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Voorwoord (Roel Spier) 
U heeft de digitale versie ontvangen van het clubblad van Schaakvereniging Assendelft. 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Mijn belofte om op de voorpagina een foto van een schaaklid te plaatsen is gedaan en zal ik aan gaan 
voldoen. Helaas nog niet in deze versie. Nu een foto van de winnaar van het Tata Steel Chess 
Tournament, de 23-jarige Wesley So.  
De uitdaging om met commentaar te komen, blijft staan. Mail het naar r.spier@chello.nl 

Mijn dank gaat uit naar de leden: Melle Gelok, Jan Kat, Kees Lute, Gert Jan Teer en Ab Visser voor het 

leveren van kopij. Ik ben van mening dat ieder lid dat kan en het zijn plicht is om dat te doen. 

Daarnaast een speciaal dank aan Sanne Dekker voor de lay-out en de opmaak. 

Persoonlijke berichten 

Een verloren partij (Melle Gelok) 
 
Maandag 23 januari: er staat vanavond een partij tegen Roel Spier op het spel. Een partij die ik moet 

en zal winnen aangezien ik wat heb recht te zetten na mijn nederlaag eerder dit seizoen. De rest is 

geschiedenis. 

Melle Gelok   -   Roel Spier  

1.  e4 d6  2. d4 Pf6  3.Pc3 Pbd7  4. 

Le3 e5  5. Lc4 Le7  6.h3 (Pg4 en 

eventueel later Lg4 voorkomen) c6 

(opent de lijn voor de Dame en 

bereidt b5 en misschien d5 voor)  7. 

d5 Dc7 (Ik denk dat b5 gevolgd door 

b4, c5, a5 La6 beter is. 7. … b5  8. 

dxc bxc  9. cxd Lxd7 geeft ruimte 

voor zwart)  8. a4 a6  9. Pge2 h6 (b5 

gaat niet wegens 10. axb cxb  11. 

Lxb5) 10. Pg3 g6 (met als doel Pf5 of 

Ph5 voorkomen)  [zie diagram 

1] 
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11. Dd2 h5 12. Pge2 Ph7  13. f4? (Ik had het 

gevoel dat ik een lijn moest openen 

aangezien de zwarte koning voorlopig geen 

veilige plek heeft. Ik denk echter dat a5 

sterker is waardoor de zwarte stukken 

meer opgesloten staan.) exf4  14. Lxf4  g5  

15. Le3? (een andere zet waarover ik 

ontevreden ben met 15. Lh2 zou ik Pe5! 

kunnen ruilen) Pe5!  16. Lb3 c5  17. a5 Ld7  

18. Pa4 0-0-0  19. Pb6+ Kb8  20. 0-0-0 (Ik 

denk dat La4 gevolgd door b4 en b5 of Dd4 

beter is) h4 [zie diagram 2] 

 

 

 

 

21. Pc3  Le8  22. La4  Tg8 23. Lxe8 

Tdxe8 24.Pca4 (b4 is sterker en 

zeker interessanter) Pf6 25. Pc3 

Pfd7  26. Pxd7? (mijn kans op remise 

is verkeken) Pxd7  27. Pa4? (een 

pionoffer door e5 biedt meer 

mogelijkheden) Ld8! (nu zijn a5 en 

e4 dodelijk verzwakt) 28. Thf1 f6  

29. Pxc5  Pxc5  30. b4  Pb3+   0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als redactie van het digitale clubblad is de tegenstander gevraagd om een reactie te geven.  

De door mij gekozen opening lokt uit dat zwart een afwachtende rol aanneemt. Wit krijgt licht 

voordeel en met het binnendringen van het paard op b6 is zwart redelijk vastgezet. Dit had ik niet 

mogen toelaten.  Maar de paarden manoeuvre op zet 24 geeft een ontsnapping naar remise. Ik kan 

mij paard van h7 weer sterk in het spel brengen. Wit verliest tempi en de afruil op d7 is in mijn 

voordeel. Een aantal pionnen van wit worden zwak. Beter was wellicht direct inslaan op e4 geweest, 

in plaats van de f-pion verdedigen. Het paarden offer op c5 geeft zwart een luxe positie.  



