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Voorwoord (Roel Spier) 
U heeft het clubblad van Schaakvereniging Assendelft ontvangen. Ik wens u veel leesplezier. 

Het voorblad heeft een volgende stap gemaakt in de ontwikkeling. Er staat nu een persoon  

afgebeeld, verbonden aan onze vereniging.  

Mijn dank gaat uit naar de leden Casper Coco, Bart Hoffman, Kees Lute, Ruud Nieuwenhuizen, Rafael 

Nino, Gert Jan Teer en Ab Visser voor het leveren van kopij. Ik blijf van mening dat ieder lid dat kan 

en zijn plicht is om dat (eens) te doen.  

Daarnaast gaat mijn speciale dank uit naar Sanne Dekker (uitwerking Uur met..)  en Jessica Spier 

(foto’s Uur met ….) voor het mogelijk maken van mijn wens om een lid van onze vereniging in de 

spotlight te zetten en ons clubblad een nog persoonlijker karakter te geven. 

Persoonlijke berichten 

Ervaringen bij het Tata Steel Chess Tournament (Rafael Nino) 
(Onderstaande is op verzoek van Rafael tekstueel door mij aangepast, Roel Spier) 

 

                                                    !!! DE HERSENKRAKER !!! 

 

Dat zou de bijnaam van het schaakspel moeten zijn. 

Na drie dagen achter elkaar spelen, beginnen de hersenen te sudderen . 

Voor de tweede keer mocht ik deelnemen aan de Tata Steel Chess Tournament, plus de andere +/- 

600 amateurs, die gekomen waren om van deze gelegenheid een kleurrijke gebeurtenis te maken. 

Vanaf de eerste dag, als je in de rij staat om te registreren , ben je aan het genieten. Je ziet alle soort 

mensen jong/oud van alle delen van wereld en niet te vergeten de jongere  NERDS !! begeleid door 

zorgelijke ouders wie de laatste instructies aan het geven zijn. 

Als de klok begint te tikken, gaan de spelers ervan door naar de slachtplaats, de grote zaal, met  

helder licht, die maakt de zaal nog groter. Een voor een gaan ze aan hun tafel zitten en maken de 

laatste inspectie van de opstelling. 

 

Met mijn drie partijen ging het redelijk ,als ik het zeggen mag. 

- de eerste partij duurde  2 uur en 39 zetten; 

- de tweede partij zo-zo, tegen de jonge Nerd, die Judith , de dag er voor, binnen 15 minuten naar 

huis stuurde. Met onze partij, moest hij langer werken, 2 uur en 30 minuten; 

- de derde partij probeerde ik Judith te vragen zullen we naar huis gaan ? Ze antwoordde, geen 

sprake van, geen remise, we gaan door !! drie en half uur later ? ja, MAT !! 

 

Mijn lijfspreuk is: “Het is niet een kwestie van winnen ,het is een kwestie van mee doen.!!” 

 

Het was en het bleef, een mooie en leuke belevenis !!!!! 

Dus, oefenen blijven en tot volgende jaar ??? 

  



Opnieuw inrichten boekenkast levert opgave op (Gert-Jan Teer) 

 
 

Familie van Foreest (Ruud Nieuwenhuizen) 
Hierna een artikel over de vermoedelijke betovergrootvader van de gebroeders van Foreest die het 

momenteel zo lekker doen bij Tata. Het artikel stond in het blad: ” Tijdschrift van den 

Nederlandschen Schaakbond “ uit 1943. Ik heb het artikel gescand en een PDF bestand van gemaakt. 

  



 



 



  



 



Een uur met …. Nummer 17   
Piet: “Winnen of verliezen; schaken is voor mij een gezellig onderonsje bij een verdomd aardig goede 

schaakclub!” 

Het gemoedelijke complex De Vlinder in 

Assendelft is de plek waar wij een ontmoeting 

hebben met Piet Bijl. Met zijn vierennegentig jaar 

is hij één van de oudste leden van 

Schaakvereniging Assendelft. Sterker nog, hij is 

één van de langst zittende leden van de club en 

heeft alle jubileumvieringen meegemaakt! Als wij 

als redactie van het schaakblad aanbellen bij Piet 

zijn de verwachtingen dan ook hoog gespannen. 

Wat heeft deze heer allemaal te vertellen over de 

club en over het leven? Wat beweegt Piet tot een 

bijna levenslang lidmaatschap? We worden 

hartelijk ontvangen door de geïnterviewde, die ons 

binnenlaat in zijn knusse woning. Het ademt er 

zoals verwacht een rijke geschiedenis, en toch is 

Piet helemaal niet van gisteren! Dat zal blijken in 

het komende uur. 

