
Datum 23 augustus 2013 

De Kleine Rokade 
 

36e jaargang nummer 4 

 

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 

          ABN AMRO Rekeningnr.: Senioren:  628161581 

                  Rekeningnr.:  Junioren:  513502467 

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 

2 september 2013, aanvang 20.15 uur in “De Dorpstaveerne”. 

 

AGENDA: 

 

1. Opening. 

 

2. Notulen vorige vergadering op 3 september 2012 (zie clubblad). 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

4. Jaarverslagen: 

a) Jaarverslag  Secretaris (zie clubblad). 

b) Jaarverslag  Jeugdafdeling  (zie clubblad). 

 

5. Financiele overzichten: 

a) Jaarverslag  Penningmeester  (zie clubblad). 

b) Jaarverslag  Jeugdafdeling  (zie clubblad). 

c) Contributiebeleid. 

 

6. Verslag Kascommissie. 

 

7. Beleid Bestuur. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

Periodiek aftredend: Jan Kat, Gert-Jan Teer, Jan van Weelden. 

Allen zijn herkiesbaar. 

 

9. Verkiezing Kascommissie. 

 

10.  Uitreiking prijzen van seizoen 2012-2013. 

 

11.  Bespreking van Kompetitie 2013-2014. 

 

12.  Samenwerking met Schaakclub Krommenie. 

 

13.   Rondvraag. 

 

14.   Sluiting. 

 

 

 

 

 
 

Kopijdata 

Inleverdatum Verschijningsdatum 

16 oktober 2013 21 oktober 2013 
 

 

 



                         NOTULEN  JAARVERGADERING  OP  3 SEPTEMBER  2012. 

 

1. Opening. 

Voorzitter Roel Spier weet met een harde klap van de bekende hamer de zaal stil te krijgen en 

verwelkomt de 22 aanwezigen, opnieuw een uitstekende opkomst van onze leden. 

 

2. Notulen van de vorige vergadering. 

Geen op- of aanmerkingen, de secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

-Afberichten zijn ontvangen van Peter van Straten, Casper Coco, Bart Hoffman, Don Spier en 

Frans Bersee.  

Jeugdlid Shahrukh Khan heeft z’n lidmaatschap opgezegd. 

 

-Jean-Louis van Ollefen heeft aangegeven na vier seizoenen te willen stoppen als APK-

keurmeester aan het eind van dit jaar. Er zal gezocht worden naar een nieuwe keurmeester. 

 

-Enquete KNSB over speeltempo, invallers en gemeenschappelijke laatste ronde is ingevuld. 

 

-Nieuwsbrief van de KNSB bevat als belangrijkste punt: Subsidie voor schaakles op scholen, 

Aad Lansbergen heeft ons daarvoor opgegeven. 

 

-Het achttal speelt komend seizoen in klasse 2C tegen bekende en minder bekende tegenstanders, 

het streven is handhaving in de tweede klas. 

 

4. Jaarverslagen van Senioren en Jeugd. 

In de eindstand is Ab Visser weggevallen, hij behoort op plaats 17 te staan met  221 punten. 

De jeugdafdeling bestaat volgens Aad Lansbergen uit een enthousiaste groep van 18 leden. 

Helaas heeft Casper Bierman opgezegd en in de begeleiding is Bart Hoffman gestopt, maar 

Laurian Wannee gaat meehelpen en Gert-Jan Teer om de week. 

Voor de sterkere jeugdspelers worden senioren gezocht die maandag tussen zeven en acht  een 20 

minuten partijtje willen spelen. 

Kees Lute meldt dat Schaakclub Castricum nog slechts drie jeudleden telt, reden voor een 

waarderend applaus voor onze actieve jeudbegeleiders! 

 

5. Jaarverslag Penningmeester. 

Jan Beekman geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers en vermeldt de lage rentebaten, maar 

daar tegenover de lage bankkosten door overgang naar ABN/Amro. 

Hoge NHSB contributie is veroorzaakt door de vele jeugdspelers. 

De rekening van de Kamer van Koophandel volgt nog. 

Ondanks geen clubbladinkomsten hebben de senioren toch een saldo van tien euro. 

 

Jan Teer merkt op dat de jeugdafdeling veel vorderingen heeft, het antwoord is dat de seniorenkas 

veel groter is en de jeugd het niet nodig heeft. 

 

Cees Boekhout ziet verschillen tussen eigen vermogen en exploitatieresultaat, dat zijn 

mutatieverschillen, voortaan afboeken. 

 

Piet Bijl vraagt of de feestavondontvangsten zijn verrekend (tombola): is gebeurd. 

 

De penningmeester vermeldt dat de Kascommissie goed opgelet heeft. 

Bij de Jeugd is een tekort van 259 euro ontstaan door de hoge NHSB-afdracht. 

