
Datum 6 december 2010 

De Kleine Rokade 
 

33e jaargang nummer 8 
 
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/ 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

BESTUURSNIEUWS 
 
Voor u ligt het 2e clubblad van het 
seizoen. Dat lijkt normaal, maar het 
maken en uitbrengen van ons 
clubblad vergt toch tijd. Allen 
bedankt voor de bijdrage aan dit 
clubblad. 
 

Interne competitie 
De te verwachten indeling in 2 
groepen krijgt vorm. Voor de 
plaatsing bij de 1e groep gaat het nog 
om een enkele plek en zal het 
spannend worden, wie de laatste zal 
zijn.  
 

Externe competitie 
Het 8-tal heeft de 3e wedstrijd 
gewonnen van de koploper Chess 
Soc. Zandvoort 2. 
Punten hard nodig om 3e klasse D te 
blijven. 
Het 4-tal heeft de 2e wedstrijd 
gelijkspeeld. Op dinsdag 7 december 
staat de 2e uitwedstrijd op het 
programma. 
 
Algemeen Periode Kampioen 2010 
Jean Louis van Ollefen, onze 
“keurmeester”, heeft regelmatig 
nieuws over de APK. Hou het scherp 
in de gaten! (zie elders in ons 
clubblad zijn verslag?) 

 
(het is altijd leuk om een kado te 

ontvangen!) 

En vergeet zijn oproep niet, om 
cadeaus te schenken voor de 
winnaars. 
Ik waardeer zeer zijn aanpak van de 
APK. 
 

Hersenkrakers 
De schaakopdrachten, van Gert Jan 
Teer, blijven een groot succes. Hulde 
hiervoor! Ik zie dat het leeft onder 
onze leden. Mijn motto, meedoen is 
belangrijker dan winnen. Wat ziet 
een ander, wat ik niet zie? 
 
Promotie/degradatie regeling 
Het is tweede keer, maar hieronder 
een herhaling van het reglement: 
 
1. De kampioen van de 2e groep 
krijgt na het 1e deel van de 
competitie bonuspunten. De 
bonuspunten worden bepaald door 
plaats waarop de kampioen van de 2e 
groep staat aan het einde van het 1e 
deel, met een maximum van 58 
punten. 
 
2. Eindigt de kampioen van de 2e 
groep na de bonuspunten bijtelling 
boven of gelijk met de nummer 12, 
dan speelt de kampioen van de 2 
groep in de 1e groep. 
 
3. De nummer 12 degradeert naar de 
2e groep. 
 
4. Het staat de kampioen van de 2e 
groep vrij om wel of niet gebruik te 
maken van deze regeling 
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(op welke plaats komt de 

kampioen?) 
 

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.) 

 
Bestuursvergadering 
Op dinsdag 7 december 2010 staat 
een vergadering van het bestuur op 
de kalender. 
Op de agenda staat onder andere de 
acties uit de jaarvergadering en de 
voorbereidingen op onze feestavond. 
 

 
(staat de feestavond genoteerd?!) 

 
Feestavond 
Noteer in uw agenda, op 20 
december 2010, onze feestavond. 
 

Voorzitter, 
Roel Spier 

 
 
 
 

De redactie wenst u allen 
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 
Afgelopen donderdag ging ik mijn 
ontvangen e-mails bekijken. 1 mail 
was van Aad Lansbergen.  

 
Hij herinnerde mij aan het 
aanleveren van kopij. Is het al weer 
zo ver? Wanneer was de laatste 
keer? Half oktober? Wat gaat de tijd 
toch snel. Nog even en het jaar 2010 
ligt alweer achter ons. 
 

De 2e periode van het seizoen 

 
Na het kermisreces, van 2 weken, 
hadden wij, op maandag 18 oktober 
2010, het vervolg van de interne 
competitie. 
De koplopers, Aad Lansbergen en 
Peter van Straten, speelden remise 
tegen elkaar. Kees Lute won van 
Fons Rijkhoff en werd daardoor de 
nieuwe koploper. Bij de overige 
partijen geen echte verrassingen. 
 