 

”Roel” alert (Gert-Jan Teer) 
Vrijdag 17 februari verschijnt er een alert van Roel op mijn mail. Copy voor ons digitaal clubblad 

graag voor woensdag aanleveren. Daar ik net op mijn vakantieadres in Epe was gearriveerd, had ik 

geen mogelijkheid mijn database te raadplegen voor een bijdrage… Wat nu? Gelukkig bood internet 

uitkomst. Na wat speuren naar ebooks, via google, kwam ik een alleraardigst boek tegen van 

Raymond Keene, Engels grootmeester, uit 1991 met de titel “Winning moves”, met stellingen eerder 

verschenen in The Times. Hieruit ga ik 2 stellingen laten zien. Daarnaast wil ik even laten weten, dat 

mijn doel, vermeldt in het clubblad van begin dit seizoen, binnen handbereik ligt. Het doel was: zeker 

geen laatste te worden in groep 1. Momenteel sta ik zelfs tweede(!) met winstpartijen tegen Casper 

Coco en Ruud Nieuwenhuizen en een remise tegen Kees Lute. Het moet wel dramatisch gaan de 

komende periode wil ik nog laatste worden. Het doel wordt dus nu: trachten bij de eerste 4 te 

komen. In het laatste clubblad van het seizoen gaan we dit weer analyseren. Nu de 

probleemstellingen… 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

Deze stelling komt uit de partij Nemet – Klinger gespeeld in Biel 1989.  

Zwart, heeft een beslissende aanval, speelt en wint. 

 



Deze stelling kwam voor in Majzik – Szellosi, Boedapest 1989. Ook hier luidt de opdracht: zwart speelt 

en wint. Buigt u zich hier maar eens over. Ik zal ze als hersenkraker de volgende interne neerleggen en 

dan de antwoorden geven. 

Tot zover, Groet Gert-jan 

 

Op bezoek bij een andere schaakclub (Ab Visser) 
 

Ik sprak Jan van Weelden bij het Tata toernooi en hij 

vertelde dat hij was uitgenodigd door een leuke vrouw, 

om weer eens bij zijn oude cluppie te komen schaken in 

Uitgeest. Ik had ook wel zin om eens bij een andere club 

te kijken. Dus op een vrijdagavond een paar weken 

geleden gingen we naar De Zwaan in Uitgeest. Bij 

binnenkomst was er een hele drukte en er stond een rij 

voor de kassa. Wij vroegen wat er aan de hand was en 

de juffrouw achter de kassa vertelde dat er een 

filmavond was. Wij vertelden dat we voor het schaken 

waren gekomen. "dat is boven", zei ze. Dus klommen 

we de trap op en zagen het lokaal waar er geschaakt 

zou worden. Maar er was helemaal niemand en er was 

ook geen licht. We maakten dus aanstalten om weer weg te gaan toen we bij de lift wat 

geroezemoes hoorden. Inderdaad, daar kwamen de eerste schakers aan. We hielpen nog even met 

de tafels op zijn plaats zetten en de stukken en borden te pakken. En vroegen of we een keer mee 



mochten doen met hun schaakclub. De voorzitter vertelde dat de club nog bestond uit een stuk of 12 

leden en dat ze niet meer aangesloten waren bij de bond. Het heette voortaan ook: 

Schaakgenootschap Lasker. Ze heffen geen contributiegeld(Jan Beekman even opletten). Er wordt 

alleen verwacht dat iedereen wat consumpties gebruikt en daar konden ze dan net van rondkomen. 

Bij dit schaakgenootschap zijn zelfs 2 vrouwen lid (wat ons nog nooit is gelukt). Nadat iedereen 

aanwezig was en ingedeeld, begonnen we te schaken. Ik had een spannende partij, maar op een 

gegeven ogenblik stond ik toch 2 pionnen achter. Nog iets later won ik 1 pion terug en even later nog 

1 en ik wist de partij toch nog om te buigen en te winnen. Van de partij van Jan van Weelden heb ik 

niet veel meegekregen, zo spannend was het bij mij. Om half 12 verlieten we het prachtige dorpshuis 

en nadat ik Jan had thuis gebracht ging ik weer naar mijn appartement aan de Zaan. 

 

Blik van de voorzitter (Roel  Spier) 
Het vervolg van onze interne competitie, in twee groepen, is in volle gang. Even tijd nemen om de 

balans op te maken. 

Interne competitie 
Kees Lute heeft de touwtjes in handen en acteert als een modern wedstrijdleider. Grote klasse! Zijn 

betrokkenheid is zo groot dat deelname aan het zestal op het tweede plan komt.  

Tot mijn eigen verbazing staan in beide groepen op de eerste plaats dezelfde naam vermeld. 

Ons nieuwe lid Rafael Nino heeft zijn eerste punt weten te halen. 

