
Datum 11 januari 2016 

De Kleine Rokade 
 

39e jaargang nummer 1 

 

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 

          Regio Bank              Rekeningnr.: NL83 RBRB 0919 7821 24 

                   

Bestuursleden  G.J. Teer       Heiligeweg 40A,      K’nie      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 

          e-mail via:      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    Aad Lansbergen   Veenpolderdijk 17a        075-6871474 

Wedstrijdleider  Melle Gelok 

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/ 
 

 

 

 

http://www.schaakclubassendelft.nl/
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VOORZITTERSWOORD 
 

Het seizoen is in volle gang. Wij zijn ongeveer halverwege en is het tijd om de balans op te 

maken. 

 

Interne competitie 
Kees Lute heeft het wedstrijdleiderschap goed opgepakt. Het is alsof hij nooit anders heeft 

gedaan, klasse! 

Melchior Bood gaat, op dit moment van tikken, aan kop, op de voet door zijn leermeester Aad 

Lansbergen. 

Tijdens de jaarvergadering is het voorstel van Jan Kat aangenomen. Wat houdt dat in? 

De 1
e
 groep gaat volgens het Keizer-systeem spelen. Het blijft wel een groep van 12 spelers. 

Als gevolg van het systeem zijn geen inhaalronden nodig. Daardoor kan de doorlooptijd 

worden ingekort. Vanaf maandag 25 januari 2016 spelen wij in twee groepen. 

De twee groep speelt op dezelfde wijze. Keizersysteem en de laatste 3 speelronden een 

vierkamp om de kampioen definitief te bepalen. 

 

Externe competitie 
Assendelft 1 heeft het lastig in de tweede klasse B. Door de winst op HWP Haarlem 5 zijn de 

eerste punten binnen. Het vervolg is zwaar. De nummer 1 komt op bezoek en dan tegen 

nummer 3. In de laatste wedstrijd is mogelijk beslissend voor handhaving. 

 (voor de details, lees de verslagen van teamleider Jan Kat.) 

Assendelft 2 (viertal 1) staat fier aan kop. Een honderd procent score! Klasse mannen.  

(voor de details, lees de verslagen van teamleider Jan de Boer.) 

Assendelft 3 (viertal 2) staat keurig tweede.  

(voor de details, lees de verslagen van teamleider Fons Rijkhoff.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Periode Kampioen 2016 

 

Ab Visser, onze “keurmeester”, heeft 

regelmatig nieuws over de APK. Hou het 

scherp in de gaten!  

Nieuw jaar, nieuwe kansen. En wie gaan dit 

keer de deelnemers zijn, tijdens de feestavond, 

aan de APK-finale, in december 2016? 
 

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


 3 

Uitslag enquête 

Hierbij de uitslag van de gehouden enquête. De response was 86%. 

1. Wilt u de Jeugdafdeling ondersteunen op scholen? 

           Ja            2            Nee      15    Ik werk   8 

2. Bent u als lid actief op Facebook? 

           Actief     6             Passief  4       Niet       15 

 

     Als actief, liked u dan Schaakvereniging 

           Ja            4            Nee       15 

3. Papieren clubblad behouden? 

          Papier      2             Digitaal  23 

 

4. Klokken voor leden 

Er is interesse in klokken. 

Ondersteuning jeugdafdeling op basisscholen 

Het bestuur is verblijd dat Jan de Boer en Melle Gelok een cursus hebben gegeven. 

 

Gebruik Facebook 

Het bestuur ziet hier geen heil in. Het aantal actieve leden is de laag om de jeugd hiermee te 

binden. 

 

Papieren clubblad 

Wij zullen digitaal gaan met ons clubblad. Op beperkte momenten zal een papieren clubblad 

uitkomen. Denk hier bijvoorbeeld aan splitsing seizoen en jaarvergadering. 