Een week later hadden wij een 
RAPID avond. Zo een avond houden 
wij om jeugdleden en introducés 
(familie, kennissen, buren, et cetera) 
kennis met ons te laten maken. Op 
deze avond waren er twee gasten. 

Namelijk Emiel Schol en Kees 
Takken van Schaakvereniging 
Krommenie. Gezien de doorlooptijd 
van 7 ronden Zwitsers moet op tijd 
worden gestart en dat lukte deze 
keer, redelijk. Alleen Jan Kat was te 
laat, maar kon in de 2e ronde 
aanschuiven. (Als ik tijd genoeg heb, 
dan zal ik de eindstand van de 
RAPID avond vermelden in ons 
clubblad. Zie elders?) 
 
Het vervolg van de interne 
competitie was een week later. De 
koploper Kees Lute verloor van 
Peter van Straten en daarmee werd 
Peter weer de koploper. 
Aad Lansbergen won van Remmert 
Brinkman. Echter niet zo maar. Zij 
speelden als allerlaatste, op de 
bekende “Remmert plek”, tot het 
uiterste. Door een overwinning op 
Ruud Nieuwenhuizen steeg Roel 
Spier naar de derde plaats. 

 
Bedenker van de hersenkrakers, 
Gert-Jan Teer, speelde remise tegen 
Ruud Douwes. 
Melchior Bood deed goede zaken 
door Hans Kuijper te verslaan. 
Casper Coco won van Rene Spruit. 
Jos Vriend behaalde zijn 
overwinning en wel tegen Albert 
Grin. Begint de tijd bij de jeugd zijn 
vruchten af te werpen. 
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Tijdens de 4e avond moest koploper 
Peter van Straten afbericht doen. 
Alle partijen uit de top tien eindigde 
in een remise. Melchior Bood zette 
zijn overwinning reeks voort en 
bond Jean-Louis van Ollefen aan 
zijn zegekar. Jan Bulder kon zijn 
subtop positie, op de ranglijst, niet 
waarmaken tegen Jan de Boer. Hij 
verloor. 

 
Een week later speelde het 4-tal, 
bekend onder de naam Assendelft 2, 
haar thuiswedstrijd tegen DOS. Het 
werd een gelijkspel, 2 - 2. Daarmee 
werd het 1e punt in de competitie 
gescoord! Bart Hoffman leverde een 
grote bijdrage door zijn partij te 
winnen. 
Jos Vriend sprokkelde weer een 
aantal punten door remise te spelen 
tegen Piet Bijl. 
Melchior Bood werd in zijn opmars 
gestuit door niemand minder dan 
Ruud Nieuwenhuizen. 
Fons Eggenhuizen keerde na een 
weekje rust ijzersterk terug. Hij 
versloeg Albert Grin. Hetzelfde deed 
Jan Teer. Hij won van Jan Bulder. 
 
Op de 6e avond maakte Jan de Boer 
zijn hoge stand in de ranglijst waar, 
door remise te spelen tegen Ruud 
Nieuwenhuizen. 
Ruud Douwes doorbrak zijn remise 
reeks met een overwinning tegen 
Roel Spier. 
Cees Boekhout deed hetzelfde door 
te winnen van Jan van Weelden. 

Ab Visser wist, zowaar met wit, te 
winnen van Hans Kuijper. 
Jan Beekman wist te negatieve 
spiraal te doorbreken. Hij won van 
Albert Grin. 
 