Een sociaal dorpsmens 

Hij woont in de Vlinder, op grond waar vroeger weiland was en waar in de oorlog voedsel pakketten 

werden gedropt. Het is ongelooflijk maar Piet heeft het allemaal meegemaakt. Het wonen in dit 

complex bevalt hem goed vertelt hij: ‘Ik woon hier prettig. In het voorjaar al drie jaar. Samen met 

mijn vrouw kwam ik hier wonen. We hadden een gezellig en actief leven samen. Zo hadden we een 

grote moestuin, vierden wij regelmatig vakantie in bijvoorbeeld Zwitserland en een stevige 

wandeling maakten wij graag. Helaas is mijn vrouw eind 2016 overleden, een groot gemis. Toch ben 

je hier niet alleen. Ik heb veel contact met mijn buren en maak graag een praatje.”  

Sociaal actief zijn is voor Piet een vanzelfsprekendheid en erg belangrijk in zijn dagelijks leven: “Ik 

scheid zelfs mijn afval, niet omdat het zo per se moet, maar ik heb graag een loopje naar de 

containers of de Coöp. In oktober wandel ik graag over de kermis, vooral op zaterdag. Dat is net een 

reünie! Wie je dan allemaal tegenkomt, man, man wat is dat leuk! En dan heb ik natuurlijk nog mijn 

kinderen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Gisteren zat ik nog een pannenkoek te 

eten in Castricum omdat een van hen jarig was. Nee, alleen ben ik niet hoor.” 

Fietsenwinkel in de Zuid 

Piet woont zijn leven lang al in Assendelft. Een echt dorpsmens en hij is dan ook welbekend van de 

voormalig fietsenwinkel aan de Dorpsstraat ‘Bijl’. “Vroeger, vanaf mijn 17e, werkte ik in de 

fietsenwinkel van mijn vader aan de Dorpsstraat. Later heb ik deze winkel overgenomen en tot mijn 

tachtigste ben ik werkzaam geweest in de zaak. Met veel plezier! In mei 2004 is de winkel gesloten. 

Bij ons begon de Zuid van Assendelft, al wordt hier nu over gediscussieerd. Maarten Hos van de 

Historische Vereniging Assendelft kwam laatst nog langs om mij hierover te vragen. Maar ik kan het 

je uitleggen hoor. Waar nu het Wapen is, zat vroeger een sluis om het waterpeil te beheren, daar 



staat nu het bord. Maar de oude garde van Assendelft weet dat De Zuid begon bij de fietsenwinkel 

en tegenover ons boer IJff. Men zei ook wel grappend: dat zijn de laatste Mohicanen.” 

Lid nummer 17 verslaat de kampioen 

Maar hoe kwam Piet nu in aanraking met de schaakclub? “Toen ik vijfendertig jaar oud was, ben ik 

gestart met schaken. Totaal onwetend nog op dat moment, want schaakles had je niet echt. Je leerde 

het van de leden en dat ging best aardig, al moet ik zeggen dat ik nooit een uitblinkende schaker ben 

geworden. In mijn eerste seizoen heb ik ongeveer dertig potjes schaak gespeeld, waarvan slechts een 

enkele keer remise. Hoewel het schaken voor mij vooral voor de gezelligheid is, had ik in dat eerste 

jaar wel een keer mazzel. Ik werd geloot om tegen de kampioen te spelen: Anton Keet. Dit was een 

goede schaker. Na vier zetten had ik hem mat! Ik geloofde mijn eigen ogen niet. En al helemaal niet 

durfde ik tegen deze statige heer te zeggen ‘Schaakmat’. Dus ik zei tegen Anton ‘Schaak’. Ik vroeg mij 

af of het wel echt waar was. Na tien minuten bedenktijd zei Anton ‘Ik kan niet verder’. ‘Nee’, zei Piet, 

‘Dat had ik al gezien’. De hele club stond perplex maar de kampioen had van mij verloren! Ook 

schreef ik graag in het clubblad, maar dan wel onder nummer 17, want ik was het zeventiende lid van 

de club. Mensen speculeerden dan wie het had geschreven. Dat vond ik humor.” 

