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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 
December/Januari 
 
Na de vorige uitgave van ons 
clubblad waren in december nog 4 
speelavonden te spelen en 1 in 
januari. 
 

 
 
Na de jaarlijkse feestavond was op 
maandag 4 januari 2010 de afsluiting 
van het eerste deel van de interne 
competitie. Door de plotselinge 
gladheid moesten een aantal 
kanshebbers afbericht geven. In een 
viertal partijen ging het erom. 
Uiteraard had de hoger geplaatste 
speler de beste papieren. 
Zelfs Daan Noë maakte een kans in 
zijn partij tegen Kees Lute. 
Weliswaar een kleine kans, maar 
theoretisch wel. In de praktijk 
verloor Daan zijn partij. 
Onvoldoende voor plaatsing. 
Een soortgelijk opdracht had Jan 
Bulder tegen Jan Kat. Winnen en 
mogelijk een plaats bij de 1e groep.  
Hij verloor en geen plaatsing. 
Ruud Douwes speelde remise tegen 
Rene Spruit en haalde het daardoor 
net niet, daarentegen Rene wel. 
Hans Kuijper en Roel Spier speelden  
remise. Hierdoor kwam Roel op een 
12e plaats terecht en haalde Hans het 
niet. 
 
 

In de 1e groep kwamen door deze 
resultaten 3 nieuwe gezichten, ten 
opzichte van vorig seizoen. 
Gert Jan Teer, terug van weg 
geweest. Vorig seizoen zich 
teruggetrokken. 
Melchior Bood, komt net kijken bij 
de senioren, maar heeft de smaak te 
pakken. 
Jean-Louis van Ollefen, de 
kampioen van 2e groep van vorig 
seizoen. 
 
Op de tweede speelavond, van 
januari was de afsplitsing een feit en 
kon de strijd opnieuw, vanaf nul, 
beginnen. 
 
Na 1 ronde valt er nog weinig te 
zeggen, maar…………… 
 
In de 1e groep won kampioen Kees 
Lute van Remmert Brinkman en is 
Peter van Straten volgens de 
geruchten “de te kloppen man”. 
 

In de 2e groep won Ruud Douwes 
van Hans Kuijper en kwam daardoor 
aan de leiding. Op de voet gevolgd 
door Jan Beekman, die wist te 
winnen van Jan Bulder. De overige 
winnaars waren Piet Bijl en Albert 
Grin. Twee partijen eindigden in een 
remise. 
 

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. 

 
Wedstrijdleider, Roel Spier 



  Stand na 11 januari 2010 
 

Groep 2 
Plaats Naam Punten Waardering 

1 R. Douwes 119.0 60 
2 J. Beekman 104.0 59 
3 P. Bijl          101.0 58 
4 J. van Weelden 93.5 57 
5 A. Grin             89.0 56 
6 J. de Boer           85.0 55 
7 D. Noe                83.0 54 
8 A. Visser             76.0 53 
9 C. Coco               73.5 52 
10 A. Eggenhuizen  71.5 51 
11 F. Rijkhoff           71.0 50 
12 P. Veenis              66.5 49 
13 B. Hoffman           61.5 48 
14 J. Kuijper     59.0 47 
15 J. Teer          57.5 46 
16 D. Spier         56.0 45 
17 C. Benjamin   54.5 44 
18 J. Bulder          53.0 43 
19 C. Boekhout     52.0 42 
20 J. Vriend          44.0 41 

 
 

Groep 1    
Plaats Naam Punten Nog te spelen 

1/2/3/4/5 K. Lute 1  
 P. van Straten   
 J. Kat 1  
 D. Gelok   
 R. Nieuwenhuizen   

6/7 G. J. Teer 0.5  
 R. Spier   

8/9/10/11/12 A. Lansbergen 0  
 R. Brinkman   
 Melchior Bood   

 J.L. van Ollefen   
 R. Spruit   

 
i = nog te spelen partij  
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN) 
 
 
Helaas heeft de redactie in de uitgave van 7 december 2009 het volgende verslag van Jean 
Louis over het hoofd gezien. Hiervoor onze excuses.  
 