Op de laatste avond speelde het 8-tal 
thuis tegen de koploper, Chess Soc. 
Zandvoort. Zij wonnen verrassend 
met 5,5 tegen 2,5. Een broodnodige 
overwinning. 
Peter van Straten was weer terug van 
weggeweest en speelde tegen Cees 
Boekhout en won. 
Albert Grin haalde zijn eerste punten 
binnen door gelijk te spelen tegen 
zijn “poolmaat” Piet Bijl. 
Rene Spruit steeg op de ranglijst 
door een overwinning op Fons 
Rijkhoff. (Gaat hij nog bij de 1e 
twaalf komen?) 
Daan Noë ondervond de aspiraties 
van Jan de Boer. Daan verloor. 
 

 
(de tusssenstand) 

 
Uit de tussenstand blijkt dat alle 
gevestigde namen zich aan de kop 
hebben genesteld. Aad Lansbergen 
steekt er met kop en schouders 
bovenuit! (zo goed, Aad?) 
Behalve dan Rene Spruit en David 
Gelok. De laatste kon de hele maand 
november niet schaken. Weten deze 
heren zich alsnog te plaatsen bij de 
eerste twaalf? Of weten Cees 
Boekhout en Jan de Boer zich te 
handhaven? Ik ben benieuwd. 
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Een grote groep spelers staat dicht 
bij elkaar. Bij winst kan men veel 
stijgen, bij verlies evenzo veel dalen. 
 

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. 
 

Resultaten van de jeugdige leden 
Melchior Bood staat het hoogst. (13) 
Hij heeft een 55% score behaald. 
Casper Coco volgt daarna (22). Hij 
heeft score van 33%. 
Het laagst staat Don Spier. (30) Hij 
is bezig met een HBO studie en kan 

vrijwel niet schaken, maar heeft 
punten gehaald door afberichten. 
 

Splitsing 
De splitsing zal per 17 januari 2011 
plaatsvinden. 
 

Nieuwe leden 
Komt u iemand tegen en raakt u 
misschien aan de praat over schaken. 
Probeer diegene eens warm te maken 
voor onze gezellige club. 
 

Ranglijst volgens ELO-rating 
 
Kees Lute 1853 
Aad Lansbergen 1701 
Peter van Straten 1695 
Ruud Nieuwenhuizen 1690 
Roel Spier 1687 
David Gelok 1658 
Jan Teer 1639 
Gert-Jan Teer 1637 
Jan Kat 1633 
Remmert Brinkman 1628 
Ruud Douwes 1538 
Hans Kuijper 1519 
Rene. Spruit 1513 

 
 

Wedstrijdleider, Roel Spier  
 
 
 
 
 

 
Kopijdata 
Inleverdatum Verschijningsdatum 
12 januari 2011 17 januari 2011 
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Stand na 29 november 2010 
 

  Punten Waardering 
 1 A. Lansbergen 550.0          70 
 2 K. Lute 463.5          69 
 3 P. van Straten 452.0          68 
 4 J. Kat 384.0          67 
 5 R. Brinkman 376.0          66 
 6 R. Douwes 365.5          65 
 7 R. Spier 354.5          64 
 8 R. Nieuwenhuizen 351.5          63 
 9 J. de Boer 348.0          62 
10 G.J. Teer 343.0          61 
11 J.L. van Ollefen 322.0          60 
12 C. Boekhout 311.0          59 
 

13 Melchior Bood 303.0          58 
14  B. Hoffman 298.0          57 
15 A. Visser 292.0          56 
16 J. Teer 288.5          55 
17 D. Noë 282.5          54 
18 J. Bulder 271.0          53 
19 J. Kuyper 250.0          52 
20 R. Spruit 249.0          51 
21 J. van Weelden 242.5          50 
22 C. Coco 229.0          49 
23 A. Eggenhuizen 226.5          48 
24 F. Rijkhoff 220.5          47 
25 J. Beekman 205.0          46 
26 D. Gelok 195.5          45 
27 P. Bijl 182.5          44 
28 J. Vriend 106.0          43 
29 A. Grin   90.0          42 
30 D. Spier   84.0          41 
 