Feestcommissie Bersee en Schouten 

In de vroege jaren van het bestaan van Schaakvereniging Assendelft huisden zij in bij Piet Klein – in 

de dorpsmond ook wel Piet de Stier genoemd. En daar bleek dat schaken niet altijd geheel 

ongevaarlijk was: “Na afloop van het schaken was er altijd een gezellig samenzijn met leuke leden en 

werd er geregeld een glaasje gedronken en een biljartje ‘gedaan’. In de tijd liep dat nog wel eens uit 

de hand”, vertelt Piet lachend. Zo bracht hij eens een bekend lid van schaakvereniging Krommenie 

naar huis die per abuis in de heg bij de Jokesmidsingel was belandt. “Dat soort incidentjes gebeurden 

wel eens”, legt hij uit. Schaken en gezelligheid gaan goed samen, zo blijkt. “Soms trokken we eropuit 

met de feestcommissie Bersee en Schouten. Dan besloten we te vergaderen in Amsterdam, ja daar 

heb ik alle kroegen op de Nieuwe Dijk – in de Jordaan – wel gezien! Zoals Tante Leen.”  

Koppie als thuisbasis 

Op gegeven moment kwamen er buitenlandse gastarbeiders die het zaaltje waarin wij schaakten bij 

Piet Klein bezet hielden tot half negen. Helaas kwam hier onenigheid over en als club besloten wij om 

een andere locatie te zoeken. We wilden liever niet in A3, dat vonden we toch een beetje saai. We 

seinden Martin van der Horst van bar Koppie in en daar konden we terecht! Ad van Weelden met zijn 

driewieler bakfiets- adjudant van Piet Klein toentertijd - moest de schaakspullen naar mijn huis 

brengen. Dit ging niet helemaal goed! Ad kwam aanzetten met de stukken van Damclub! Hij zei: ‘Die 

rotstier, stuurt hij mij weg met een zooitje, kom ik onverrichte zaken terug!’ ‘Ja’, legde ik natuurlijk 

uit aan Ad ‘ik moet geen damstukken hebben!’ 



Memorabele momenten 

Op de vraag of Piet zich in zijn lange schaak carrière nog 

bijzondere momenten herinnert, weet hij er wel twee te 

noemen. Een uit verleden en een uit heden. In 1963 werd 

Piet kampioen, en ontving daarvoor een mooie prijs! De 

prijzen uit die tijd zien er anders uit, maar zeker net zo 

chique en iets om trots op te zijn. Een eikenblad broche 

tovert Piet uit zijn la!  

Een recente pot die hij maar al te goed heeft onthouden 

is eentje tegen René Spruit. “Wij stonden gelijk, maar er 

kwam geen winnaar uit. En we wilden ook allebei niet 

verliezen. René zei mij op gegeven moment: ‘Ik heb je!’ 

maar niets was minder waar. En dat had hij niet gezien! 

We stonden er allebei goed voor. Uiteindelijk kozen we 

voor Salon Remise. Dat was een mooie pot zeg!” Hoewel 

Piet al heel lang lid is, kan hij zich geen vervelende 

situaties herinneren. Schaken is volgens hem geen 

agressieve sport en zeker niet bij de club in Assendelft.  

“Schaakvereniging Assendelft kenmerkt zich door de sociale kant. We hebben een club met leuke 

mensen, we begroeten elkaar en er is saamhorigheid. We gaan sportief met elkaar om.” 

Van harde kern naar gelegenheidsploegje 

Als je al lid bent sinds je vijfendertigste en je bent nu vijfennegentig, dan zal er toch wel iets 

verandert zijn in de loop der jaren. We vragen ons dan ook af of Piet nog steeds zo fanatiek is als 

vroeger. “De tweede helft van het lidmaatschap waren wij met de oude garde meer een 

gelegenheidsploegje, want het resultaat is niet zo best. Maar dat hindert niet want wij hadden zo’n 

lol! Ik schaak nog steeds, al is het af en toe wat minder. Soms slaap ik er niet goed van, omdat ik te 

veel door denk. Het is geen straf hoor, maar dan denk ik de volgende ochtend ‘Verdorie, niet zo best 

geslapen’. En de leeftijd speelt mee, daarom bied ik soms remise aan. Sommige spelers zeggen dan 

nee. Maar daar krijgen ze spijt van, ze denken dat ze kunnen winnen”, lacht Piet hartelijk.  

Het geheim: sluit je aan bij een vereniging! 

Wat een sportieve heer deze Piet Bijl, en wat een rijke geschiedenis draagt hij met zich mee! We 

zitten gezellig te kletsen en vragen hem natuurlijk wat het geheim is van zo’n hoge leeftijd bereiken 

en wat hij nog te wensen heeft. “Het geheim is denk ik dat je actief moet blijven. En vooral: 

aansluiten bij een vereniging, want contact houden is zo belangrijk! Ook ga ik nog regelmatig in de 

auto naar voetbalwedstrijden van VVA, maak drie keer daags een wandeling en zit dus nog steeds op 

de schaakclub. Mensen verbazen zich daar wel eens over.  Maar je moet altijd een doel houden denk 

ik. Winnen of verliezen, het is niet zo belangrijk, het is voor mij meer een gezellig onderonsje bij een 

verdomd aardige goede schaakclub. Ik hoop dat de club nog lang blijft bestaan en dat ik nog een paar 

jaar mee kan gaan.  