(voor de details, lees het verslag van Kees Lute) 

 

 

 

 

 

Algemeen Periode Kampioen 2017 

Ab Visser, onze “beste schaakvriend”, heeft regelmatig 

nieuws over de APK. Hou het in de gaten!  Nieuw 

kalenderjaar, nieuwe kansen. En wie gaan dit keer de 

deelnemers zijn, tijdens de feestavond, aan de APK-finale, in 

december 2017? 

Wordt René Spruit afgelost en zo ja, door wie? 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXOtaaB7cgCFUcKGgodmnUKhg&url=http://www.sneeuwbal.nl/apk.html&psig=AFQjCNGbbPTTy7rgyOVTKP7wYiaAp6W-7g&ust=1446391182124804


 

Externe competitie 
Assendelft 1 zet de goede start  voort in de derde klasse F. Wederom volgden twee overwinningen. 

Op Het Paard van Ree, thuis en uit tegen Excelsior 2. Het kampioenschap is in beeld. Wel blijven 

overwinningen nodig. 

(voor de details, lees het verslag van teamleider Jan Kat) 

Assendelft 2 (viertal 1) heeft de eerste overwinning binnen. Weliswaar met het kleinst mogelijke 

verschil. De teams in deze poule  zijn aan elkaar gewaagd.  

Assendelft 3 (viertal 2) verloor wederom. Hier is het verschil in sterkte van viertallen te groot.  Wij 

hebben hiervan melding gedaan bij de NHSB. Hopelijk kan er in het vervolg, bij de indeling, meer 

rekening mee worden gehouden. De wedstrijdleider van de NHSB heeft een uitdaging. Afwachten.   

Aan het van het seizoen zullen wij aan iedereen vragen of hij wil meedoen aan de NHSB competitie 

en zo ja, welke klasse de voorkeur heeft. 

Met de uitkomst kunnen wij dan bepalen met hoeveel teams wij gaan deelnemen en voor welke 

sterkte wij ons willen aanmelden bij de NHSB. 

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

kunnen deelnemen. 

Datum Activiteit 

28-feb Tweede avond RAPID 

18-apr Tweede avond snelschaak 

30-mei Derde avond RAPID 

 

Tata Steel Chess Tournament 

 

Van vrijdag 13 januari tot en met zondag 29 januari 2017 was het optreden van de schaakgiganten in 

Wijk aan Zee. Wesley So werd de winnaar, bij de groomeesters. 

De volgende bekende spelers hebben meegedaan; Melle Gelok, Hans Kuijper, Ruud Nieuwenhuizen, 

Rafael Nino, Ries van Raaphorst, Don en Roel Spier, Peter van Straten en Jan van Weelden. 



Wegens succes herhaald 
Het seizoen beëindigen met een speciale avond wordt op prijs gesteld. 

Op de eerste maandagavond in mei, mogelijk hetzelfde als het afgelopen seizoen, “Pub-schaak”. 

(Gaan Gert-Jan en Jan ons weer verrassen?) 

Het gerucht gaat dat een muzikaal gitaar optreden onderdeel is van de afsluiting. En, let op, 

informatie uit de clubbladen zal een onderdeel zijn waar de vragen van de quiz over gaan. 

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.) 

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. 

Competitie seizoen 2016 – 2017 
 

RAPID (toernooileider, Kees Lute) 
De eindstand van het RAPID toernooi: 

Nr. Naam Punten WP 

 

Nr. Naam Punten WP 

1. M. Gelok 5.5 29.5 

 

  C. Coco 3.0 25.0 

  K. Lute 5.5 28.5 

 

  J. Kuijper 3.0 25.0 

3. R. Brinkman 5.0 31.0 

 

  A. Visser 3.0 23.0 

  R. Spier 5.0 29.0 

 

  F. Rijkhoff *) 3.0 22.0 

5. J. de Jong 4.5 24.0 

 

19. J. de Boer  2.5 23.5 

6. M. Bood 4.0 28.5 

 

20. R. Spruit  *) 2.0 24.0 

  A. Lansbergen 4.0 24.5 

 

  K. van 't Veer  *) 2.0 24.0 

  G. Kingma 4.0 24.5 

 

  D. Gelok  *) 2.0 23.0 

  M. Moes   *) 4.0 21.5 

 

  J. Bulder 2.0 22.0 

10. J. Kat 3.5 26.5 

 

  C. Boekhout 2.0 21.5 

  D. Noë 3.5 22.0 

 

  R. Nino  *) 2.0 20.5 

12. G.J. Teer  *) 3.0 26.0 

 

  P. de Groot  *) 2.0 20.5 

  D. Spier 3.0 26.0 

 

27. R. Douwes  *) 1.0 25.5 

  J. van Weelden 3.0 25.0 

 