Verloop van de APK club competitie 
 

In ons clubblad gedateerd 29 augustus 2010, 33ste jaargang nummer 5, heb ik u allen 
geïnformeerd over het verloop van de APK competitie tot de zomervakantie periode. 
Op 13 september j.l. zijn we gestart met het tweede deel van onze registratie voor dit jaar. 
Aan het begin van de RAPID-avond 25 oktober kon ik u melden dat Fons Rijkhoff de vierde 
periode op zijn naam heeft gebracht.  
Op 22 november heb ik verteld dat Cees Boekhout winnaar was geworden van de vijfde 
periode. Deze twee leden zullen tezamen met de eerdere winnaars t.w.  
1). Jan Teer, 2).Fons Eggenhuizen en 3). Jan Beekman en de winnaar van de zesde  periode 
waarvoor de laatste speelavond op 13 december staat gepland strijden om dé titel: Algemeen 
Periode Kampioen in het jaar 2010 van de schaakclub Assendelft. 
Dit gaat gebeuren tijdens onze traditionele feestavond op 20 december 2010. 
Op dit moment is de titel nog in het bezit van Melchior Bood die deze in 2009 op zijn naam 
bracht. 

JLvO. 
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN) 
 
BONDSWEDSTRIJD  KENN.COMB-10 – ASSENDELFT. 
 
Op vrijdagavond  12 november vertrokken we naar het Denksportcentrum ’t Spaarne in 
Haarlem, inderdaad aan het Spaarne gelegen, voor de tweede Bondswedstrijd in het nieuwe 
seizoen. Door rugklachten kon Peter van Straten niet meedoen en Aad Lansbergen was een 
weekendje weg, dus had ik twee invallers Rene Spruit en Hans Kuijper bereid gevonden om 
aan te treden. Tegenstander was een van de vele Kennemer Combinatie clubs, in dit geval het 
“oude” Spaarne. 
Na een kwartiertje wachten werden we naar een apart zaaltje geleid, waar we in een rustige 
sfeer gingen proberen de ongelukkige nederlaag uit de eerste ronde weg te poetsen. 
 
Maar daar kwam niets van terecht! Een verklaring is nog moeilijk te geven, een feit is dat we 
na de degradatie uit de tweede klas, onder ons kunnen spelen, misschien door onderschatting 
van de derde klas-teams? 
In de wedstrijd tegen Kennemer Combinatie-10, met over het algemeen een lagere rating, 
leden we een kansloze 6-2 nederlaag. Alleen Ruud Nieuwenhuizen behaalde een knappe 
overwinning, terwijl Roel Spier en ondergetekende remise speelden. 
 
Zoals bij elke sport bestaan er ook bij schaken geheime krachten die plotseling loskomen en 
mensen boven zichzelf uit laten stijgen. M’n hoop is dat we in de wedstrijd tegen Chess 
Societeit Zandvoort, de sterke koploper in 3D, die geheime krachten kunnen aanboren! 
 
 

Teamleider Jan Kat  
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BONDSWEDSTRIJD  ASSENDELFT – CHESS SOC. ZANDVOORT 
 
In het verslag van de vorige (slecht verlopen) Bondswedstrijd hoopte ik op de geheime 
krachten in de sport die soms vrijkomen en tot onvermoede resultaten leiden. Nou, tegen de 
sterke koploper Chess Soc.Zandvoort kwamen die krachten los en boekten we een ruime 5,5-
2,5 overwinning! 
Hoewel we het geluk ditmaal aan onze zijde hadden, speelden we vooral met meer motivatie 
tegen een team dat ondanks de sneeuwval compleet aantrad met een gemiddeld hogere rating, 
1689 tegen 1671. 
 