 

  



Fotocollage feestavond (Rafael Nino) 
 

 

 

 

 

  



Blik van de voorzitter (Roel  Spier) 
Het vervolg van de competitie in twee groepen staat voor de deur.  

U leest de 3e uitgave van het clubblad, van het seizoen. 

 

Interne competitie 

Half januari staat Kees Lute op kop, ruim  voor op Aad Lansbergen en dan weer een gat naar een 

viertal gelijken.  De eerste groep met 12 spelers is bekend. Een nieuwe start voor de 

kampioenschappen kan beginnen. 

Melle Gelok is aan het trainen voor roeiwedstrijden. Ongelukkiger wijs voor het beoefenen van het 

schaken vallen de trainingen ook op de speelavonden van onze verenigingen. Gevolg, langdurige 

afwezigheid. 

 

Externe competitie 

Een unieke gebeurtenis op 11 december, twee bondswedstrijden konden geen doorgang vinden. 

Door enorme sneeuwval was CODE ROOD afgegeven en was het advies om niet de weg op te gaan. 

De wedstrijden zijn, in onderling overleg, verplaatst naar januari. Een verslag van het tweede viertal 

kunt u lezen in het hoofdstuk “Competitie seizoen 2017-2018”. Jan Kat meldde dat hij nog geen 

wedstrijd kon verslaan. De wedstrijd tegen Volendam is verschoven naar maandag 29 januari. Daarbij 

was de uitwedstrijd tegen Krommenie 2 uit zijn geheugen verdwenen. Ik kan mij wel bedenken   

 

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.) 

 

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

kunnen deelnemen.  

- RAPID toernooi; 2e avond op 22 mei 2018. 

- Snelschaaktoernooi, 6 maart 2018. 

RAPID-toernooi 

Ons RAPID-toernooi wordt afgesloten op 8 januari 2018. De eerste drie plaatsen konden kiezen uit 

een prijs in natura. (zie elders de details) 

 



Tata Steel Chess Tournament 

 

Van vrijdag 12 januari tot en met zondag 28 januari 2018 is het optreden van de schaakgiganten in 

Wijk aan Zee.  

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

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

Weelden. 

 

Afsluiting seizoen 

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

Op een maandagavond in mei, mogelijk dezelfde opzet als het afgelopen seizoen, “Pub-schaak”. 

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

 

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. 

 

Twitter 

Af en toe plaats ik een tweet over onze Schaakvereniging op Twitter. Ook op de 

hoogte blijven? Volg mij en de berichten verschijnen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.schaakclubassendelft.nl/
https://www.google.nl/search?biw=1680&bih=933&tbm=isch&q=logo+twitter+jpg&sa=X&ved=0ahUKEwim3qjvsuzPAhVLLcAKHcFBBf0QhyYIHg


Netwerk voor ophalen en terugbrengen (Gert-Jan Teer) 
Beste medeschakers, 

In de bestuursvergadering heb ik een idee naar voren gebracht, om leden die door een of andere 

reden niet zelf naar het clublokaal kunnen komen, de mogelijkheid te geven om via een ander lid, die 

met de auto komt, toch te kunnen schaken. 

Er kunnen hiervoor tal van redenen zijn, denk aan: herstel na een operatie, te jong of oud om in het 

donker zelfstandig te reizen, geen auto ter beschikking en zo zijn er wel wat meer redenen te 

bedenken. Natuurlijk bestaan er al wat persoonlijke verbanden van leden die elkaar halen en 

brengen, maar als die persoon een keer niet kan, is er niet zomaar een oplossing voorhanden. 

Mijn voorstel is dan ook een lijst te maken met leden, die bereid zijn een stukje extra te rijden en om 

iemand op te halen of weer naar huis te brengen. Als je dit wel wilt, geef je dan even bij mij op, zodat 

we kunnen kijken of we een soort poule hiervan kunnen maken. 

 

 

  



Competitie seizoen 2017 – 2018 
 

Intern (Kees Lute) 

De competitie wordt nu in tweeën gesplitst. De wedstrijden van het achttal worden niet meegeteld, 

de wedstrijden op maandag van de viertallen wel. Als beide groepen oneven zijn, wil ik een speler in 

de eerste groep gaan indelen tegen een speler in de tweede groep. Als het achttal thuis speelt, wil ik 

de 4 overgebleven spelers in de eerste groep tegen elkaar indelen. Omdat dit voor de eerste groep 

geen echte speelronde is, zal ik het resultaat middelen met de eerstvolgende ronde. Dan heeft 

iedereen in de eerste groep toch evenveel (11) ronden. 