  A. Grin  *) 1.0 22.0 

*) slechts één van de twee avonden meegespeeld 

http://www.schaakclubassendelft.nl/


Intern (wedstrijdleider, Kees Lute) 
De strijd om een plaats bij de eerste twaalf eindigde in een soort anti-climax, toen bleek dat Aad 

Lansbergen, René Spruit, Ruud Douwes en Ab Visser om uiteenlopende redenen toch wel graag in de 

tweede groep zouden willen spelen. Naar mijn inschatting wil de helft van de club liever in de tweede 

dan in de eerste groep spelen, en daarin geef ik ze geen ongelijk. Het verschil in speelsterkte moet 

niet te groot zijn, eigenlijk moet daar bij het indelen rekening mee worden gehouden. 

De ranglijst voor de splitsing: 

Nr. Naam Punten Wrd 

1 K. Lute 682.0 70 

2 M. Bood 570.0 69 

3 M. Gelok 526.0 68 

4 R. Spier 521.0 67 

5 R. Nieuwenhuizen 500.5 66 

6 J. Kat 474.0 65 

7 A. Lansbergen 474.0 64 

8 R. Brinkman 452.0 63 

9 R. Spruit 450.0 62 

10 R. Douwes 443.5 61 

11 G.J. Teer 436.5 60 

12 C. Coco 431.5 59 

--- ---------------------- ------ --- 

13 P. van Straten 425.5 58 

14 J. Kuijper 419.0 57 

15 A. Visser 414.5 56 

16 J. Kramer 391.5 55 

17 D. Noë 376.5 54 

18 J. Teer 371.0 53 

19 J. van Weelden 323.0 52 

20 D. Spier  321.5 51 

21 J. de Boer 316.0 50 

22 F. Rijkhoff 295.5 49 

23 K. van 't Veer 275.5 48 

24 C. Boekhout 259.0 47 

25 J. Beekman 253.5 46 

26 P. Bijl 243.0 45 

27 B. Hoffman 222.0 44 

28 J. Bulder 210.5 43 

29 A. Grin 195.5 42 

30 W. de Jonge 123.5 41 

31 F. Bersée 123.5 40 

32 R. Nino 78.0 39 

 



Op 23 januari is de tweede helft van de competitie begonnen, met Roel Spier en Gert-Jan Teer aan 

kop in de eerste groep, en Don Spier aan kop in de tweede groep. 

Jan de Boer doet het ook goed, in zijn vrije ronde heeft hij een buitenlandse deelnemer van het Tata 

Steel schaaktoernooi verslagen. Maar deze partij telt niet mee. 

Stand in de eerste groep: 

Pl Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 R. Spier 194.5 60 3 2 1 0 83 

2 G.J. Teer 193.5 59 3 2 1 0 83 

3 K. Lute 168 58 3 1 2 0 67 

4 R. Brinkman 155 57 2 1 1 0 75 

5 J. Kat 153.5 56 2 1 1 0 75 

6 J. Kramer 132 55 3 1 1 1 50 

7 P. van Straten 131 54 3 1 1 1 50 

8 R. Nieuwenhuizen 126.5 53 2 1 0 1 50 

9 J. Kuijper 102 52 3 1 0 2 33 

10 M. Bood 99 51 3 1 0 2 33 

11 M. Gelok 68 50 2 0 0 2 0 

12 C. Coco 49 49 3 0 0 3 0 

Stand in de tweede groep: 

Plaats Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 D. Spier 218.5 60 4 2 2 0 75 

2 J. de Boer 203 59 3 1 2 0 67 

3 A. Visser 193.5 58 4 2 1 1 63 

4 J. van Weelden 180 57 3 1 2 0 67 

5 D. Noë 179 56 3 1 2 0 67 

6 P. Bijl 172.5 55 3 1 2 0 67 

7 R. Spruit 162.5 54 2 1 1 0 75 

8 R. Douwes 150 53 3 1 1 1 50 

9 A. Lansbergen 149.5 52 1 1 0 0 100 

10 B. Hoffman 147.5 51 1 1 0 0 100 

11 F. Rijkhoff 145 50 3 1 1 1 50 

12 C. Boekhout 134 49 4 2 0 2 50 

13 A. Grin 114 48 3 1 0 2 33 

14 J. Bulder 102 47 4 0 2 2 25 

15 J. Teer 96 46 0 0 0 0 - 

16 W.de Jonge 90 45 0 0 0 0 - 

17 R. Nino 88 44 4 1 0 3 25 

18 F. Bersée 86.5 43 1 0 0 1 0 

 



 

Schaakvrienden - APK (Keurmeester, Ab Visser) 
 

Het nieuwe jaar is nu echt begonnen en tot mei 

moeten er 3 periode kampioenen komen. 