Iets verlaat door de sneeuw, statten we tegen half negen met Ruud Douwes als invaller voor 
Peter van Straten. Reeds na 16 zetten kon ondergetekende een punt noteren, nadat z’n 
tegenstander die zeer snel zette zijn dame in liet staan.         Foutje, bedankt en een lekker 
begin. 
Op het tweede bord kwam Kees Lute ondanks lang nadenken iets slechter te staan, maar z’n 
tegenstander, geïmponeerd door de hoge rating, bood remise aan. 
Normaal gesproken scoort Ruud Nieuwenhuizen altijd punten voor ons team, dit keer 
verzwakte hij z’n goede stelling met twee doelloze zetten en dat is tegen een elo-1700 schaker 
spelen met vuur, met als gevolg een nederlaag. 
 
De tussenstand kwam hiermee op 1,5-1,5 en op de overige vijf borden stonden moeilijk te 
beoordelen stellingen, waarbij ik wat pessimistisch was over die van Remmert Brinkman en 
Gert-Jan Teer en ook Roel Spier stond wat gedrongen. 
Aad Lansbergen had niet gerocheerd en er ontstond daardoor een kritieke stelling met 
dreiging op de koning, maar Aad was in z’n element en manoeuvreerde z’n opponent heel 
knap naar een nederlaag. 
Invaller Ruud Douwes had een stevige tegenstander met 1681-rating en kwam in een 
pionneneindspel met gelijke lopers terecht, dat hij secuur naar remise leidde. 
 
De resterende partijen waren razend spannend, terwijl ook de tijd een rol ging spelen. Gert-
Jan verloor twee pionnen door een loper, maar wist door een subtiel torenzetje de loper te 
veroveren. Na ontwikkeling van z’n eigen lopers bouwde hij vervolgens een prachtige 
mataanval op, mooi gespeeld en weer een punt! 
De tijd werd toch weer een bondgenoot van Remmert, die op de 35e zet met nog enkele 
seconden op de klok, dankzij een paardvork de kwaliteit won. Na afruil hield hij een toren 
tegen een loper over en dat was voldoende voor de winst. 
Tenslotte wist Roel na een lange partij, het was ondertussen kwart voor twaalf, remise af te 
dwingen. Een knappe prestatie, na laat thuis door de sneeuw en een complexe indeling door 
de afberichten. In de partij was Pb4 en daarna Pd3 de redding in een moeilijke stelling. 
 
Onze tegenstanders bleven wat beduusd achter na deze onverwachte afstraffing. 
We hebben de kompetitie weer spannend gemaakt en mogen voorlopig uitrusten tot maandag 
10 januari, dan spelen we in Hillegom tegen De Uil-3. 
Deze overwinning was in ieder geval een mooie afsluiting van 2010 en een bewijs dat we het 
schaken nog niet verleerd zijn! 
 
Prettige feestdagen en goede jaarwisseling gewenst. 

Teamleider Jan Kat 
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De Schaakavonturen van Assendelft 2. 
 