Onderlinge competitie, eindstand na de eerste competitiehelft (Keizer): 

 

Rapid toernooi (Kees Lute) 
De tweede avond was op 8 januari, met een iets grotere opkomst dan op de eerste avond. 

Op aandringen van Roel nog even een stelling uit de partij tussen ondergetekende en Melchior Bood, 

uit de laatste ronde; 

Wit had zojuist h4xg5 gespeeld, met de dreiging Df3-h3†. 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc

1 K. Lute 641 70 10 7 2 1 80 13 R. Spruit 381.5 58 8 3 2 3 50

2 A. Lansbergen 578.5 69 12 8 1 3 71 14 J. Kramer 367.5 57 11 5 2 4 55

3 R. Nieuwenhuizen 509.5 68 11 5 4 2 64 15 C. Boekhout 366.5 56 12 5 2 5 50

4 M. Bood 494.5 67 11 6 2 3 64 16 J. Kuijper 347 55 11 3 4 4 45

5 R. Brinkman 485 66 12 6 2 4 58 17 M. Gelok 346.5 54 5 4 1 0 90

6 J. Kat 479.5 65 11 5 3 3 59 18 J. van Weelden 345 53 10 4 2 4 50

7 G.J. Teer 462.5 64 11 5 3 3 59 19 C. Coco 321.5 52 10 2 3 5 35

8 R. Spier 450 63 12 5 3 4 54 20 D. Noë 304 51 11 4 2 5 45

9 J. de Boer 447 62 10 4 4 2 60 21 J. Beekman 284 50 9 3 2 4 44

10 A. Visser 422.5 61 11 4 3 4 50 22 F. Rijkhoff 279.5 49 9 2 3 4 39

11 R. Douwes 419.5 60 10 3 5 2 55 23 K. van ’t Veer 271 48 12 3 3 6 38

12 P. van Straten 414.5 59 9 3 4 2 56 24 R. van Raaphorst 218.5 47 6 2 1 3 42

25 B. Hoffman 195 46 3 2 0 1 67

26 W. de Jonge 161.5 45 6 1 1 4 25

27 A. Grin 156 44 6 1 1 4 25

28 B. van de Pol 139.5 43 2 1 0 1 50

29 J. Bulder 133 42 6 0 2 4 17

30 R. Nino 122 41 11 1 1 9 14

31 D. Spier 107 40 3 0 1 2 17

32 R. Heijne 78 39 1 0 0 1 0

33 P. Bijl 75.5 38 0

34 J. Teer 74.5 37 0



 

Zwart speelde hier Le5-g3; hoe later op de 

avond, hoe schoner de zetten. 

f2xg3 wordt met Dc7-c5†; Kg1-h1, Tb2-f2 

beantwoord. 

Op Df3xg3 (de beste zet) komt Dc7xg3†. 

In de partij volgde (na Le5-g3) Df3-h1†, 

Lg3-h2†; Dh1xh2†, Dc7xh2†; waarna de 

partij in remise eindigde. 

 

De eindstand van het rapid toernooi: 

 

 

 

Nr. Naam Punten WP Nr. Naam Punten WP 

1. K. Lute 5.5 30  C. Coco  23.5 

 R. Nieuwenhuizen   26.5  A. Visser  23 

3. G. Kingma 5 32  J. Kat **)  22 

 R. Brinkman  29  W. de Jonge  22 

5. M. Bood 4.5 27 19. C. Boekhout 2.5 19 

 J. Kuijper  25.5  K. van ’t Veer  18.5 

 R. Spier  23.5 21. R. van Raaphorst *) 2 25.5 

 R. Douwes  20.5  J. Beekman  25 

9. J. Kramer **) 4 24  J. van Weelden  24 

 R. Spruit **)  22.5  A. Grin **)  23 

11. F. Rijkhoff 3.5 29.5  G.J. Teer **)  23 

12. D. Noë 3 27.5 26. R. Nino 1 19.5 

 A. Lansbergen **)  25.5  J. Bulder  18 

 D. Spier  24     

   *)    alleen de eerste avond meegedaan 

**)  alleen de tweede avond meegedaan 

 

APK finale 2017 (Ab Visser) 
Hallo schaakvrienden en vriendinnen. 
 