Volgens de begroting voor komend seizoen draaien we quitte door clubbladinkomsten, daarom is 

het voorstel om de contributie te handhaven op 77 euro. 

 

Cees Boekhout stelt voor om er  80 euro van te maken omdat we iets teruglopen. 

Ondergetekende  hoorde in de NHSB-vergadering dat de KNSB mogelijk minder subsidie gaat 

ontvangen, het mogelijke effect op de contributie zal ca zeven euro per lid zijn. 

 

De omslagen van het clubblad staan weer vol met advertenties dankzij Jos Vriend en Jan Beekman 

die er veel werk voor verzet hebben. Omdat Jos er niet is, krijgt Jan Beekman tot zijn verrassing 

als dank een mooie bos bloemen van de voorzitter. 



 

6. Verslag Kascommissie. 

De leden Jos Vriend en Jan de Boer hebben zorgvuldig naar de clubkas gekeken, volgens Jan 

vonden ze een enkele verbetering waardoor een klein verlies in winst veranderde. 

 

7. Beleid Bestuur. 

Geen opmerkingen. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

Aftredend zijn Jan Beekman en Roel Spier, beide worden onder applaus herkozen. 

 

9. Verkiezing Kascommissie. 

Jan de Boer en Ab Visser zijn de leden, Cees Boekhout meldt zich als (professionele) reserve. 

 

10. Uitreiking prijzen van seizoen 2011-2012. 

Helaas is clubkampioen Peter van Straten niet aanwezig door vacantie, zijn beker volgt later. 

Als kampioen van de tweede groep wordt Fons Rijkhoff  gefeliciteerd en in de bloemen gezet. 

David Gelok krijgt de APK-beker en een plaquette uitgereikt. 

Ook onze altijd vriendelijke gastvrouw Annie van Koppie wordt door Roel weer bedankt met een 

pakkert en een bos bloemen, ze gaat gelukkig nog even door. 

 

11. Bespreking kompetitie 2012-2013. 

De enquete over de samenwerking met Schaakclub Krommenie is door veel leden ingevuld met 

als uitslag: Geen snelschaak meer, wel Rapid maar minder avonden, wel gewone partijen. 

Het Bestuursvoorstel is: twee Rapidavonden in Assendelft, Snelschaken in Krommenie (voor de 

liefhebbers) en een gezamenlijke zomeravondkompetitie vanaf half april tot eind mei, met de 

eerste twee ronden in Assendelft. 

-J.L.van Ollefen merkt op dat schaken een wintersport is, maar dat samenwerken belangrijk is. 

-Aad Lansbergen ziet als probleem dat onze interne kompetitie dan twee weken korter wordt, 

waarom niet starten in mei? Roel gaat dit met Krommenie opnemen. 

-Remmert Brinkman ziet als nadeel dat Krommenie veel sterker is, zodat de Assendelvers in zo’n 

kompetitie toch veel tegen elkaar zullen spelen. 

-Jan Teer vraagt of Krommenie het hele jaar speelt (nee, tot en met mei) en waarschuwt dat we 

onze eigen identiteit moeten bewaren. Roel antwoordt dat dat altijd ons doel is en blijft. 

 

12. Rondvraag. 

-Piet Bijl: Graag maandag om 20.15 starten met de partijen. 

-Jean-Louis van Ollefen was blij met de berlangstelling van de club voor z’n zieke echtgenote. 

-Ab Visser vraagt of we met een tweede achttal in de NHSB kunnen spelen, Roel zegt toe een lijst 

te gaan maken voor liefhebbers. Dit seizoen lukt het niet meer, maar er zijn ideeen bij de NHSB 

om met vier- of zestallen te gaan spelen en dan wordt het eenvoudiger. 

-Jan Teer merkt op dat het exploitatieresultaat gelijk behoort te zijn aan de toename van het 

vermogen. 

-De secretaris heeft nog een zeer verdiende bos bloemen voor Roel, onze onvermoeibare  

wedstrijdleider. 

-De laatste bloemen zijn voor Cees Boekhout die zorgt dat de clubbladen juist verdeeld worden. 

 

13. Sluiting. 

Om 21.40 kan de voorzitter de vlotte vergadering afsluiten met dank voor de belangstelling. 

Direct daarna komen de borden op tafel voor de strijd tegen de simultaanspelers Fons Rijkhoff, 

Kees Lute en Aad Lansbergen (als vervanger voor Peter van Straten). 

 

 

September  2012,  Secretaris J.Kat 

 



                          59
e
 JAARVERSLAG VAN SEIZOEN 2012-2013. 

 

 Aan het einde van het schaakseizoen viel er een donkere schaduw over onze club door het 

overlijden van Fons Eggenhuizen, een van de trouwe schakers van het eerste uur. In oude 

notulen komt hij voor het eerst voor in 1967 en dat betekent dat Fons heel wat partijen 

gespeeld heeft, hij hield van schaken en van de sfeer in onze club. 
 