We hebben 3 perioden van 5 partijen. Dus elke 5 

weken komt er een periode kampioen. 

 De eerste periode is nu voorbij en de kampioen 

van de eerste periode is bekend bij mij. Dit ga ik op 

6 maart bekend maken op onze clubavond. 

 Doe je best en wordt ook Periodekampioen! 

 

 

 

Zestal op weg naar kampioenschap (teamleider Jan Kat) 
 

Vooral de moeizame zege op Het Paard van Ree was zeer belangrijk in onze opmars naar het 

kampioenschap van de derde klasse F. Op maandag 9 januari ontvingen we de spelers uit Wijk aan 

Zee met een invaller voor Peter van Straten. Die invaller was Roel Spier en die wint dit seizoen  elke 

invalbeurt, ook nu won Roel op het zesde bord eenvoudig en snel. Ook Ruud Nieuwenhuizen, even 

niet op vakantie, versloeg zijn tegenstander zoals wij dat van hem gewend zijn. Remmert Brinkman 

had zijn dag niet en speelde een slechte partij volgens hemzelf, met een nul als resultaat. 

Ondergetekende kwam niet door de verdediging van zijn opponent en kwam remise overeen, 

waarmee de tussenstand 2,5-1,5 voor ons was. 

Op de borden 1 en 2 moesten zowel Kees Lute als Melle Gelok nog flink hun best doen om iets 

mindere stellingen naar remise te leiden, maar dat lukte zodat we tenslotte  met 3,5-2,5 de wedstrijd 

winnend konden afsluiten. 

Maandag 13 februari speelden we een uitwedstrijd tegen Excelsior-2 in Heemskerk, met de invallers 

Roel Spier en Gert-Jan Teer voor Kees Lute en Ruud Nieuwenhuizen. De grieperige Peter van Straten 

was het eerst klaar met winst op bord 2 en kon naar huis. Gert-Jan Teer had het in het begin even 

moeilijk, maar won tenslotte gedecideerd en kon ook afreizen. Ondertussen had de man in vorm op 

het eerste bord, het is geen verrassing dat dit Roel Spier was, na een aarzelende start een mooie 

stelling opgebouwd met opnieuw een zege als resultaat. Ook Melle Gelok wist z’n tegenstander te 

overrompelen, terwijl Remmert Brinkman en ondergetekende genoegen namen met een remise. 

Eindstand van deze  ongelijke strijd:  5-1 voor Assendelft. 

Met nog twee wedstrijden voor de boeg, staan we in punten gelijk met Eggert-5 uit Purmerend, maar 

dat team heeft een wedstrijd meer gespeeld. Als we op 13 maart thuis winnen van HWP-9 en dat is 

bijna zeker, dan hebben we op 30 maart in de laatste wedstrijd tegen uitgerekend Eggert-5, twee 



punten voorsprong en dus voldoende aan een gelijkspel om kampioen te worden. Omdat ik voor die 

wedstrijd helaas afbericht moet geven, heb ik voor de zekerheid ons  puntenkanon Roel Spier reeds 

gevraagd als invaller en dan moet het gek gaan als we geen kampioen worden!  

NHSB ratinglijst, per 1 februari 2017 

 

 

 

 

 

 



Jeugdafdeling 

 

De bekende Zaanse schaker Frank Tijdeman heeft de 

ambitie om schaken in Zaanstad meer aanzien te geven. 

Niet alleen kwaliteit, maar ook kwantiteit is van belang. 

Zijn motto is “het schaken verrijkt het denken” 

Voor de initiatieven heeft hij de Zaanse 

schaakverenigingen benadert. Remmert Brinkman heeft, 

namens onze vereniging, contact met hem gehad en onze 

standpunten en prioriteiten toegelicht.  Wij vinden dat de 

jeugd onze doelgroep is om het schaken te laten leren. 

 

 

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.  

 

 

 

 



Fotocollage Tata Steel Chess Tournament 

 

 

 

Uitspraken van schaak 

grootmeesters. 

Stof tot nadenken! 



 

 

 

 

De rode draad. 

Handen bij het hoofd 

helpt het denkproces 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tja, dat is 

een goede 

zet van 

hem…… 

De Zon, 2e 

speellocatie 

 





 

 
Even een sigaartje, 

tussen de zetten 

door 

Schaken leidt tot 

creativiteit 