Verslag van de Bondscompetitiewedstrijd Assendelft – Volendam. 
 
Op maandag 23 november 2009 ontving ons wedstrijdteam het achttal van de SV Volendam. 
Dit was onze derde bondscompetitie wedstrijd in de klasse 2c van de Noord Hollandse 
Schaakbond. Omdat twee vaste spelers van onze vereniging verhinderd waren door 
afwezigheid en ziekte moest de teamleider Jan Kat terug vallen op twee reserve spelers t.w. 
Ruud Douwes en René Spruit. Uit de eerste twee wedstrijden wisten we slechts 1 punt te 
scoren. Hierdoor staan we op de onderste plaats van de ranglijst. 
Het is bekend dat de speelsterkte van het eerste team van Volendam een gemiddelde Elo 
rating heeft van 1730 punten. Onze vereniging kan hier tegen over stellen 1657 punten. 
Het zou dus een heel moeilijke opgave worden. Maar zoals Karel Doorman de zeeslag in de 
Javazee opende met de woorden, “ik val aan wie volgt mij”, trok het team van Assendelft 
opgewekt ten strijde. 
 
Na de eerste koffie bleek dat aan bord 2, Ruud Nieuwenhuizen (1676) een stuk gewonnen had 
van Jan Tol (1692), aan bord 8, René Spruit (1526) een stuk dreigde te verliezen tegen Jan 
Veerman (1636). Bord 1, Kees Lute (1799) tegen Jan Veerman (1802) goed in evenwicht 
stond. En de overige partijen gingen gelijk op.  
Een poosje later: Het stuk van René is toch niet verloren gegaan, hoe is een raadsel. Kees 
staat goed, aan bord 4, offert Remmert Brinkman (1672) tegen Nico Koning (1774) een stuk 
om meer aanvals mogelijkheden te creëren.  
Niet veel later capituleerde de tegenstander van Ruud en was de stand 1 – 0 voor Assendelft.  
Om een uur of half tien werd de partij aan bord 5, tussen Jan Kat (1669) en Henk Veerman 
(1733) remise gegeven. 1 ½  - ½ . 
 
Remmert had drie pionnen veroverd voor zijn Paard maar of dat genoeg is zal moeten blijken. 
Tijdens mijn volgende rondgang zag ik dat de resteren 6 partijen aan het kantelen waren in de 
voordeel van Volendam. Het verschil in speelsterkte liet zich tijdens het middenspel gelden. 
In korte tijd werd René op de achterste lijn keurig mat gezet. 1 ½ - 1 ½ . 
Aan bord 7, speelde Ruud Douwes (1547) tegen Jan Veerman (1636). Ruud speelde rustig 
overziet op zijn manier de stelling, komt onder druk te staan maar houd de zaak in evenwicht. 
Dan volgt een flinke afruil verliest een pion en krijgt zelfs een dubbel pion. Ruud Loper tegen 
Paard. Tegen de tijd controle is Ruud’s Koning naar de achterste lijn gedrukt waar hij mat 
gezet wordt in een driehoek  gevormd door de Koning met Toren. 1 ½ - 2 ½ . 
 
Aan bord 6, speelde Gert Jan Teer (1645) tegen Hans Keizer (1741). Gert Jan speelde een 
heel leuke maar zeer scherpe partij met heel veel mogelijkheden en wendingen. Gert Jan kon 
de kwaliteit winnen ten kosten van een tegen aanval. Zo gebeurde het ook Gert Jan wint de 
kwaliteit verliest een pion en zijn Koning komt kaal op het bord te staan. De partij is niet in 
evenwicht te houden en gaat uit eindelijk verloren. 1 ½ - 3 ½. 
Remmert schaakte voor alles wat hij waard is maar zijn tegenstander weet op elke zet een 
sterk antwoord op te vinden. Plotseling verliest hij een stuk en de partij. 1 ½ - 4 ½. 
 
