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Secretaris     J. Kat         Dorpsstraat 327          ℡ 075-6871974 

Penningmeester J. Beekman      Hallerweg 60, Wijdewormer  ℡ 0299-425250 
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                      Jeugd: 2897143 
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          A. Grin        Rietschoot 200, Oostzaan    ℡ 075-6845437 
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                      esveaband@kpnplanet.nl 

Copie:                   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 

                         Patrick de Groot   Past. Vermeulenstraat 12    ℡ 075-6874901 

          Peter Veenis     Past. Clarijsstraat 24       ℡ 075-6875591 

          Casper Coco     Oberonlaan 41   Krommenie  ℡ 076-6874774 

 

Ook op Internet 

http://www.schaakclubassendelft.nl/ 
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VOORZITTERSWOORD 
 

Het seizoen 2008/2009 is ten einde. Op 27 april 2009 speelden alle senioren (zie 
het wedstrijdnieuws) hun laatste partijen van het seizoen. De jeugd hield het iets 
langer vol. In de maand mei werd hun tijd besteed aan de laatste partijen om het 
kampioenschap, de voorbereiding op en de jaarlijkse examens voor de diverse 
schaakdiploma's. 
 
Seniorenafdeling 
De groei was minder dan het vorige 
(uitzonderlijke) seizoen. Eén lid 
kwam onze vereniging versterken. In 
het volgende seizoen is verdere groei 
wenselijk om vers bloed te krijgen. 
Patrick de Groot heeft helaas te 
kennen gegeven een sabbitical chess 
te houden. 
Wij verwachten dat een tweetal 
jeugdleden bij de senioren mee gaan 
spelen. 
Op de jaarvergadering zullen wij dit 
nader toelichten met de dan 
aanwezige leden. 
 

 
 
Bestuursfunctie 
Zoals bekend mag zijn, heeft Albert 
Grin heeft te kennen gegeven dat hij 
aan zijn laatste bestuursperiode 
bezig is. (eindigt halverwege 2009) 
Hij is sinds 1987 bestuurslid. 
Wij zijn op zoek naar een opvolger.  
 
 

Wat betekent het in de praktijk, 
bestuurslid? 
Twee keer per seizoen een 
bestuursvergadering bijwonen en de 
jaarvergadering. Totaal 6 uur. 
Daarnaast vergroot het uw 
betrokkenheid bij onze vereniging en 
kunt u uw persoonlijke inbreng 
vergroten. 
 
Interesse, neem dan contact op met 
ondergetekende. 
 
Interne competitie 
De beide kampioenen zijn bekend: 
 - Kees Lute (1e groep); 
 - Jean Louis van Ollefen (2e groep); 
Heren, proficiat met het behaalde 
resultaat. 
 
Voor de jaarvergadering zijn jullie 
uitgenodigd om de bijbehorende 
prijzen in ontvangst nemen. 
 
Tevens zullen wij dan voor het eerst 
aansluitend een simultaan houden 
door de kampioenen. Verdeling van 
de tegenstanders doen wij tijdens de 
avond zelf. 
 
Externe competitie 
In het begin was het verrassend dat 
wij in de 2e klasse waren ingedeeld. 
Uiteindelijk zijn wij 5e geworden. 
Een knappe prestatie van een 
debutant in deze klasse. 
Voor volgend seizoen hebben wij, de 
Noord Hollandse Schaak Bond 
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gevraagd om in een “Zaanse” 2e 
klasse poule te worden ingedeeld. 
Zijn wij toch 2e klasse spelers?? 
Handhaving lijkt een goede 
doelstelling in de huidige situatie. 
 
Algemeen Periode Kampioen 2009 
De eerste drie perioden van de APK 
zijn afgerond. Nu onder toezicht van 
Jean Louis van Ollefen. (zie elders 
zijn bijdrage aan het clubblad?) 
Weet u nog een leuke prijs voor een 
winnaar van een APK periode? Laat 
het Jean Louis weten. 
 
RAPID  
In het afgelopen seizoen is oktober 
een RAPID avond gehouden. In het 
nieuwe seizoen zal wederom worden 
gekeken naar een avond waar wij 
weer eens, via RAPID partijen, de 
degens met elkaar kunnen kruisen. 
Uiteraard is het dan de bedoeling dat 
introducés en/of oud-leden worden 
meegenomen. 
 

 
(welke analyse hebben wij deze keer?) 
 
Partij analyse 
Persoonlijk vind ik het leuk om 
dergelijke kopij in ons clubblad te 
lezen! Gelukkig hebben een aantal 
leden hier gehoor aan gegeven. 
Wie volgt dit mooie voorbeeld? 
Schroom niet! 
 
 

Eén keer een andere avond 
schaken? 
Gezien de standaard situatie in de 
maand april dat 1 maandagavond 
uitvalt, als gevolg van 2e paasdag 
willen wij, als bestuur, een vervolg 
geven aan het spelen op “3e 
paasdag”. 
 

 
 
WEB-site 
Uit de dagelijkse statistieken blijkt 
dat onze WEB-site wederom meer 
bekeken wordt. 
Duizendpoot Aad Lansbergen heeft 
wat aanpassingen gedaan en het ziet 
weer keurig uit. 
 