Tijdens de jaarvergadering op 6 september werd besloten dat onze vereniging bij wijze van 
proef met een tweede team aan de bondscompetitie wedstrijden zal gaan deel nemen. Wij 
werden ingedeeld in de klasse 4,5B. De deelnemende teams bestaan uit elk 4 schakers. Voor 
deze competitie hebben zich 8 leden opgegeven. Dit betekent dat het in de praktijk moet 
kunnen lukken. Het deelnemen aan, het opdoen van ervaring en de contacten met andere 
schaakverenigingen zijn de belangrijkste doelstellingen van deze viertallen competitie. 
Door de Bondscompetitieleider was de eerste wedstrijd voor Assendelft gepland op vrijdag 22 
oktober. In een uitwedstrijd moesten wij schaken tegen het Uitgeester Schaakgenootschap 
Lasker in het Dorpshuis De Zwaan in Uitgeest. 
Dit bleek een prachtige schaaklokatie te zijn. Helder verlicht, ruim behuisd en een zeer 
genoeggelijke sfeer. De club bestaat zo’n 97 jaar en heeft thans slechts 17 leden. Toch  hopen 
ze de honderd jaar te halen. 
Aan het eerste bord speelde Fons Rijkhoff met wit tegen J. Pauwels.  
Fons trof het niet met deze sterke tegenstander die een rating van 1654 achter zijn naam heeft 
staan. Maar Fons speelde met wit zijn bekende opening. Het lukte hem de stelling gesloten te 
houden. Wat Pauwels ook probeerde Fons wist elke zet te pareren. Na een flinke afruil werd 
tot remise besloten en dat was voor Fons een knappe prestatie. 
Aan het tweede bord speelde Jan de Boer met zwart tegen de wedstrijdleider van deze club 
Frans van der Eng. Jan kan goed schaken als hij er echt voor gaat zitten. Dat deed hij op deze 
avond ook. Als toekijker dacht ik dat gaat goed. Maar toen was Jan net even te gulzig 
verslikte zich in een pion waarna zijn stelling ineenstortte. (1½ - ½ ). 
Casper Coco speelde met wit aan het derdebord tegen D. Meijer.  Casper speelde heel 
behoedzaam verbruikte veel tijd met als resultaat een redelijke stelling met veel 
aanvalskansen. Zodra hij in de gelegenheid kwam deze te ontplooien kreeg hij overwicht op 
het spel. Na een zenuwslopende eindsprint wist hij een stuk te winnen en in de allerlaatste 
minuut zette hij zijn tegenstander mat. Casper knap gedaan (1½ -1½ ) Aan het vierde bord 
speelde Bart Hoffman met zwart tegen E. Leeuwenkamp. 
Deze partij ging gelijk op met dit verschil dat de stelling van Bart een open karakter had. Uit 
eindelijk werd dit hem fataal. Zijn tegenstander ondermijnde zijn stelling dit kostte Bart 
materiaal en uiteindelijk de partij.  Eindstand 2½ - 1½ voor Lasker. 
We hebben hier een heel gezellige schaakavond beleefd. Halverwege de avond werden er 
zoutjes en andere versnaperingen  uitgedeeld de sfeer was haast hoffelijk. 
 
 
Assendelft 2 tegen D.O.S. 
 
Op 15 november was onze vereniging gastheer voor het team van de Schaaksociëteit D.O.S. 
uit Luttik Oudorp Alkmaar. Dit waren geheel andere tegenstanders.  
Hun teamleider vertelde me;  “wij zijn een stelletje kroegschakers” , met hun doen en laten 
deden ze deze benaming alle eer aan.  
Aan het eerste bord speelde Fons Rijkhoff een keurige remise tegen H. Leibbrand. 
Jan Beekman speelde aan het tweede bord met een Loper minder eveneens remise tegen G. 
Vellinga. (1 – 1). 
Onze voorzichtige Casper Coco speelde tegen D. Meijer, een wel heel bijzonder figuur. 
De witte pionnen van zijn tegenstander drongen hem steeds verder naar de achterste lijn zodat 
hij zich nauwelijks meer kon bewegen. Dit liep uiteindelijk niet goed af en Casper moest het 
hoofd buigen na een vermoeiende partij. 
Bart Hoffman speelde met wit tegen E. Leeuwenkamp. Dit was een gelijk opgaande partij 
waarin Bart moeit had om zijn stukken in de juiste positie te manoeuvreren. Nadat dit gelukt 
was kon hij met zijn beide torens de stelling van zijn tegenstander binnendringen waardoor hij 
de partij netjes tot winst kon uit spelen. Eindstand 2-2.  
Op dinsdag 7 december wordt Assendelft 2 verwacht bij de Schaakgroep Koedijk. 

           JLvO.  
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JEUGDNIEUWS 
Welkom 
 

Afgelopen maand is er weer volop geschaakt. Behalve de partijen voor 
de competitie is er op de feestavond van 29 november in een vijftal 
vierkampen en een zeskamp gestreden om prijzen. Ook de deelnemers 
aan de schaakcursus deden hieraan mee en wisten zich ondanks de 
snelheid aardig te redden.  
 