 

Oude klokken 

Voor de grote wijzerklokken op batterijen is meer vraag, dan aanwezig. Voor de Zomerclub 

Jan de Boer is gevraagd om klokken. Het bestuur heeft besloten deze vraag met voorrang in te 

vullen. Prijs van de klokken is vastgesteld op € 5,-. De opbrengst zal gebruikt worden voor de 

aanschaf van nieuw schaakmateriaal. 

 

 
 

 

Vervanging borden en stukken 

Het bestuur stemt in met het verzoek van Ab Visser om nieuwe borden en bijbehorende 

stukken aan te schaffen. 

Daan Noë is bereid gevonden om een nieuwe materiaalkast te maken. 

 

Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement wordt aangepast, door Gert-Jan Teer. 

Tevens komt hierdoor een digitale versie beschikbaar. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i.marktplaats.com/00/s/NjAwWDgwMA%3D%3D/z/jq0AAOSwu4BVugA5/%24_82.JPG&imgrefurl=http://www.marktplaats.nl/verkopers/222704.html&h=110&w=147&tbnid=QQ_kBVZ7eLiKyM:&docid=tHMP6ayycYVnrM&ei=dN40VtThF4KSa8iftqgG&tbm=isch&ved=0CC8QMygsMCw4ZGoVChMI1OuNu4PtyAIVAskaCh3Ijw1l
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Nieuwe leden? 

Machiel Moes heeft een avond mee geschaakt. Hij is verhuisd naar Assendelft en overweegt 

om over te stappen van ZSC Saende. 

Wouter de Jonge doet één keer in de twee weken mee bij de senioren. Uiteraard geldt een 

aangepaste speeltijd.  

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.) 

 

Samenwerking met Krommenie 

Beide verenigingen informeren elkaar over eventuele toernooien, zodat de leden aan die 

activiteit kunnen deelnemen. 

 

Feestavond 
Op maandag 21 december 2015 was onze feestavond. De APK-finale werd gewonnen door 

Gert-Jan Teer. 

Naast RAPID-schaak werd er gevlotbrugd. (is dat een goed Nederlands woord?) 

 

RAPID-toernooi 

Ons RAPID-toernooi is gehouden op 19 oktober en 29 december 2015.  Zie elders de 

eindstand. 

 

 
 

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?) 

Mogelijk wordt een muzikaal gitaar optreden onderdeel van de afsluiting. 
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Tata Steel Chess Tournament 

Van vrijdag 15 januari tot en met zondag 31 januari 2016 is het zover. De schaakgiganten 

treden op in Wijk aan Zee. Een echte aanrader voor een schaker om eens te gaan kijken, dan 

wel meedoen. 

 

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. 

 

Voorzitter, Roel Spier 

 

 

 

 

 

http://www.tatasteelchess.com/news/view/id/858/c/Utrecht_host_city_Tata_Steel_Chess_Tournament
http://www.schaakclubassendelft.nl/
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BESTUURSNIEUWS 
 

Status Nieuw Materiaal 

Tijdens de jaarvergadering is een voorstel gedaan om een deel van de schaaksets te vervangen 

door de zogeheten Staunton 6 maat (koningshoogte 95 mm). Ab had gedurende de eerste 

weken van het seizoen een voorbeeld meegenomen om te laten bekijken. Naar aanleiding 

hiervan en de evaluatie van de ervaringen van de leden is dit onderwerp behandeld in de 

bestuursvergadering van november. 

Het bestuur heeft navolgende besluit hierover genomen: 
- Er zullen een aantal leveranciers benaderd worden voor 10 tot 15 sets, waarbij rekening wordt 

gehouden met navolgende aspecten: 

o Prijs van de complete set 

o Kwaliteit van de stukken 

o Keuze mogelijkheden van divers schaakmateriaal 

o Eenduidigheid van kleurstelling 

Uit dit onderzoek is de leverancier “Raindropchess” gekozen met een voorstel van een set 

Staunton 6 stukken met bijpassend bord en opbergdoos.  De stukken zijn niet gebeitst 

zoals bij de goedkopere stukken, maar van verschillende houtsoorten. Om eenduidigheid 

te houden is gekozen voor bruine stukken passend bij het bruine bord. De links zijn aan de 

leden gemaild. 