 Hoewel we soms ook buitenshuis schaken, blijft de interne kompetitie toch het belangrijkste 

voor onze club. Zonder het mes op tafel maar met veel inzet wordt geprobeerd om de 

tegenstander de loef af te steken,waarna aan de bar van Koppie de partijen en de toestand in 

de wereld nog even doorgenomen worden. 

Zoals gebruikelijk was het weer spannend,zowel bij de splitsing in januari,als bij de 

ontknoping in mei. 

Verrassend was dat Roel Spier en Rene Spruit zich niet wisten te plaatsen voor de 

twaalfkamp,maar wel Fons Rijkhoff, Ruud Douwes en Ab Visser. De laatste twee stelden hun 

plaats beschikbaar waarvoor Jan Bulder en Jan Teer invielen. 

Hoewel vooral David Gelok en Aad Lansbergen lang tot de kanshebbers behoorden,was het in 

de laatste ronde toch Kees Lute die met een zege op directe concurrent Ruud Nieuwenhuizen 

de nieuwe clubkampioen werd. Aan de eindstand is te zien dat de verschillen aan de top 

minimaal waren: 
 

 1. Kees Lute                         8,5 

2. David Gelok                     8 

3. Aad Lansbergen               8 

4. Jan Kat                             7,5 

5. Ruud Nieuwenhuizen       7,5 

6. Peter van Straten              7 

7. Remmert Brinkman          6,5 

8. Melchior Bood                  6 

9. Gert-Jan Teer                    3,5 

10. Jan Teer                          2 

11. Jan Bulder                       1 

12. Fons Rijkhoff                  0,5 

 

 

De tweede groep werd gedomineerd door Roel Spier, die de vierkamp op het eind won met 

drie uit drie, Rene Spruit werd tweede. 

 

Eindstand 2
e
 groep: 

 

 1.  Roel Spier                      3 

2.  Rene Spruit                    2 

3.  Jan de Boer                    1 

4.  Hans Kuijper                 0 

5.  Ruud Douwes               466,0 

6.  Melle Gelok                  423,5 

7.  Jean Louis v Ollefen     410,5 

8.  Ab Visser                      408,5 

9.  Cees Boekhout              396,0 

10. Daan Noe                     372,0 

11. Jan Beekman               344,5 

12. Bart Hoffman              341,5 

13. Jan van Weelden         330,0 

14. Casper Coco                312,0 

15. Frans Bersee                208,0 

16. Piet Bijl                        184,5 

17. Ab Grin                        180,5 

18. Don Spier                   131,5 

 

 



 Aan de eindstanden is te zien dat we eindigden met dertig leden door een opzegging van Jos 

Vriend. 

De laatste wedstrijden werden gespeeld op 6 mei wegens het koningsfeest op 30 april en het 

seizoen werd besloten met een verrassingsprogramma op 13 mei. Onze jonge honden in het 

bestuur, Jan Beekman en Gert-Jan Teer hadden een lang niet eenvoudige quiz voor teams 

bedacht, die tenslotte gewonnen werd door het team-Jan Teer. 

 De kompetitie om de Algemene Periodekampioen (APK) bracht weer verrassende winnaars, 

die op 17 december streden om de beker,Ruud Nieuwenhuizen ging met deze prijs naar huis. 

Het was een gezellige avond met snelschaken en vlotbruggen, besloten door een aloude 

tombola.  

APK begeleider Jean Louis van Ollefen gaf het stokje na vier jaar over aan de nieuwe 

keurmeester Ab Visser, zodat de continuïteit voorlopig gewaarborgd is. 

 

 De samenwerking met Krommenie beperkte zich tot twee Rapidavonden op 10 december en 

25 februari, waarbij Aad Lansbergen de beste Assendelver werd na Jan Grin en Jan Schol. 

De snelschaakavonden bij Krommenie en het Pleinschaak werden door onze leden zeer matig 

bezocht. 

 

 In de externe kompetitie kon het eerste achttal zich net niet handhaven in de tweede klas. Na 

een zwaar bevochten gelijkspel in de laatste wedstrijd tegen ChessCool-2 kwamen we een 

puntje tekort. 

 

Eindstand 2C: 

             punten  bordpunten 

1.  Excelsior-1                14            (38,5) 

2. De Vennep-1                8            (31,0) 

3. ChessCool-2                 7            (27,5) 

4. Bakkum-1                     7            (26,5) 

             punten  bordpunten 

5. Castricum-2                 6            (27,0) 

6. KC-Heemsteedse-1      6            (25,5) 

7. Assendelft-1                 5            (25,0) 

8. De Waagtoren              3             (23,0) 

 

 Het tweede team was opgewaardeerd tot een zestal dat speelde in de vierde klas. Als debutant 

werd na een matige start een mooie plaats in de middenmoot behaald. 