Aan bord 3 speelde Peter van Straten (1729) tegen Reinier Bodemeijer (1742). Ondanks zijn 
vindingrijke spel verloor Peter een Pion. In het eindspel blijkt dat zijn Paard net op het 
verkeerde veld staat om tegenspel te kunnen bieden tegen een sterke Loper. Hierdoor gaat er 
nog een pion verloren. Helaas na nog heel veel geschuif gaat ook deze partij uit eindelijk 
verloren 1 ½ - 5 ½.. 
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Aan het eerste bord bleef de materiaal kant voor beide gelijk. Maar Kees Lute was tijdens een 
afruil opgezadeld met een dubbel pion en de verdediging hiervan gaf heel veel hoofdbrekens. 
Tijdens een voor de omstanders eindeloos eindspel wist de Koning van zijn tegenstander door 
te dringen naar de zwakke pion van Kees. Deze was niet meer te verdedigen en ging ook deze 
partij bijna op sluitingstijd verloren.          
 
Eindstand 1 ½ - 6 ½. voor Volendam. 
 
Onze pool de klasse 2C bestaat uit 8 teams. Bijna gelijk tijdig speelden de andere clubs tegen 
elkaar. De vier hoogst geplaatste schaakten tegen de vier onderste. De uitslagen van deze drie 
ontmoetingen was eveneens 6 ½ - 1 ½ . 
 
Op vrijdag 11 december is door de NHSB de volgende bondscompetitie wedstrijd gepland 
tegen het team van de Wormerveerse Schaak Club “De Pion“ deze staan momenteel bovenaan 
met 5 punten uit drie wedstrijden.  
Heel veel succes toegewenst. 

JLvO. 
 
 
 
 
BONDSWEDSTRIJD  WSC  DE  PION – ASSENDELFT 
 
Op vrijdag 11 december vonden we na enig zoeken het clubgebouw van De Pion genaamd 
“De Wormer Vendeliers”, waar ook gekiend en geklaverjast werd. 
Omdat Roel Spier jarig was (een geldig excuus voor afbericht) werd na lang zoeken Hans 
Kuijper bereid gevonden in te vallen. Hij kwam helemaal uit Haarlem en speelde de sterren 
van de hemel! Met een pion voor en een gezonde stelling zag ik minstens remise zitten, maar 
Hans ging door, won nog een pion en tenslotte de partij tegen een rating-1716 opponent. 
 
Onze overige strijders ging het minder voor de wind tegen de club met weinig leden, maar 
wel met sterke schakers: de gemiddelde rating van het Pion-achttal was 1798, waar wij een 
schamele 1668 tegenover konden stellen. 
Omdat ik aardig bezig gehouden werd in mijn partij, na lang denken leverde het een remise 
op, heb ik niet veel van de andere partijen gezien, daarom in vogelvlucht enkele opmerkingen. 
 
Gert-Jan Teer, Remmert Brinkman en Peter van Straten verloren zo op het eerste oog tamelijk 
kansloos, maar misschien heb ik eventuele mooie kansen gemist. Aad Lansbergen en Ruud 
Nieuwenhuizen kwamen in interessante stellingen terecht tegen resp. Bart Weststrate en 
Paternotte. Toen het puntje bij het paaltje kwam, trokken ze echter toch aan het kortste eind. 
Kees Lute leek op remise af te stevenen, hoe het gebeurde weet ik niet, maar op een gegeven 
ogenblik had Kees gewonnen. 
 
De einduitslag van 5,5 – 2,5 betekent dat De Pion met zeven punten aan de leiding gaat en dat 
wij met een punt onderaan staan in de tweede klasse C. 
De enige mogelijkheid om degradatie te ontlopen is winnen tegen de twee teams die met een 
score van twee punten boven ons staan, HWP-5 en Kennemer Combinatie-8. 
De eerste mogelijkheid doet zich voor op 9 februari als we uit tegen HWP-5 spelen in de 
prachtige Sociëteit “Vereniging” te Haarlem. 
 