En toen was het zover: het was 18 december 2017 en de finale van de APK stond op het punt van 
beginnen...  Ik was lekker op tijd van huis gegaan en had al mijn administratie bij me met alle 
uitslagen en periode kampioenen van het hele jaar. Voor de zekerheid had ik voor elke periode 
kampioen een reserve en een tweede reserve berekent en achter de hand. 
Als op het allerlaatst er 1 van de 6 periode kampioenen (of meerdere) afbericht zouden geven, dan 
had ik meteen een vervanger. Maar 1 voor 1 betraden de metadoren de arena! 
De 1 nog zenuwachtiger dan de andere, dat kon je zien aan die strakke koppies. Gelukkig ze waren er 
alle zes! Ik kon even ontspannen. Even wachten op René met de bokaal, zodat de kampioen van 2017 
meteen kon worden geëerd. En ja hoor daar was ie, maar zonder APK bokaal!! 



Na wat druk van de keurmeester en het bestuur (ik dacht zelfs te horen dat het woordje royeren 
werd gefluisterd), was deze sympathieke smeris toch bereid hem even op te halen van huis. 
Wat een fijne kerel is hij toch.. 
Goed, na het praatje van de voorzitter zaten ze dan eindelijk aan tafel:  
Daan Noë, Jan Bulder, Cees Boekhout, Ries van Raaphorst en de jonkies Jeroen Kramer en de verse 
pappa Don Spier. 
 
Het ging hard tegen hard, het ene stuk na het andere werd ruw van het bord gerukt, maar toen de 
kruitdampen waren opgeklaard was het als volgt: 
Jeroen en Don hadden evenveel punten en ze moesten de laatste partij tegen elkaar! Een beter 
scenario had ik niet durven te bedenken. Wie zou winnen zou kampioen zijn. 
Dat is dus Don Spier geworden! 
Hij had nog maar een paar seconden over... 
 
Hartelijk Gefeliciteerd. 
 
Inmiddels zijn we al weer met de nieuwe Periode Kampioenschappen bezig en de eerste 
schaakavond hiervoor is alweer geweest. 
Al zegt het nog niets, verklap ik nu voor 1 keer alvast wie er bovenaan staat om 1e periode kampioen 
van 2018 te worden: Daan Noë. 
 
Er volgen natuurlijk nog een paar schaakavonden en dat kan dus nog heel iemand anders worden, 
dus: 
 
Doe je best en wordt PERIODE KAMPIOEN. 
 
Tot achter het bord. 
 

Viertal - wedstrijdverslag (Bart Hoffman) 
 

Maandag 15 januari mocht ons viertal dan eindelijk aantreden in een wedstrijd 

tegen ZSC Saende. Een eerder geplande ontmoeting tussen ons werd afgelast 

door het in- of afroepen van een sneeuwstorm. Geheel onnodig volgens ons, de 

sneeuwkettingen waren omgebonden maar de tegenstanders wilden, of 

durfden, niet te tarten met de vuurrode alarmcodes afgegeven door het KNMI. 

We hadden er zin an, dat was duidelijk. Buiten, bij het laatste sigaretje, werd 

collectief besloten mij aan te stellen voor het schrijven van dit verslag. Die beslissing werd 

voornamelijk ingegeven door de duur van mijn laatste partijen. Die waren namelijk  kort door nogal 

snel te verliezen. 

 

Ze voorzagen en niet geheel onterecht dat ik ruimschoots de tijd zou hebben de gevechten op de 

drie overige borden te kunnen volgen. Ik boog mijn hoofd en stemde in, met plezier. 

 

Laat ik beginnen met mijn partij. Ik heb een slimme schaker weleens horen zeggen dat het verstandig 

is je toch vooral bezig te houden met het bord en de stukken. De tegenstander is aanwezig, verschilt 

in leeftijd, huidskleur en bewaar me, soms ook geslacht maar zit daar vooral  jou ervan te 

weerhouden die glorieuze overwinning binnen te halen. 

Je te veel met hem, of haar, bezig te houden is onverstandig en leidt alleen maar af. 



Dat is natuurlijk ook zo en dat probeer ik natuurlijk ook maar mijn tegenstander was jong, ergens in 

de twintig, vitaal en straalde aan alle kanten uit dat ie niet van plan was het erg laat te maken. 

Het type jongeman die zich op de hoogte stelde van de laatste openingsnieuwtjes en tactisch van 

iedereen gehakt maakt, zo’ n type dus. 

Vriendelijk natuurlijk, dat wel, maar die zijn het ergste. 

De partij begon, ik met wit op bord 3, e4 Italiaans. Redelijk vertrouwd. Zorgen dat ik het in de 

opening een beetje kan bijhouden. 