Omdat we een dusdanige hoeveelheid materiaal bestellen wordt een aanzienlijke korting 

geboden, waar we ook van willen laten profiteren. Leden kunnen, door vooruitbetaling op de 

verenigingsbankrekening, een set bestellen voor privé gebruik. 

Doelstelling is medio januari de bestelling te plaatsen, zodat we eind januari (afhankelijk van 

de levertijd) ons nieuwe materiaal kunnen gebruiken. De vereniging zal 15 sets bestellen. 

Omdat de nieuw aan te schaffen borden groter (en zwaarder) zijn dan de huidige borden, zal 

ook een nieuwe materiaalkast benodigd zijn. Onze timmerman in ruste Daan Noë is bereid 

gevonden om voor de vereniging een nieuwe materiaalkast te maken, waarvoor hartelijk dank.  

 

Verkoop overbodig materiaal 

Zoals in de enquête al aangegeven is er een overschot aan schaakklokken. Deze zullen aan de 

leden ter overname worden aangeboden. De prijs hiervoor is vastgesteld op 5 Euro per klok.  

Verkoop is op 18 januari door de penningmeester tegen contante betaling. Er zijn 8 

lichtbruine klokken met gouden wijzerplaat en 1 elektronische klok beschikbaar, waarbij per 

lid in eerste instantie de mogelijkheid voor aanschaf van één klok wordt geboden. Let wel, er 

zit geen garantie op de klokken. 

Met betrekking tot de huidige borden kan de aanschaf van het nieuwe materiaal betekenen dat 

er een overschot ontstaat. Allereerst zal gekeken worden of dit materiaal geschikt / benodigd 

is voor de jeugd. Aangaande het overblijvende materiaal zal het bestuur zich einde van het 

seizoen gaan beraden op een eventuele bestemming als verkoop aan leden, scholen of andere 

instellingen. 
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 

Onderlinge competitie 

De onderlinge competitie ging in september weer van start.  

De eerste ronde werd, zoals andere jaren, door middel van loting ingedeeld. Dat resulteerde in 

een aantal korte partijen. Alleen Daan Noë en Casper Coco hadden voor hun partij de hele 

avond nodig, het punt ging uiteindelijk naar Casper. Don Spier wist Derk Mulder te verslaan. 

Daags na de eerste ronde kwam Roel Spier door de stromende regen de bekende grijze map 

brengen, voor het bijhouden van de onderlinge competitie. En een MS-DOSprogramma voor 

het Keizer systeem, uit de periode, dat er nog geen muis bestond. Geen nood,  ik heb een oude 

computer, en ik ben zelf ook van die tijd. 

In de tweede ronde steeg onze APK manager Ab Visser naar de eerste plaats, de enige met 

een score van 2 uit 2.  Uiteindelijk zou Ab deze plaats vijf weken vasthouden. 

Jan van Weelden won van Fons Rijkhoff, en Daan Noë versloeg Bart Hoffman. 

In de derde ronde wist Roel Spier zijn zoon Don (net terug van vakantie) te kloppen, en Aad 

Lansbergen won van Melle Gelok. Er werd een enquête gehouden over allerlei nuttige dingen, 

en de competitie werd vanwege de kermis en het rapid schaak enkele weken onderbroken. 

In de vierde ronde won Remmert Brinkman van Melchior Bood; Jan Bulder en Frans Bersée 

speelden remise. 

Albert Grin verraste René Spruit met een ijzersterke zet. 

Roel Spier nam de koppositie over, de wijze lessen van M.J.W. Beck hadden hun uitwerking 

niet gemist. 

In de vijfde ronde was er een thuiswedstrijd van het eerste, met bedroevend resultaat; Peter 

van Straten was de enige, die wist te winnen. Dat zorgde er mede voor, dat Peter de komende 

zes weken bovenaan zou staan. 