 Teamleider  Jan Kat. 
 
 
 
 



 6 

Schaak mijmeringen bij de aanvang van het nieuwe jaar. 
 
Na de inval van koning winter zag ik in het journaal op de televisie in een opvanghuis voor 
dak- en thuisloze een aantal ‘gasten’ een partijtje schaken. De mensen zagen er onverzorgd uit 
maar ze vermaakten zich zichtbaar met het schaakspel. Dit beeld trof me terwijl wij thuis 
zaten in onze gezellige warme kamer. Wat zijn wij bevoorrecht. 
Het is eigenlijk verwonderlijk dat het schaakspel in de gehele ons bekende wereld wordt 
gespeeld. Onafhankelijk van welke huidskleur men heeft of taal men spreekt. Beheers je het 
spel maar spreek je niet de taal van je tegenstander dan kun je toch een stevige partijtje 
schaken. Dat komt mede doordat overal de spelregels het zelfde zijn zonder verdere discussie. 
Alleen met de beschikbare denktijd wordt steeds meer gemorreld. 
Hoeveel (politieke) problemen zouden er opgelost kunnen worden door er gewoon in alle rust 
en vrede om te schaken?  Diegene die het meeste inzicht verworven heeft wint dan het pleit 
zonder geweld. En niet de slimste prater of de getalsterkte (de meerderheid heeft niet altijd 
gelijk). 
Ingaande maandag 11 januari 2010 zijn we weer begonnen met het registreren van de 
behaalde resultaten op de clubavonden voor het bepalen van de APK winnaars. 
De stand  per 4 januari 2010 wordt gedurende het gehele kalenderjaar gehanteerd als basis 
voor de waarderingen. 
Denkt u nog aan mijn verzoek om uw overtollige schaak spullen aan mij ter hand te stellen 
bedoeld als prijsje voor de toekomstige periode APK winnaars. Mijn voorraad raakt 
uitgeput. 
Op de eerste maandag van dit jaar was het, voor mij, helaas te glad om naar Assendelft te 
gaan. Dit is de reden dat ik u allen langs deze weg een goed en gezond schaakjaar toe wens. 
 

JLvO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopijdata 
Inleverdatum Verschijningsdatum 
24 februari 2010 1 maart 2010 
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JEUGDNIEUWS 
 
De strijd om het herfstkampioenschap is beslist. Op 4 januari werd met doorgeefschaak, 
simultaanschaak en onderlinge partijen de 2e seizoenhelft geopend. Tevens werden de prijzen 
uitgereikt.  
 
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. Mark gefeliciteerd. 
 
Op 3 januari namen Mark en Gilian deel aan het  5e NHSB Grand Prix toernooi dat 
georganiseerd werd door Winterkoning in Alkmaar. Zie volgend blad. 
 
De komende maand kan weer deelgenomen worden aan: 

- de NHSB pupillendag in Santpoort-Noord. Zie volgend blad. 
- het 6e NHSB Grand Prix toernooi in Castricum. Zie laatste blad. 

 
Uitslagen laatste ronden herfstcompetitie: 
 
10e ronde 7 december  
Stan Fey - Gilian Honkoop 0 - 1  -   
Roel Bierman - Joël Duarte 1 - 0  -   
Mika Imming - Sterre de Jong 1 - 0  -   
Timo Nijenhuis - Hielke van Zeist 0 - 1  -   
Laurian Wannee - Floris Gelok 0 - 1  -   
Shahrukh Kahn - Casper Bierman 1 - 0  -   
Marco van Eerden - Sjoerd de Wit 0 - 1     
Vincent de Jong - Mark Honkoop 0 - 1     
Jimmy Bras - Jop van der Laan 0 - 1     
   