 

Eindstand 4D: 

             punten  bordpunten 

1. Purmerend-5              12           (24,5) 

2. HWP Haarlem-7        10           (24,5) 

3. S.C.Aalsmeer-3           6           (19,0) 

4. Assendelft-2                5           (16,0) 

             punten  bordpunten 

5. De Vennep-3              4            (14,5) 

6. ZSC-Saende-4            3            (14,5) 

7. HWP Haarlem-9         2            (13,0) 

 

 

Bestuursvergaderingen werden gehouden op 28 november en 4 juni waarbij geen grote 

problemen aan de orde kwamen. 

Omdat de subsidie voor de KNSB verminderd wordt, zal de contributie verhoogd moeten 

worden. 

De KNSB organiseert opleidingen voor schaaktrainers en –scheidsrechters. 

 

Vanuit het bestuur zijn er complimenten voor de begeleiders van onze bloeiende 

Jeugdafdeling, waarbij vooral Aad Lansbergen de broertjes (en zusje) Honkoop tot 

kampioenen weet op te leiden. Tevens is er lof voor het clubblad dat dankzij de advertenties 

en de werkers (Manfred Sucker en Aad Lansbergen) weer regelmatig verschijnt en zodoende 

zorgt voor de nodige informatie binnen de club. 

  

Augustus 2013, secretaris Jan Kat. 



 

APK 
 

Van de keurmeester: 

 

Na afscheid van de APK-keurmeester J.L.van O. zijn er inmiddels al weer 3 perioden voorbij. 

 

Na wat instructies van J.L. heb ik inmiddels al 3 kampioenen kunnen huldigen. 

 

Ik denk dat er weinig (schaak)clubs zijn die elk jaar zoveel kampioenen heeft als de onze, en 

dat met zo’n 30 (Senior)leden. 

Namelijk: 

1 kampioen van groep 1( nu Kees Lutte). 

1 Kampioen van groep 2 (nu Roel Spier). 

6 periode-kampioenen( periode1: René Spruit, periode 2: Casper Coco, periode 3: Roel Spier) 

1 algemene periode kampioen. 

 

Nu is het natuurlijk mogelijk dat 1 goede schaker 3x kampioen wordt (bijvoorbeeld: 

kampioen groep 2, kampioen 3
e
 periode en algemeen periode kampioen). 

Maar dan nog zijn er in 1 jaar 7 verschillende kampioenen! 

Dan heb ik het alleen nog maar over de senior-afdeling en tel ik de jeugd-afdeling nog niet 

eens mee! 

 Als ik uitga van 30 leden heb je toch al gauw 23,33% kans om kampioen te worden!! 

 

Bent U daar nog?? 

 

Het is maar goed dat er enkele knappe koppen op de club zijn, die dat allemaal kunnen 

uitrekenen.. 

Voorlopig zijn er 5 kampioenen bekend en worden er dit jaar nog 4 kampioenen gehuldigd, 

dus doe vooral Uw best en zorg dat U er ook bij komt te staan. 

 

Tot ziens op de volgende schaakavond. 

 

Uw APK-keurmeester, 

 

av 

 

 



Begeleidend schrijven financieel verslag Boekjaar 2012-2013 
 
Het boekjaar van de schaakvereniging Assendelft loopt van 1 juli tot 30 juni. Door privé 
omstandigheden is het niet mogelijk gebleken om de financiële afhandeling per die datum ook 
geregeld te hebben. Om te voorkomen dat het financiële overzicht zeer veel overloopposten met nog 
te betalen zou bevatten, is de financiële positie opgemaakt op 12 augustus 2013. In het komende 
seizoen zal het financiële overzicht weer normaal op 1 juli worden opgemaakt. 
 
Seizoen 2012-2013 
 
Dit jaar heeft de seniorenafdeling een behoorlijk positief resultaat gedraaid. Dit werd veroorzaakt 
doordat de complete NHSB kosten van de jeugd gedekt zijn, alsmede de opbrengst van het clubblad. 
Zonder deze twee posten was de exploitatie van de senioren echter negatief geweest.  
 
Het clubblad is tegen sterk gereduceerde kosten gedrukt. Hierdoor is een extra inkomstenbron 
wederom voor de komende jaren afgedekt. Met betrekking tot het clubblad moet nog één advertentie 
worden ontvangen.  
 
Aan de kostenkant van het financiële plaatje is naast de normale algehele prijsstijging een sterke 
stijging van de NHSB kosten te zien. Deze wordt veroorzaakt door een stijgend ledental vanuit de 
jeugdafdeling, maar ook door een zeer sterke stijging van het KNSB gedeelte. Hierdoor zullen we als 
vereniging komend jaar bij gelijk aantal inschrijvingen € 120 meer aan bondskosten verschuldigd zijn. 
Tevens zijn ook de bankkosten gestegen en zullen voor het komende jaar op € 130 uitkomen. Het 
senioren ledental van onze vereniging was bij aanvang van het seizoen stabiel.   
 
