijden om de titel: 
Algemeen Periode Kampioen in het jaar 2010 van de schaakclub Assendelft. 
Op dit moment is de bij deze titel behorende trofee in het bezit van Melchior Bood, die de 
titel vorig jaar op zijn naam bracht. 

        JLvO.  
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JEUGDNIEUWS 
 

Jaarverslag jeugdafdeling Schaakclub Assendelft 
35e seizoen 2009 - 2010 

 
In dit seizoen bestond het begeleidingsteam uit: 

• Jean Louis van Ollefen, Gert Jan Teer Lesgever opstapje 1, 2; 
• Casper Coco:               Lesgever stap 1; 
• Martin Honkoop             Lesgever stap 2; 
• Remmert Brinkman:            Lesgever stap 3, 4; 
• Aad Lansbergen:    Wedstrijdleider,  Lesgever stap 1, 5 en Algemene Zaken. 

 
De nieuwe leden dit seizoen waren Gilian en Mark Honkoop, Sterre en Mexx de Jong, Roel 
Bierman, Timo Nijenhuis, Stan Fey, Hielke van Zeist, Lex Menger, Pleuni Vriend, Marc van 
Dalen en Evelien de Wolff. We eindigden het seizoen met in totaal 20 leden. 
 
Competitieresultaten: 
 
Eindstand Herfstkampioenschap 
 
 Algemeen: Stap 3: Stap 2: Stap 1: 
1. Floris Gelok 1. Jop van der Laan 1. Casper Bierman 1. Gilian Honkoop 
2. Laurian Wannee   2. Mark Honkoop 
3. Shahrukh Kahn   3. Mika Imming 
 
Eindstand Seizoen 2009 - 2010 
 
 Algemeen: Stap 3: Stap 2: Stap 1: 
1. Laurian Wannee 1. Jop van der Laan 1. Gilian Honkoop 1. Sterre de Jong 
2. Floris Gelok  2. Marco van Eerden 2. Stan Fey 
3. Mark Honkoop   3. Hielke van Zeist 
 
 
Overige activiteiten: 
 
Schaakkursus: 
Vanaf 21 september werd een schaakcursus gegeven. Deelnemers: Joël, Stan, Roel, Sterre, 
Timo en Hielke. Op Joël na werden alle deelnemers lid en haalden aan het eind van het 
seizoen hun 1e schaakdiploma. 
 
Grand Prix 3 Zaanstad. 
Op zondag 15 november organiseerde ZSC Saende het 3e Grand Prix toernooi van Noord-
Holland. Er werd gespeeld in 15 groepen. Totaal waren er 113 deelnemers. Van onze club 
deden Mark en Gilian Honkoop mee. Mark (7) werd voor een nieuwkomer erg hoog 
ingedeeld. Hij werd in groep 10 geplaatst met allemaal grote jongens. Hij eindigde op de 
laatste plaats maar wist toch nog een overwinning te behalen. Gilian (6) speelde in groep 12, 
ook hoog voor een nieuwkomer. Met 5 punten uit 7 wedstrijden eindigde hij echter op een 
gedeelde 3e plaats en wist hiermee zijn 1e beker binnen te halen. 
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Grand Prix Algemeen. 
Mark en Gilian hebben in totaal dit seizoen aan 6 van de 10 Grand Prix toernooien 
deelgenomen. Zij eindigden in groep E (groep t/m 9 jaar) op de 15e resp. 21e plaats. Een 
prima prestatie en dat nog wel in hun 1e schaakseizoen. 
 
35e Zaans Schaakkampioenschap voor de jeugd  
In de kerstvakantie werd door een 3 tal leden deelgenomen aan het Zaans kampioenschap 
(Mark, Gilian en Marco). Gilian en Marco deden het prima. Het meest opvallend was echter 
Mark. Na zijn laatste plaats bij de Grand Prix Zaanstad waar hij zwaar was ingedeeld en tegen 
allemaal grote schakers moest spelen bleek nu dat hij hier heel veel van had geleerd. Hij 
slaagde erin om in zijn leeftijdsgroep nr. 1 te worden en was daarmee de Zaanse kampioen 
van Groep E. 
 
Pupillendag 2010 van de NHSB: 
Op zondag 24 januari 2010 werd door SC Santpoort de jaarlijkse NHSB pupillendag 
georganiseerd. Schaakclub Assendelft was met een grote delegatie present.  
Casper Bierman en Mark Honkoop speelden in groep F (geboren 2001) en wisten in de groep 
van 21 deelnemers in 7 partijen 4 resp. 31/2 punt binnen te halen. Zij eindigden daarmee op 
een 9e resp. 14e plaats. Gilian Honkoop en Roel Bierman speelden in groep H (geboren 2003). 
In deze groep waren 6 deelnemers. Zij haalden 81/2 resp. 41/2 punten uit 10 partijen. Gilian 
werd daarmee ruimschoots eerste, Roel eindigde op de 4e plaats  
Gilian plaatste zich hiermede voor de deelname namens de NHSB aan het Nederlands 
Kampioenschap in Oosterhout.  
 