Bart Hoffman won van Jan Beekman. 

In de zesde ronde deelden Ruud Douwes en Jan Beekman het punt, en in de zevende ronde 

kwamen Piet Bijl en Cees Boekhout ook tot remise. Vanwege gebrekkige communicatie ging 

de bondswedstrijd van het tweede viertal niet door. 

In de achtste ronde versloeg Jan Beekman Hans Kuijper, en Jan de Boer bleek te sterk voor 

Jan Bulder. 

Hans Kuijper versloeg in de negende ronde Cees Boekhout, en Melle Gelok zette zijn opmars 

voort ten koste van Daan Noë. 

In de tiende ronde boekte Jan Kat een overwinning op Jan van Weelden, Fons Rijkhoff won 

van Jan de Boer, en Jan Teer versloeg Albert Grin. 

De elfde ronde leverde een nieuwe koploper, Melchior Bood, met inmiddels zeven gewonnen 

partijen. 

Hij won van ondergetekende. Derk Mulder en René Spruit deelden het punt. Ruud 

Nieuwenhuizen versloeg Roel Spier. In het nieuwe jaar won Aad Lansbergen van Ruud 

Douwes, en Gert-Jan Teer won van Ab Visser. 

Melchior Bood staat nu vier weken bovenaan, onmiddellijk gevolgd door Aad Lansbergen, 

binnen herwaarderingsafstand. 

 

De stand per 4 januari 2016: 

 
Plaats Naam Punten Waardering Plaats Naam Punten Waardering 

1 M. Bood 551.5 70 16 B. Hoffman 327 55 

2 A. Lansbergen 549.5 69 17 J. van Weelden 325 54 

3 P. van Straten 535 68 18 R. Spruit 315 53 

4 R. Brinkman 521 67 19 J. Beekman 314 52 

5 R. Nieuwenhuizen 499.5 66 20 D. Mulder 311 51 

6 R. Spier 470.5 65 21 J. de Boer 304 50 

7 M. Gelok 448 64 22 D. Noë 289 49 
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8 K. Lute 438.5 63 23 J. Teer 287 48 

9 G.J. Teer 426.5 62 24 J. Bulder 255 47 

10 J. Kat 417 61 25 C. Boekhout 243 46 

11 R. Douwes 396 60 26 P. Bijl 231.5 45 

12 C. Coco 377.5 59 27 D. Spier 197 44 

13 J. Kuijper 363.5 58 28 A. Grin 175 43 

14 A. Visser 355 57 29 F. Bersée 107.5 42 

15 F. Rijkhoff 328 56 30 R. van Raaphorst 81.5 41 

 

Kees Lute, competitieleider 

 

WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN 

 

BONDSKOMPETITIE  ASSENDELFT-1 ,  SEIZOEN  2015 – 2016. 

We zijn over de helft van de kompetitie, met vier van de zeven wedstrijden gespeeld. 

Conclusie is dat het niet meevalt in de tweede klas, de tegenstand is aanzienlijk zwaarder dan 

in de derde klas. Onze eerste wedstrijd uit tegen Kennemer Combinatie-5, met drie 

Honkoopjes in de gelederen, werd wat ongelukkig verloren met 4,5-3,5. Vervolgens kregen 

we twee maal thuis met 6-2 klop van De Waagtoren-5 en Kijk Uit-2 en stonden we met 

Vredeburg stijf onderaan. 

Op 15 december moesten we naar de mooie Societeit De Vereniging in Haarlem voor de 

wedstrijd tegen HWP-5 en de voortekenen waren niet goed. In vorige jaren verloren we altijd 

in de Societeit en Peter van Straten was ziek. Het werd een ongekend spannende happening. 

Verliespartijen van Ruud Nieuwenhuizen en Remmert Brinkman werden goed gemaakt door 

winstpartijen van Roel Spier, ondergetekende en heel knap van invaller Hans Kuijper. We 

stonden dus voor, maar er waren nog drie partijen aan de gang. Aad Lansbergen had een pion 

over in een toreneindspel, helaas was het een randpion en zat er niet meer dan remise in. 