Het ledental bij de jeugd was licht hoger dan begroot, alsmede was er een bescheiden inkomst uit 
opleidingen. Hierdoor is de jeugd rekeninghoudend met het zelfdragen van de NHSB lasten in staat 
geweest nagenoeg break-even te draaien. In het overzicht van kosten is een post van achterstallige 
zaalhuur van € 85,00 opgenomen, omdat over het derde en vierde kwartaal van 2012 geen 
rekeningen zijn ontvangen. Dit lijkt te zijn veroorzaakt door de overgang van Welsaen van Zaanstad 
naar Evean. Deze kosten worden nog verwacht. Van het hoge banksaldo moet nog een betaling aan 
Aad Lansbergen worden gedaan voor gedane uitgaven. Deze betaling zal eind augustus plaatsvinden. 
 
Over de gehele linie zijn alle kosten gestegen met minimaal het inflatiepercentage. De 
rentevergoedingen zijn op een redelijk niveau. Momenteel worden geen grote investeringen binnen de 
vereniging voorzien, echter op redelijke termijn zal wellicht een beperkte investering in een aantal 
schaakborden (slijtage) en tweetal klokken (uitval storingen) moeten worden gedaan. 
 
Seizoen 2013-2014 
 
De begroting voor komend jaar laat bij ongewijzigd contributiebeleid een negatief saldo zien voor 
beide afdelingen. Dit wordt veroorzaakt door een lagere contributie opbrengst bij de senioren, 
alsmede een sterke stijging van een aantal kostenposten. Dit kan niet door de opbrengst van worden 
gecompenseerd. Om dit te dekken is een contributie aanpassing noodzakelijk. 
 
Contributie 2013-2014 
 
Indien gekozen wordt om de verwachte exploitatieverliezen geheel op te vangen zal de contributie met 
€ 5,00 (senioren niveau) verhoogd moeten worden. Vanuit het bestuur is gekozen om deze verhoging 
voor het seizoen 2013-2014 te beperken tot € 3,00. Hiermee is een groot gedeelte van het 
exploitatietekort gedekt en de rest kan worden opgevangen uit het vermogen van de vereniging.  
 
Het bestuur stelt voor om de contributie als volgt vast te stellen: 

- Senioren contributie  € 80,00 
- Junioren contributie   € 48,00 (jeugd en studenten, spelend bij de senioren – 60%)  
- Jeugd contributie    € 40,00 (leden, spelend bij de jeugdafdeling – 50%) 

 
Jan Beekman 

 



JEUGDNIEUWS 
 

Jaarverslag jeugdafdeling Schaakclub Assendelft 

38e seizoen 2012 - 2013 

 
In dit seizoen bestond het begeleidingsteam uit: 

 Melle Gelok                Wedstrijdleider 

 Gert Jan Teer               Lesgevers stap 1, 2 (1x in de 2 weken); 

 Casper Coco:               Lesgever stap 2; 

 Martin Honkoop             Lesgever stap 2; 

 Remmert Brinkman:            Lesgever stap 3 en 5; 

 Laurian Wannee               Lesgever stap 3; 

 Gilian en Mark Honkoop         Lesgevers stap 1; 

 Aad Lansbergen:              Lesgever stap 1 en 5 en Algemene Zaken. 

 

De nieuwe leden dit seizoen waren Wassim Belloum, Baris Benli, Justin Bossema, Koen van 

Dijk, Kevin Geenen, Martijn Grapendaal, Martijn Groot, Olav Groot, Wouter de Jonge, Tim van 

Oosten, Roy Schuitema en Tibbe Sokaroski We eindigden het seizoen met in totaal 24 leden. 

 

Competitieresultaten: 

 

Eindstand Herfstkampioenschap              

 

 
Algemeen Stap 2 / 3 Stap 1+ Stap 1 

1. Mark Honkoop 1. Matthijs ter Avest 1. Stella Honkoop 1. Koen van Dijk 

2. Gilian Honkoop 2. Hielke van Seijst 2. Leon van Vliet 2. Kevin Geenen 

3. Laurian Wannee 3. Lex Menger  3. Baris Benli 

 

 

 

Eindstand Seizoen 2012 - 2013 
 
Algemeen Stap 2 / 3 Stap 1 Nieuwkomers 

1. Gilian Honkoop 1. Stella Honkoop 1. Roy Schuitema 1. Wouter de Jonge 

2. Mark Honkoop 2. Matthijs ter Avest 2. Tim van Oosten 2. Martijn Grapendaal 

3. Laurian Wannee 3. Mace Neeft 3. Koen van Dijk 3. Olav Groot 

 

 

Overige activiteiten: 
 

Schaakkursus: 

Vanaf  24 september werd een schaakcursus van 8 lessen gegeven.  