Extern nam Gilian deel aan het Bischoff toernooi en Mark, Gilian, 
Casper en Roel aan het Grand Prix toernooi van ZSC Saenden. Beide 
toernooien behoren tot de maandelijks gehouden toernooien van de 
NHSB waaraan beginnende en ervaren schakers ingedeeld op ervaring 
kunnen deelnemen. 
 

Voor de kerstvakantie beveel ik jullie aan deel te nemen aan het Zaans Schaak 
Kampioenschap. Je kunt er een hoop ervaring opdoen en je zult er veel plezier hebben.  
Gegevens krijg je zodra beschikbaar van me door. 
 

Ook wordt er op zondag 23 januari weer het pupillentoernooi van de NHSB gehouden. 
Toegankelijk voor spelers t/m 9 jaar. Idem. 
 

Op 1 november konden wij ons nieuwe lid Roos Janssen verwelkomen.  
Roos veel schaakplezier. 
 

Uitslagen: 
 

5e ronde 18 oktober 6e ronde 1 november 
Laurian Wannee - Gilian Honkoop 1 - 0 Sterre de Jong - Gilian Honkoop 0 - 1 
Mexx de Jong - Mark Honkoop 0 – 1 Mark Honkoop - Laurian Wannee 1 - 0 
Marc van Dalen - Hielke van Zeist 0 - 1 Mexx de Jong - Shahrukh Kahn 0 - 1 
Stan Fey - Sterre de Jong 0 - 1 Nick van der Hoorn - Marc van Dalen ½ - ½  
Roel Bierman - Pleuni Vriend 1 – 0 Jens Fey - Hielke van Zeist 0 - 1 
Nick van der Hoorn - Jens Fey 1 - 0 Evelien de Wolff - Roel Bierman ½ - ½  
Sterre de Jong - Shahrukh Kahn 0 - 1 Mika Imming - Marco van Eerden ½ - ½  
Marco van Eerden - Casper Bieman 1 - 0 Lex Menger - Casper Bierman 0 - 1 
Lex Menger - Mika Imming 0 - 1 Evelien de Wolff - Stan Fey 0 - 1 
    Pleuni Vriend - Roos Janssen 1 - 0 
        
7e ronde 8 november  8e ronde 15 november 
Casper Bierman - Laurian Wannee 0 - 1 Casper Bierman - Mark Honkoop 0 - 1 
Mexx de Jong - Sterre de Jong 0 – 1 Hielke van Zeist - Marco van Eerden 0 - 1 
Nick van der Hoorn - Hielke van Zeist 0 - 1 Roel Bierman - Lex Menger 0 - 1 
Roel Bierman - Pleuni Vriend 0 - 1 Evelien de Wolff - Stan Fey 0 - 1 
Lex Menger - Jens Fey 1 - 0 Mika Imming - Gilian Honkoop 1 - 0 
Mark Honkoop - Shahrukh Kahn 1 -1/2 Shahrukh Kahn - Laurian Wannee 0 - 1 
Marco van Eerden - Gilian Honkoop 0 - 1 Marco van Eerden - Sterre de Jong 0 - 1 
Stan Fey - Mika Imming 0 - 1 Pleuni Vriend - Nick van der Hoorn 0 - 1 
Pleuni Vriend - Marc van Dalen 1 - 0 Roos Janssen - Jens Fey 0 - 1 
Evelien de Wolff - Roos Janssen 1 - 0     
      