11e ronde 14 december 1e half uur  12e ronde 14 december 2e half uur 
Shahrukh Kahn - Jop van der Laan 1 - 0 Laurian Wannee - Shahrukh Kahn 1 - 0 
Laurian Wannee - Marco van Eerden 1 – 0 Casper Bierman - Sjoerd de Wit 1 - 0 
Sjoerd de Wit - Mark Honkoop 1 - 0 Marco van Eerden  Jop van der Laan 1 - 0 
Casper Bierman - Gilian Honkoop ½ - ½  Gilian Honkoop - Jimmy Bras 1 - 0 
Jimmy Bras - Vincent de Jong 0 - 1 Mark Honkoop - Vincent de Jong 0 - 1 
Mika Imming - Roel Bierman 1 - 0 Hielke van Zeist - Mika Imming 0 - 1 
Hielke van Zeist  Stan Fey 1 - 0 Sterre de Jong - Stan Fey 1 - 0 
Timo Nijenhuis  Mexx de Jong ½ - ½ Timo Nijenhuis  Roel Bierman 0 - 1 
Sterre de Jong  Vrije ronde  Mexx de Jong - Roel Bierman ½ - ½  
 
 
 Eindstand Herfstcompetitie:       
1. Floris Gelok  331   7 Jop van der Laan  149 
2. Laurian Wannee  226   8 Marco van Eerden  147 
3. Shahrukh Kahn  206   9 Mark Honkoop  135 
4. Casper Bierman  187   10 Vincent de Jong  135 
5. Sjoerd de Wit  173   11 Mika Imming  101 
6. Gilian Honkoop  152   12 Jimmy Bras   101 
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Verslag 
Floris is glansrijk de nieuwe herfstkampioen geworden. In de 10e ronde wist hij zijn - op dat moment 
naaste rivaal - Laurian wederom te verslaan. Ben benieuwd of Laurian de wat meer ervaren Floris bij de 
strijd om het kampioenschap weer voor moet laten gaan. Door de nederlaag van Laurian was Shahrukh 
weer op de 2e plaats gekomen. In de 6e ronde had Shahrukh van Laurian gewonnen. In de laatste ronde 
moesten ze nu weer tegen elkaar. Laurian wist deze keer te winnen en behaalde hiermede de 2e plaats. 
Heel opmerkelijk is de 6e plaats van de 6-jarige Gilian. Door overwinningen op Stan en Jimmy en een 
remise met Casper wist hij zich in de laatste 3 ronden van de 10e naar de 6e plaats omhoog te werken. 
Wellicht zat het hem wat mee maar gezien zijn resultaten bij de Grand Prix toernooien hebben we hier 
onmiskenbaar met een groot schaaktalent te maken. Ook broer Mark en Mika wisten zich als 
nieuwkomers op de kaart te zetten door veel punten binnen te halen. 
De deelnemers aan de schaakcursus hebben hun eerste wedstrijden gespeeld en zullen vanaf januari 
deelnemen aan de competitie. 
 
Prijswinnaars 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 
 
Allemaal Proficiat. 
 
Op 11 januari zijn we begonnen met de strijd om het Kampioenschap van het seizoen 2009 1010. 
 
Uitslagen: 
 
1e ronde 11 januari 1010  
Marco van Eerden - Floris Gelok 0 – 1 
Gilian Honkoop - Casper Bierman 1 - 0 
Mika Imming - Mark Honkoop 0 - 1 
Mexx de Jong - Roel Bierman 1 – 0 
Jop van der Laan - Laurian Wannee 0 – 1 
Timo Nijenhuis - Sterre de Jong 0 – 1 
Sjoerd de Wit - Laurian Wannee 0 – 1 
Stan Fey  Vrije ronde  
 
 
 
 
 