Nederlands Kampioenschap Pupillen 2010 in Oosterhout: 
Op 23 juni 2010 nam Gilian als Noord-Hollands kampioen deel aan het Nederlands 
kampioenschap t/m 7 jaar (Groep H). Met een rating van 380 opgebouwd tijdens de Grand 
Prix toernooien en zijn leeftijd van 6 behoorde hij niet direct tot de favorieten voor de titel 
(zijn concurrenten hadden ratings van 1023, 969, 815 etc.). Zelf was hij echter vol optimisme 
en dat je met deze wedstrijdinstelling veel bereikt blijkt uit zijn resultaten. Hij behaalde met 5 
overwinningen uit 7 partijen een toernooirating van 781 een gedeelde 3e plaats, na berekening 
van de weerstandspunten werd hij uiteindelijk 6e van de 28 deelnemers in zijn groep. Iedere 
ronde konden op internet een tiental wedstrijden ‘live’ worden gevolgd. Ook 2 partijen van 
Gilian waren ‘live’ op internet te volgen, waarvan Mark gretig gebruik maakte om zijn broer 
te volgen. Het was een leuke en spannende dag voor herhaling vatbaar, wellicht volgend jaar 
ook voor Mark want dat beide broers kunnen schaken dat weten we inmiddels allemaal. 
 
Schaakopleiding: 
Op 31 mei werden de schaakexamens van de NHSB afgenomen door de NHSB-examinator 
Chris de Saegher. De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: 
Opstapje 1 en 2  Roel Bierman, Mexx de Jong 
Stap 1       Stan Fey, Gilian Honkoop, Mark Honkoop, Mika Imming, 
          Sterre de Jong, Timo Nijenhuis en Hielke van Zeist 
Stap 2       Casper Bierman, Marco van Eerden en Mark Honkoop 
Stap 3       Laurian Wannee 
Stap 4       Floris Gelok 
Stap 5       Melchior Bood 
 
 

Kampioenschap senioren: 
In dit seizoen deed onze 3-voudig jeugdkampioen Melchior Bood voor het eerst mee met de 
senioren. Hij speelde wedstrijden van 1 uur bedenktijd, wist zich direct thuis te voelen en 
behaalde een verdienstelijke 6e plaats. 
 

 
Tot zover het 35e Jaarverslag. 
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Schaakcursus: 
Op 20 september begint een cursus voor niet-leden. In 8 avonden wordt hen de 
basisbeginselen van het schaken bijgebracht. Wellicht iets voor je vriendjes, vriendinnetjes, 
buurjongens en buurmeisjes. Onze bedoeling is dat ze zoveel zin in schaken krijgen dat ze lid 
worden van de club. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Verdere informatie zie onze website 
http://www.schaakclubassendelft.nl/ 
 
 
Toernooien seizoen 2010 – 2011: 
Behalve bovengenoemde toernooien zijn er dit seizoen ook een 10 tal Grand Prix toernooien. 
Zijn er 2 of meer deelnemers van onze club dan wordt het vervoer eventueel door de club 
geregeld. Het is niet de bedoeling dat je aan elk toernooi deelneemt, maar deelname aan 
bijvoorbeeld 2 of 3 toernooien in een seizoen is de moeite zeker waard. 
 
Schema Grand Prix toernooien seizoen 2010 – 2011 
 
GP Toernooi Datum Organisator Plaats 
1 SC. Santpoort Zo. 10-10-2010 SC Santpoort Santpoort 
2 16e Bischoff toernooi Za. 30-10-2010 H.S.V. De Eenhoorn Hoorn 
3 Zaanstreek Zo. 14-11-2010 ZSC/Saenden Zaandam 
4 Excelsior  Excelsior Heemskerk 
5 Winterkoning Alkmaar Zo. 02-01-2011 Opening’64 Sint Pancras 
6 Castricum Zo. 27-02-2011 Castricum Castricum 
7 Magnus ECN  Magnus Schagen 
8 Deen toernooi  Caïssa Hoorn 
9 Medi-Ma toernooi  Purmerend Purmerend 
10 HWP Haarlem  HWP Haarlem Haarlem 
 
Voor verdere actuelere info over deze toernooien zie onze Website. 
 
Programma komende weken: 
 1e Half uur 2e Half uur 
Maandag 06 september Prijsuitreiking Simultaan Doorgeefschaak 
Maandag 13 september Wedstrijd Les 
Maandag 20 september Wedstrijd Les 
Maandag 27 september Wedstrijd Les 
Maandag   4 oktober  Geen schaken kermis  
Maandag 11 oktober Wedstrijd Les 
Maandag 18 oktober Wedstrijd Les 
Maandag 25 oktober Geen schaken herfstvakantie  
 
 
Afberichten 
Afberichten kunnen gedaan worden bij: 
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474 of per email a.lansbergen@wxs.nl.  
 
Het schaken begint weer op maandag 6 september met de prijsuitreiking en een 
simultaanwedstrijd van de jeugdleiders tegen de jeugdleden.  
 

Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft, 
Aad Lansbergen 

 
 