Tot zijn 5e zet, paard naar g4. Ik vond dat een beetje een vreemde zet maar was geenszins gerust, de 

alarmbellen begonnen zachtjes te rinkelen.  Zijn paard en loper keken naar f2, wel verdedigd door 

toren natuurlijk maar het was wel erg vroeg deze zet, wat was hij van plan ? Nou, dat werd al snel 

duidelijk, alles op de aanval. Mijn hemel, alles op mijn koning. Al zijn pionnen op de koningsvleugel 

rukten op, door niet te rokeren stond zijn toren daar opeens prima op h8 en leek hij bezig met 

geweld, desnoods door het opofferen van stukken en pionnen de boel open te breken om met de 

overgebleven stukken mijn keurig gerokeerde koning een kopje kleiner te maken. Had ik al gezegd 

dat ik het vermoeden had dat hij het niet laat wilde maken ? 

Maar ik bleef koel, of cool, voor de jeugdigen onder ons en kon door een tactisch trucje iets van de 

schepte af halen. Zijn gevaarlijkste stukken werden afgeruild en er kwam lucht. 

Zoals wel vaker met dit soort aanvallen bleek zijn hand overspeeld. Hij was niet voldoende 

ontwikkeld, inmiddels waren er gaten gevallen in zijn stelling en moest hij noodgewongen lang 

rokeren. Dat koste allemaal teveel tijd, daarnaast mocht mijn e-pion naar de f-lijn en deed daar hard 

zijn best, gesteund door de zware stukken. Na een paar laatste tactische schermutselingen lukte het 

me de dames af te ruilen en zou mijn laatste lichte stuk, een paard korte metten maken met een van 

zijn torens. 

Dit was genoeg voor hem, hij gaf op. Uiteindelijk was ik degene die het niet laat wilde maken. Na een 

lange reeks van externe verliespartijen had ik weer eens gewonnen en dat blijft heerlijk. Schaken is 

prachtig en het lukt me heel vaak, ongeacht winst of verlies, de schoonheid of spanning van een 

partij te kunnen zien. Maar nu en dan winnen maakt het wel wat leuker. 

 

Ondertussen had Jan van Weelden verloren op het tweede bord. Door mijn eigen partij heb ik daar 

niet alles van kunnen volgen maar wat me vooral opviel was een loper van de tegenstander die 

midden in Jan zijn stelling stond en daar onaantastbaar alle witte velden domineerden. Jan kon 

nauwelijks bewegen en de tegenstander had vrij spel en draaide langzaam de duimschroeven aan. 

Jammer Jan, na je goede Tatatoernooi. Het stond bij 1 - 1. 

 

Fons Rijkhoff vervolgens op bord 1. Een prima verzorgde en op het oog gewonnen stelling. Pion 

meer, loperpaar op de goede velden en alle kans na zorgvuldig spelen het spel te winnen of zeker 

een dikke remise te halen. 

Maar het liep anders jammer genoeg. Een schaak op de onderste rij met de toren werd niet 

teruggeslagen met een toren. De koning ging naar h2, de toren op a1 viel en de partij was over. Heel 

erg jammer. Schaakblindheid noemde Fons het en ik denk dat dat het ook was. Turen op 20 vierkante 

centimeter en gewoon vergeten dat dat ding, die al de hele partij onaangeroerd in de hoek staat er 

ook nog is. Soms is opstaan en een rondje lopen, het bord en de stukken van een andere kant 

bekijken  helemaal zo slecht niet. ZSC Saende stond voor, met 2-1. 

 

Maar dan hebben we Cees. Cees Boekhout. Ik ben niet van de bijnamen maar na maandag verdient 



hij er een. ‘De Stugge’ misschien of ‘De Weigeraar’ want dat doet hij, dat weet u zelf ook, Cees 

WEIGERT (in kapitalen) op te geven tenzij hij mat, of bijna mat gaat. 

Hiervan ben ik maandag getuige geweest. In alle eerlijkheid stond Cees verloren, een stuk minder en 

een of twee pionnen. Opgeven was geen schande geweest maar Cees speelde door en hoe. De 

overgebleven loper van de tegenstander stond redelijk buitenspel en beiden hadden een dame en 

een toren maar door goed spel kreeg Cees het initiatief en de ruimte. Na het winnen van Cees zijn 

loper was de lichaamshouding van de tegenstander er één van opluchting en blijdschap. Cees hoefde 

alleen maar op te geven maar waarom deed hij dat dan niet.  Lichte irritatie volgde en daarna pijn, ik 

kan het niet anders noemen. Draaien op zijn stoel, zuchten en een vertrokken grimas, wat een 

ellende voor die man. Schaken is soms wreed maar Cees speelde onverstoorbaar door en slim, deed 

goede zetten. Wat volgde was een koning die het hele bord over werd gejaagd en wat resteerde was 

een mat, prachtig uitgevoerd en zuiver. Cees had gewonnen en werd spreekwoordelijk op onze 

schouders gehesen (bescheiden schouderklopjes dus). 