 Stand:         
1. Laurian Wannee  54   9. Sjoerd de Wit  26 
2. Floris Gelok  53   10. Stan Fey  25 
3. Gilian Honkoop  52   11. Hielke van Zeist  25 
4. Mark Honkoop  43   12. Jop van der Laan  24 
5 Shahrukh Kahn  37   13. Marco van Eerden  23 
6 Mexx de Jong  37   14. Mika Imming  21 
7. Sterre de Jong  34   15. Roel Bierman  20 
8. Casper Bierman  27   16. Timo Nijenhuis  16 
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Programma komende weken: 
 
 1e Half uur 2e Half uur 
Maandag 25 januari Wedstrijd Les 
Maandag 1 februari Wedstrijd Les 
Maandag 8 februari Wedstrijd Les 
Maandag 15 februari Wedstrijd Les 
Maandag 22 februari Vakantie 
Maandag 1 maart Wedstrijd Les 
 
Grand Prix 5 Winterkoning Alkmaar 
Op zondag 3 januari organiseerde Winterkoning het 5e Grand Prix toernooi dat gehouden 
werd in St. Pancras. Aan de Grand Prix toernooien nemen schakers van 6 tot 19 jaar deel. Aan 
dit toernooi deden 131 schakers in 17 groepen van 8 schakers mee. Op basis van hun sterkte 
in eerdere toernooien worden de spelers in groepen ingedeeld. Van onze club deden Mark en 
Gilian Honkoop mee. Het was hun 2e Grand Prix toernooi. Gilian had 467 rating punten en 
werd ingedeeld in groep 12 tussen oudere schakers. Hij eindigde op de 6e plaats met 21/2 uit 
7, iets onder het resultaat van het 1e toernooi waardoor zijn hoge rating zakte naar 446. Mark 
speelde in groep 14. Hij behaalde de 3e prijs met 41/2 uit 7. Zijn rating veranderde daardoor 
van 401 naar 448. Mark krijgt hierdoor het volgende toernooi weer grote schakers, maar nu is 
hij er wellicht klaar voor. 
 
NHSB Pupillendag 
Op zondag 24 januari 2010 wordt door SC Santpoort de jaarlijkse NHSB pupillendag 
georganiseerd. Deelname is mogelijk voor kinderen geboren na 31 december 1999.  
Aanvang 12 uur. Prijsuitreiking ca. 16.30 uur. Kosten 2 Euro.  
Speellokatie: Soli-Muziekcentrum, Hagerlingerweg 325, 2071 CH Santpoort-Noord. 
Tel.: 023-5379025. Naast NS-station Driehuis. 
Opgave uiterlijk woensdag 20 januari bij Gilles Provoost Spinner 29 1625 VC Hoorn. 
Email familieprovoost@quicknet.nl. Tel. 0229-216907. 
Tot nu toe hebben Casper, Roel, Mark en Gilian zich aangemeld.   
 
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 
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Schaakvereniging Castricum 
 
  organiseert voor de jeugd t/m/ 19 jaar 
 
NHSB Grand Prix Toernooi 

 
 
Datum  :   zondag 28 februari 2010 
 
Locatie  :  Dorpshuis  “ De Kern ” 
        Overtoom 15 
        1901 EW  Castricum 
        tel: 0251-653202 
 
Aanmelden  :    tussen 10.00 en 11.00 uur 
Aanvang  :      +/- 11.15 uur 
Prijsuitreiking :      +/- 16.30 uur 
 
Entree  :       € 4,00 p.p. 
 
Speeltempo  :    15 min. p.p. 
 
Speelronde’s :    7 ronden 
 
Speelsterkte  :   Er wordt gespeeld in veertien groepen van 8 spelers, indeling  

naar speelsterkte. 
 

Naam,woonplaats, geb. datum, 

Club en bekende Rating opgeven ! 

Maximaal aantal deelnemers 112. 
Vol is vol ! 

Ruim op tijd aanmelden voorkomt teleurstellingen voor deelname. 
 
Prijzen  :      per groep zijn er 3 prijzen.  
 
Inschrijven bij :  Jan van Riel 

telefoon: 0251-655778 
mobiel: o6-13358242    

        Email:  rieldrissen@casema.nl 
 
 
 

 