De cursus had 2 deelnemers Wouter de Jonge en Justin Bossema, die beiden lid zijn 

geworden.  

 

Zaans Kampioenschap Snelschaken 

Op 28 september namen Mark en Gilian aan het Zaans Snelschaakkampioenschap deel. Mark 

werd 2
e
 in de D-groep en Gilian 2

e
 in de E-groep.  

 

Nederlands Kampioenschap snelschaken 

Op 13 oktober namen Mark en Gilian aan het Nederlands Kampioenschap snelschaken deel. 

Mark werd 14e in de D-groep en Gilian 4e in de E-groep. 

 



 

NHSB kampioenschap voor meisjes tot 12 jaar in Hoorn: 

Op 2 december nam de 6 jarige Stella samen met 10 andere meisjes. Door haar goede 

prestaties bij de Grand Prix in Hoorn mocht zij deelnemen. Stella eindigde na 2 barrage 

partijen om de 3
e
 plaats als vierde. Een prima prestatie. 

 

 

39e Zaans Schaakkampioenschap voor de jeugd  

In de kerstvakantie werd door Melle, Mark, Gilian en Stella deelgenomen aan het Zaans 

Kampioenschap. Melle werd in de A / B groep (spelers van 15 t/m 18 jaar) verdienstelijk 2
e
. 

Mark, Gilian en Stella speelden in de gecombineerde D / E groep (spelers t/m 12 jaar).  

De nrs 1 t/m 3 eindigden gelijk en de nrs 4 t/m 6 eindigden op een ½ punt afstand.  

Gilian werd op basis van weerstandspunten in de groep 5
e
 en Mark 6

e. 
In de E-categorie werd 

Gilian 1
e
 en Stella 3

e.
 

 

 

Pupillendag 2013 van de NHSB: 

Op 20 januari werd bij SC Santpoort de jaarlijkse NHSB pupillendag gehouden.  

Stella speelde als 6-jarige in de groep t/m 7 jaar (G/H-groep) en wist overtuigend 1
e
 te 

worden. Zij plaatste zich hierdoor voor de Nederlandse kampioenschappen. 

  

 

NHSB Kampioenschappen voor D-spelers 2013. 

Op 2 en 3 februari namen Mark, Gilian en Matthijs deel aan de Noord-Hollandse 

kampioenschappen in de D-categorie (spelers geboren in 2001 of later). Er waren 34 

deelnemers. Gilian eindigde op de 5
e
 plaats, Mark op de 8

e
 plaats  en Matthijs op een 15

e
 

plaats. 

 

NHSB Kampioenschappen voor E-spelers 2013. 

Op 10 februari nam Gilian deel aan de Noord-Hollandse kampioenschappen in de E-categorie 

(spelers geboren in 2003 of later). Hij eindigde voor de 3
e
 keer op rij op de 1

e
 plaats en wist 

zich hierdoor wederom te kwalificeren voor deelname aan de Nederlandse 

Kampioenschappen. 

 

 

NHSB Kampioenschappen voor D-viertallen 2013. 

Op 24 maart namen Mark, Gilian, Matthijs en Stella deel aan de NHSB-kampioenschappen 

voor D-teams. Zij eindigden op de  5
e
 plaats. 

 

 

NHSB Kampioenschappen voor E-viertallen 2013. 

Gilian, Tim, Kevin en Stella namen deel aan het Noord-Hollandse Kampioenschap voor  

E-viertallen, waar zij zich door op de 4
e
 plaats te eindigen plaatsten voor de Nederlandse 

Kampioenschappen. Door verhindering van Gilian en Stella hebben we ons voor deelname 

teruggetrokken. 

  

Nederlands Kampioenschap E-spelers (geboren 2003): 

Op 29 en 30 maart nam Gilian deel aan het Nederlands Kampioenschap voor E-spelers. Zijn 

beste partij was een remise in de 5e ronde tegen de latere kampioen Eelke de Jong met een 

rating van 1564. Hij had geen tijd om bij te komen en moest in de 6e ronde tegen Tycho 

Bruggink, de nr 2 van de eindstand. Dit werd zijn eerste verliespartij. Hij eindigde op de 10e 

plaats een halve punt meer dan vorig jaar en een plaats lager. 