9e ronde 22 november  
Gilian Honkoop - Mark Honkoop 1 - 0 
Mexx de Jong - Marco van Eerden 0 - 1 
Lex Menger - Casper Bierman 0 - 1 
Stan Fey - Nick van der Hoorn 0 - 1 
Roel Bierman - Hielke van Zeist 1 - 0 
Jens Fey - Marco van Dalen 0 - 1 
Sterre de Jong - Laurian Wannee 1 – ½  
Mika Imming - Shahrukh Kahn 0 - 1 
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 Stand:         
1. Gilian Honkoop 220 1Alg   11. Lex Menger 85 3Stap1 
2. Mark Honkoop 203 2Alg   12. Roel Bierman 80 Stap1 
3. Laurian Wannee 197 3Alg   13. Stan Fey 76 Stap2 
4. Sterre de Jong 169 1Stap2   14. Marc van Dalen 73 Stap2 
5. Shahrukh Kahn 164 Alg   15. Hielke van Seijst 72 Stap2 
6. Marco van Eerden 138 1Stap3   16. Pleuni Vriend 66 Stap1 
7. Mika Imming 137 2Stap2   17. Evelien de Wolff 65 Stap1 
8. Casper Bierman 111 Stap3   18. Jens Fey 47 Stap1 
9. Nick van der Hoorn 96 1Stap1   19. Roos Janssen 39 Stap1 
10 Mexx de Jong 93 2Stap1       
 
Verslag 
Gilian weet inmiddels dit seizoen ook weer wat verliezen is maar staat desondanks bovenaan. Zijn voorsprong op 
Mark en Laurian is wel wat geslonken. Laurian zal waarschijnlijk van Gilian en Mark moeten winnen om 
herfstkampioen te worden. De spelers in de top ontmoeten elkaar 2 keer. Gilian en Mark hebben elkaar al 2 keer 
gehad. Ben benieuwd hoe dit af gaat lopen. In de huidige stand zijn de prijswinnaars Gilian, Mark, Laurian, 
Sterre, Marco, Mika, Nick, Mexx en Lex.   
 
Toernooien: 
 

GP Toernooi Datum Organisator Plaats 
4 Excelsior Zo. 12-12-2010 Excelsior Heemskerk 
 Kamp. Zaanstreek Kerstvakantie   
5 Winterkoning Alkmaar Zo. 09-01-2011 Winterkoning Sint Pancras 
 NHSB-pupillendag Zo. 23-01-2011 NHSB N.t.b. 
 
Voor verdere actuelere info over deze toernooien zie onze Website. 
 
Programma komende weken: 
 

 1e Half uur 2e Half uur 
Maandag 06 december Wedstrijd Les 
Maandag 13 december Wedstrijd Wedstrijd Laatste Ronde 
Maandag 20 december Vakantie  
Maandag 27 december Vakantie  
Maandag 3 Januari Simultaanschaak etc. 
Maandag 10 januari 1e Ronde nieuwe competitie Les 
Maandag 17 januari Wedstrijd  Les 
 
Grand Prix 3 Zaanstad 
Op zondag 29 november organiseerde ZSC Saende het 3e Grand Prix toernooi van Noord-Holland. Er werd 
gespeeld in 14 groepen. Totaal waren er 106 deelnemers. Van onze club deden Mark Honkoop, Gilian Honkoop, 
Casper Bierman en Roel Bierman mee. De jongens waren allen hoog ingedeeld op basis van hun prestaties in de 
voorafgaande toernooien. Mark en Gilian speelden vorig jaar in groep 10 resp. 12 en werden toen laatste resp. 3e. 
Nu speelden ze beiden in groep 8. Mark werd in deze groep 1e en Gilian 3e. Proficiat. Casper en Roel speelden in 
groep 9 resp. 11 en konden hier ook de nodige punten scoren.  
Voor info over Grand Prix etc. Zie NHSB site.      http://www.newinchess.com/nhsb/?pageID=50 
 
Website: 
Voor een wekelijkse update van de stand, uitslagen en het laatste nieuws kun je terecht op onze website: 
www.schaakclubassendelft.nl. De website wordt elke dinsdag aangepast.  
 
Afberichten 
Afberichten kunnen gedaan worden bij: 
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474 of per email a.lansbergen@wxs.nl.  
Liefst uiterlijk zondags. 
Indien je afbericht doet krijg je 1/3 van je puntenwaardering! 

Aad Lansbergen 