Het was 2-2 geworden en ik spreek namens mijn teamleden als ik zeg dat we daar dik tevreden mee 

waren.  

Aan de bar dronken we een laatste biertje op Cees de Stugge en trokken we huiswaarts, moe maar 

voldaan. 

Jeugd (Casper Coco) 

Schaakcursus op school 
in november werd door ons een korte introductiecursus op basisschool de Regenboog gegeven. Hier 
deden 9 kinderen aan mee, waarvan de meeste al een beetje konden schaken. In vervolg op deze 
cursus komen 2 kinderen proefdraaien op onze club: Het zijn Milena Lashchenko en Sjoerd Grootes. 

Feestavond 
Op 4 december was, ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest, een feestavond. De jeugdleden 
speelden korte partijtjes in groepjes van vier. Iedereen ging met een chocoladeletter op zak naar huis. 

Herfstkampioenschap 
In de strijd om het herfstkampioenschap 
verloor Ömer de belangrijke partij tegen 
Wouter de Jonge. Wouter de Jonge verloor op 
zijn beurt weer van Wouter Brakenhoff; hij gaf 
teveel stukken onnodig weg. Hopelijk 
overkomt dit Wouter niet nog een keer-zeker 
bij de senioren worden zulke blunders 
genadeloos afgestraft! Wouter Brakenhoff 
werd uiteindelijk herfstkampioen.  
 
 
 

We zullen zien wie in de zomer kampioen van 
de jeugd wordt. Het belooft een spannende 
strijd te worden. 

Nummer 1, 2 en 3 met mooie bekers 1 



Ook de lessen met de Stappenmethode, die gegeven worden, door Don, Remmert en Roel, gaan 
door. Hopelijk weten de leerlingen zaken als “dubbele aanval” en “uitschakelen verdediging” steeds 
vaker in hun partijen toe te passen. 

Nieuwkomers Rik, Daan, Twan en Damian draaien goed mee. 
Vooral Daan doet goede zaken. Op het moment van schrijven 
heeft hij zelfs de eerste plaats weten te bereiken! Een 
indrukwekkende prestatie. Sven laat af en toe zien dat hij 
zeker goed kan schaken, maar hij heeft soms moeite om zich 
te concentreren. Bij schaken is concentreren en opletten wat 
je tegenstander doet minstens zo belangrijk als het bedenken 
van een goed plan. 
 

 

 
 
 
Uitslagen en stand 15 januari 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen 15 januari 2018 

Daan v/d Akker Omer Yilmaz 1-0 

Wouter Brakenhoff Onur Kandemir 1-0 

Twan Snijders Eniz Ayyildiz 1-0 

Milena Lashchenko Dax Tjalsma 1-0 

Sjoerd Grootes Rik v/d Akker 0-1 

Luke Reijnders Eniz Ayyildiz 0-1 

 
 

Stand na 15 januari 2018 

1. Daan v/d Akker 80 

2. 
Wouter 
Brakenhoff 

78 

3. Omer Yilmaz 57 

4. Eniz Ayyildiz 56 

5. 
Milena 
Lashchenko 

51 

6. Onur Kandemir 50 

7. Rik v/d Akker 48 

8. Jaro Blanca 44 

9. Twan Snijders 43 

10. Luke Reijnders 39 

11. Wouter de Jonge 38 

12. Dax Tjalsma 33,5 

13. Noha Belloum 33 

14. Alon Ezra 24 

15. Damian Blanca 23 

16. Sven Smorenburg 21 

17. Sjoerd Grootes 14 

 

Eindstand herfstkampioenschap 

 
1.  Wouter Brakenhoff  265,5 
2.  Wouter de Jonge 259 
3.  Omer Yilmaz 212,5 
4.  Daan v/d Akker 172 
5.  Onur Kandemir 166,5 
6.  Noha Belloum 154 
7.  Twan Snijders 147 
8.  Rik v/d Akker 146,5 
9.  Dax Tjalsma 124,5 
10.  Luke Reijnders 130 
11.  Jaro Blanca 121 
12.  Eniz Ayyildiz 101 
13.   Alon Ezra 97,5 
14.  Damian Blanca 68,5 
15.  Sven Smorenburg 57,5 

 



 

 

Afberichten 
Voor afberichten kan contact worden gezocht met de wedstrijdleider Melle Gelok. E-mail: 
mellegelok@live.nl  of telefonisch/per SMS op 0611854138. Bij voorkeur uiterlijk een dag tevoren 
afbericht geven. 
 

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.  
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Fotocollage Tata Steel Chess Tournament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