 

Wil je zien hoe deze toppers van Nederland spelen, speel dan eens wat partijen na. De   

partijen zijn te vinden op http://www.nbsb.nl/NKe2013.php 

 



Eindstand  

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 * Boer, Eelke de 7.0 M 1564 1478 -0.63 52.0 39.5 1 1 1 1 ½ 1 0 ½ 1 

2 * Bruggink, Tycho 7.0 M 1147 1264 +1.37 49.0 36.0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

3 Hilwerda, Jonas 6.5 M 1467 1362 -0.74 50.5 34.25 1 1 0 1 1 ½ 1 1 0 

4 Salomons, Quinten 6.5 M 932 1251 +3.64 50.0 34.25 1 1 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 

5 Hoeneveld, Maarten 6.5 M 1431 1286 -1.17 45.5 33.0 0 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 

6 Geelhoed, Thijs 6.5 M 885 1205 +3.66 45.5 32.5 1 ½ 1 0 1 1 0 1 1 

7 Varnica, Milan 6.0 M 971 1085 +1.27 47.5 28.5 1 0 1 ½ 1 0 ½ 1 1 

8 Pham, Khoi 6.0 M 938 1088 +1.74 43.0 26.5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

9 Dael, Siem van 5.5 M 1353 1273 -0.57 53.0 30.5 0 1 1 1 1 ½ ½ ½ 0 

10 Honkoop, Gilian 5.5 M 1026 1007 -0.14 48.0 25.5 1 1 1 ½ ½ 0 ½ 0 1 

 

TPR Toernooiprestatierating. 

W-WE Is het verschil tussen de behaalde score (W) en de verwachte score op basis van het 

rating verschil tussen de speler en de gemiddelde rating van zijn tegenstanders (We).  

WP  De weerstandspunten geven de doorslag als spelers op basis van hun score en het 

resultaat in een eventueel onderling gespeelde partij gelijk eindigen. De weerstandspunten van 

een speler zijn een optelling van de scores van alle tegenstanders van de speler. 

SB  De Sonneborn-Bergerpunten geven de doorslag als ook de weerstandspunten nog niet de 

doorslag hebben kunnen geven. Deze kunnen gezien worden als een variatie op de 

weerstandspunten. De Sonneborn-Bergerpunten van een speler zijn een optelling van de 

scores van alle tegenstanders van de spelers vermenigvuldigd met het resultaat wat tegen deze 

spelers behaald is. 

PS Progressieve score. Dit is je score na elke ronde opgeteld. Speel je vanaf de eerste ronde in 

de top, dan krijg je een hoge PS-score 

 

Nationale Pupillendag H-categorie (geboren 2006) in Oosterhout 

Op 15 juni nam Stella deel aan de Nationale pupillendag. Verslag internet: Eerste werd 

Yichen Han (Eindhovense Schaakvereniging / JSC De Pionier). Tweede werd Saad Zubair 

van de Pionnetjes. Derde werd Kimmily Tran van SSV Klim-Op en vierde Stella Honkoop 

van SC Assendelft. Kimmily was dus ook eerste bij de meisjes. Stella Honkoop was tweede 

bij de meisjes en Lyne Bruggink (SC Assen) derde. 

 

Eindstand 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Han, Yichen 6.0 M 373 1107 +1.67 30.0 26.0 22.0 1 0 1 1 1 1 1 

2 Zubair, Muhammad Saad 6.0 M 359 1110 +1.76 27.0 23.0 22.0 1 0 1 1 1 1 1 

3 Tran, Kimmily 5.0 V 457 385 -0.23 29.0 19.0 18.0 0 1 1 1 0 1 1 

4 Honkoop, Stella 5.0 V 377 216 -0.62 29.0 18.0 25.0 1 1 1 1 1 0 0 

5 Van der Hagen, Loek 5.0 M 0 403 +1.00 28.0 17.0 23.0 1 1 1 1 0 0 1 

6 Salomons, Matthijs 5.0 M 290 351 +0.16 27.0 17.0 18.0 1 0 1 0 1 1 1 

7 Adema, Wessel 5.0 M 557 346 -1.14 26.0 17.0 20.0 0 1 1 1 1 1 0 

8 Occhipinti, Livio 5.0 M 273 423 +0.40 25.0 15.0 20.0 1 1 0 1 0 1 1 

9 Harchaoui, Amin 4.0 M 0 453 +0.50 32.0 17.0 20.0 1 1 1 0 0 1 0 

10 Bruggink, Lyne 4.0 V 0 463 +0.50 30.0 16.0 19.0 1 1 1 0 0 0 1 
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Grand Prix’s 

Aan de Noord-Hollandse Grand Prix’s (totaal 7 stuks) namen Stella 6x, Mark en Gilian 5x, 

Wouter 2x, Melle en Justin 1x deel. In de eindstand gebaseerd op de 4 best gespeelde 

toernooien eindigde Mark in Groep D (groep t/m 12 jaar) op de 2
e
 plaats met een rating van 

1145, Gilian eindigde in Groep E (groep t/m 10 jaar) op de 1
e
 plaats met een rating van 1223, 

Stella werd in deze groep 9
e
 met een rating van 441. Mark, Gilian en Stella deden ook nog 

mee met 3 toernooien van de Schaakbond Groot Amsterdam (SGA). 