Melle Gelok had een mooie stelling opgebouwd, maar zette niet door en kwam in problemen 

toen z’n tegenstander oprukte met een pion. Net op tijd vond Melle het plan om af te wikkelen 

naar een remise en toen moesten we nog een half punt hebben voor de winst. Aan het eerste 

bord speelde Kees Lute een moeilijke partij en hij kwam in een bijna verloren eindspel met 

een stuk achter tegen een of twee pionnen. Steeds wist Kees weer een zetje te vinden om te 

overleven en toen hij op het laatst met z’n pionnen kon gaan lopen, koos z’n tegenstander 

eieren voor z’n geld en maakte remise. 

Het was ondertussen tegen twaalven, maar we hadden gewonnen en de onderste plaats 

verlaten! De volgende wedstrijd spelen we op 8 februari thuis tegen Castricum-2, en dat zal  

ook niet makkelijk gaan. We hebben nu echter twee punten voorsprong op Vredeburg en dat 

team krijgen we de laatste wedstrijd thuis, wellicht is een gelijkspel dan al voldoende voor 

handhaving in de tweede klas. 

 

Teamleider  Jan Kat   
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RAPIDTOERNOOI 

 

 
Plaats Naam Rating Punten WP SB # ronden 

1 K. Lute 1771 6 27 21 7 

2 R. Nieuwenhuizen 1691 6 26 22 7 

3 Melle Gelok 1513 4,5 27,5 13,75 7 

4 J. de Jong 1432 4 29,5 15 7 

5 R. Brinkman 1601 4 22,5 10,5 7 

6 J. de Boer 1348 4 18,5 9,5 7 

7 A. Visser 1599 3,5 28,5 11,75 7 

8 J. Kat 1565 3,5 27 18,25 4 

9 R. Spier 1631 3,5 26 8,5 7 

10 J. van Weelden 1151 3,5 22,5 7 7 

11 A. Schol-Grin 1667 3 29,5 19,5 3 

12 K. Takken 1663 3 28,5 17,75 4 

13 A. Lansbergen 1738 3 25,5 15,5 3 

14 C. Coco 1256 3 22 6,5 7 

15 P. van Straten 1734 2,5 28 15 4 

16 J. Schol 1794 2,5 24,5 13,75 3 

17 F. Rijkhoff 1264 2,5 24,5 6,5 7 

18 D. Gelok 1650 2 27,5 14,5 3 

19 R. Douwes 1491 2 26 10,25 4 

20 D. Spier 1250 2 26 4 7 

21 R. Spruit 1541 2 24,5 9,75 4 

22 Melchior Bood 1600 2 23,5 5 7 

23 L. Goudriaan 1640 1,5 26,5 12,25 3 

24 Wouter de Jonge 1000 1,5 20,5 9,25 3 

25 D. Noë 1300 1,5 19,5 7,5 7 

26 B. Hoffman 1227 1 24 9 3 

27 C. Boekhout 1000 1 22,5 0,5 7 

28 A. Grin 1000 1 19 6,5 3 

29 J. Bulder 1100 0,5 21,5 1,75 7 

30 J. Kuijper 1437 0 21 4 3 

31 D. Mulder 1000 0 20 2,25 4 

 

Eindstand van ons RAPID toernooi, na 7 ronden Zwitsers. Kees Lute werd 

winnaar op basis van weerstandspunten. De andere prijzen gingen naar Ruud 

Nieuwenhuizen en Melle Gelok. 
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JEUGDNIEUWS 
 

Welkom 

 

In september begon het seizoen met 2 nieuwe leden, Noha Belloum en Dila Yilmaz, zussen 

van Wassim en Ömar. Aan het eind van het seizoen 2014 – 2015 hadden we 9 leden, waarvan 

er 4 stopten. Door cursussen via Brede School Assendelft Zuid en PR op de basisscholen in 