 

Door regelmatige deelname aan toernooien bouwt een speler een KNSB rating op. De 

ratingontwikkeling van onze leden was afgelopen seizoen:  

 

  1 aug. 2012 1 aug. 2013 

Mark  987 1061 

Gilian  970 1305 

Laurian  782 822 

Matthijs  539 579 

Stella   449 

 

 

Open Nederlandse Jeugd Kampioenschappen 2013 

In de zomervakantie van zaterdag 3 augustus t/m zaterdag 10 augustus deden Mark, Gilian en 

Stella  mee aan de ONJK. In dit toernooi, waaraan jeugdspelers uit ondermeer  Duitsland, 

België deelnamen wisten zij hun speelkracht te bevestigen. Mark werd in de D-groep met 51 

deelnemers 14
e
 met 7.5 punt uit 13 partijen, rating 1240. Gilian in groep E gedeeld 5

e
 met 9 

uit 13, rating 1222. Sterre in groep E 44
e
 met 6 uit 13, rating 497. 

 

Mark en Gilian hebben dit seizoen deelgenomen aan de sterrentraining (1* groep) van de 

KNSB (25 uur groepstraining). 

 

Omdat Mark en Gilian te sterk werden voor de jeugdclub speelden zij tweewekelijks op de 

jeugdclub tegen onze senioren. Menige senior in de 2
e
 groep moest in deze 

“snelschaakpartijen” het onderspit delven.  Komend seizoen gaan zij in hoofdzaak bij de 

senioren spelen. 

 

KNSB Schaakexamens: 

Op 27 mei het schaakexamen afgenomen door examinator Chris de Saegher.  

De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: 

Stap 1       Fimke van Seijst, Baris Benli, Wouter de Jonge en Roy Schuitems 

Stap 2       Lex Menger, Mace Neeft, Koen van Dijk, Tim van Oosten en 

                            Matthijs ter Avest 

Stap 2+               Stella Honkoop 

Stap 5                 Melle Gelok, Mark en Gilian Honkoop 

 

 

Tot zover het 38e Jaarverslag. 

 



 

Toernooien seizoen 2013 – 2014: 

Behalve bovengenoemde toernooien zijn er dit seizoen weer een 8 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. De Grand Prix 

toernooien zijn ideaal om schaakervaring op te doen. Door promotie en degradatie kom je 

vanzelf terecht in een groep met spelers van gelijke sterkte. Elk toernooi bestaat uit 7 partijen. 

 

 

 

Schema Grand Prix toernooien seizoen 2013 – 2014 

 

GP Toernooi Datum Organisator Plaats 

1 Grand Prix Bischoff  19-10-2013 SV Caïssa-Eenhoorn Hoorn 

2 Grand Prix Zaanstad 17-11-2013   

3 Grand Prix Beverwijk 15-12-2013   

4 Grand Prix Alkmaar 05-01-2013 Winterkoning St. Pancras 

5 Grand Prix Castricum 23-02-2014 Castricum Castricum 

6 Grand Prix Santpoort 23-03-2014 Santpoort Santpoort-Noord 

7 Grand Prix Medi-Ma 29-05-2014 Purmerend Purmerend 

8 Grand Prix Haarlem 15-06-2014 HWP Haarlem  

 

Voor verdere actuelere info over deze toernooien zie http://www.nhsb.nl 

 

 

Programma komende weken: 

 1
e
 Half uur 2

e
 Half uur 

Maandag   2 september Prijsuitreiking Simultaan Doorgeefschaak 

Maandag   9 september Wedstrijd Les 

Maandag 16 september Wedstrijd Les 

Maandag 23 september Wedstrijd Les 

Maandag 30 september  Wedstrijd Les 

Maandag   7 oktober Geen schaken kermis  

Maandag 14 oktober Wedstrijd Les 

Maandag 21 oktober Geen schaken herfstvakantie  

 

 

Schaakcursus: 

Op 16 september begint een cursus voor niet-leden. In 8 avonden wordt hen de 

basisbeginselen van het schaken bijgebracht. Zeg het voort.  

Verdere informatie zie onze website: http://www.schaakclubassendelft.nl/ 

 

Afberichten 

Afberichten kunnen gedaan worden bij: 

Aad Lansbergen Tel: 075-6871474 / 0613548672 of per email a.lansbergen@wxs.nl.  

 

Het schaken begint weer op maandag 2 september met de prijsuitreiking en een 

simultaanwedstrijd van de jeugdleiders tegen de jeugdleden.  
 

Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft, 

Aad Lansbergen 

 

 

 

http://www.nhsb.nl/
mailto:a.lansbergen@xs.nl