Assendelft en Westzaan proberen we het aantal leden weer te verhogen. Ons streven is  

16 leden. Dat dit haalbaar moet zijn blijkt wel uit onze historie. Drie jaar geleden hadden we 

24 leden,  toen gaven we nog les op de basisscholen. Door omstandigheden hebben wij  hier 

de laatste 3 jaar geen vervolg aan kunnen geven. De cursussen op de basisscholen worden, na 

een inwerkperiode, gegeven door Melle Gelok en Jan de Boer. Remmert zorgt voor de PR. 

Inmiddels hebben zich in december ook de kandidaat leden Kasper Bosschieter en  

Dax Tjalsma gemeld, in januari gevolgd door Wouter Brakenhoff. Allen veel schaakplezier. 

  

Competitie:  

Uitslagen 14 december: 

Thomas Bosschieter Ōmar Yilmaz 0 - 1 

Mace Neeft Wassim Belloum 1 - 0 

Mace Neeft Thomas Bosschieter 1 - 0 

Wassim Belloum Ōmar Yilmaz ½ - ½ 

Dila Yilmaz Dax Tjalsma 0 - 1 

Wouter de Jonge Casper Coco 1 - 0 

Kasper Bosschieter Dila Yilmaz 1 - 0 

Wouter de Jonge Remmert Brinkman 0 - 1 

 
 Eindstand herfstcompetitie   

    

1. Wouter de Jonge 176,5 Herfstkampioen 

2. Ōmar Yilmaz 113 2
e
 Prijs 

3. Mace Neeft 107,5 3
e
 Prijs 

4. Thomas Bosschieter 97  

5. Noha Belloum 87  

6. Wassim Belloum 86,5  

7 Dila Yilmaz 72,5  

8,9 Kasper Bosschieter, Dax Tjalsma   

 

De strijd om het herfstkampioenschap is beslist. Wouter is op afstand de nieuwe 

herfstkampioen van 2015 geworden. Ömar wist door een overwinning op Thomas de 2
e
 prijs 

te pakken te krijgen. Mace won in de laatste  ronden door voor zijn tegenstanders onbekende 

trucs en viel daardoor toch nog in de prijzen. Wassim en Thomas zullen het herdersmat nooit 

meer vergeten. Thomas viel door 2 nederlagen net buiten de prijzen. 

Wassim geeft zijn zus ook les, dat zij veel leert zien we in de stand terug. Dat Wassim onder 

zijn zus  staat komt doordat hij sterkere tegenstanders krijgt.  

Aan het eind van het seizoen zijn er extra prijzen voor de nieuwkomers. 

 

Alle prijswinnaars proficiat. 
 

Op 11 januari gaan we beginnen met de strijd om het Kampioenschap van het seizoen 2015/2016. 
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Het programma wordt: 

 
 

 1e Half uur 2e Half uur 

Maandag 11,18,25 januari Wedstrijd Les 

Maandag 1, 8, 15, 22 februari Wedstrijd Les 

Maandag 29 februari Voorjaarsvakantie  Geen schaken 

Maandag 7, 14 maart Wedstrijd Les 

Maandag 21 maart Paasschaak  

Maandag 28 maart Pasen Geen schaken 

Maandag 4, 11, 18, 25 april Wedstrijd Les 

Maandag  2 mei Meivakantie Geen schaken 

Maandag 9 mei Proefexamen  

Maandag 16 mei Pinksteren  Geen schaken 

Maandag 23 mei Wedstrijd Les 

Maandag 30 mei Examen  
 

 

 

Afberichten 

Afberichten bij voorkeur uiterlijk op zondag kunnen worden gedaan bij: 

Aad Lansbergen 0613548672 of per email a.lansbergen@wxs.nl.  

 
 

Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft, 

 

Aad Lansbergen 

 

 

 

 

mailto:a.lansbergen@xs.nl