 

 
 
Jeugdafdeling 
Een aantal seniorleden, onder de 
bezielende leiding van Aad 
Lansbergen, steken veel vrije tijd in 
het opleiden van de jeugd, waarvoor 
een woord van dank zeker op zijn 
plaats is. 
Door de groei bij de jeugd en 
veranderde privé omstandigheden 
van deze vrijwilligers, kunnen zij 
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echter nog hulp gebruiken. Lijkt het 
u wel wat om onze jeugd 
schaakkennis bij te brengen? 
Neem dan contact op met Aad. 
Overigens degene zal zeker ook nog 
zelf wat leren van de oefenstof, die 
wordt gebruikt. 
Don Spier zal volgend seizoen de 
taak van wedstrijdleider op zich 
nemen. 
 
Parkflow Saendelft 
Op zaterdag 20 juni 2009 zullen wij 
met een kraam aanwezig tijdens een 
activiteit in Saendelft. 
Schroom niet om even langs te 
komen.  
 
Schaken op Internet?? 
Kunt u niet wachten tot september 
om weer te schaken en bent u in het 
bezit van internet? Kijk dan eens op 
de navolgende adressen: 
- http://schaak.pagina.nl  (een 

pagina met andere internet-sites) 
- http://www.zone.com (via de 

chess keuze, "live" schaken) 
 
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.) 
 

 
 
Jaarvergadering 
Noteer in uw agenda, op 7 september 
2009, de jaarvergadering van 
Schaakvereniging Assendelft. 
 
Sterkte 
Helaas bereikte ons, maandag 24 
mei 2009, het bericht dat de vrouw 
van Ruud Douwes is overleden. 
Wij wensen Ruud heel veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Voorzitter, 
Roel Spier 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kopijdata 
Inleverdatum Verschijningsdatum 
24 augustus 2009 27 augustus 2009 
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 

De laatste maand van het seizoen 
 
Na de publicatie van het vorige 
clubblad was er nog 1 speelavond te 
gaan. 

27 april 
 
In de 1e groep waren het de zelfde 
koplopers als vorig seizoen, Kees 
Lute en Ruud Nieuwenhuizen. 
Kees won van Remmert Brinkman 
en Ruud wist Jan Kat te bedwingen. 
Hiermee eindigde beide spelers met 
8,5 punt. Op basis van 
weerstandspunten werd Kees de 
kampioen van dit seizoen. 
Kees, proficiat!!! 
 

 
 
In de 2e groep werd op de laatste 
avond gespeeld voor des keizers 
baard en een iets betere plaats in de 
eindrangschikking. 
Voor het uiteindelijke resultaat zie 
de eindstand verderop. 
 

Resultaten van de jeugdleden 
Peter Veenis heeft de beste plaats 
gehaald. Hij werd 9e in de 1e groep. 
 
Patrick de Groot heeft zich ook 
geplaatst voor de 1e groep, maar kon 
niet van de laatste plaats afkomen. 
Een 12e plaats dus, beter dan zijn 

prestatie van vorig seizoen. 
 
Don Spier werd “best of the rest” in 
de 2e groep. Na de vierkampers werd 
hij 5e. 
 
Casper Coco haalde een 11e plaats. 
Iets minder dan vorig seizoen. Hij 
moest soms (terecht) zijn studie voor 
laten gaan. 
 
Waarschijnlijk komt een tweetal 
jeugdleden over van onze 
jeugdafdeling. 
 

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. 
 

Sterkte volgens ELO-rating 
De stand zou er dan zo uitzien: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wedstrijdleider, Roel Spier 

 
 

Lute,Kees 1799 

Straten,van Peter 1729 

Lansbergen, Aad 1706 

Spier,Roel 1696 

Nieuwenhuizen,Ruud 1676 

Brinkman,Remmert 1672 

Gelok, David 1671 

Kat, Jan 1669 

Teer, Gert Jan 1645 

Teer, Jan 1639 

Douwes, Ruud 1547 

Spruit,Rene 1526 

Kuijper, Hans 1450 

Benjamin,Kees 1432 
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Eindstand na 27 april 2009 
 
Groep 2    
Plaats Naam Punten Waardering 

1 J.L. van Ollefen 2,5  
2 J. Kuyper            2  
3 A. Visser            1  
4 J. Beekman       0,5  
     
5 D. Spier               562.0 56 
6 J. de Boer           535.0 55 
7 J. Teer               522.0 54 
8 G.J. Teer             492.0 53 
9 J. Bulder             458.0 52 
10 J. van Weelden    446.0 51 
11 C. Coco              423.0 50 
12 D. Noë                383.5 49 
13 P. Bijl               372.5 48 
14 F. Rijkhoff           347.5 47 
15 A. Eggenhuizen     342.5 46 
16 C. Boekhout       269.0 45 
17 A. Grin                265.0 44 
18 J. Vriend              151.0 43 
19 C. Benjamin         84.0 42 
20 R. van der Werff  81.5 41 

 
 
Groep 1    
Plaats Naam Punten Weerstandspunten 

1 K. Lute 8.5 46.5 
2 R. Nieuwenhuizen 8.5 41.75 
3 A. Lansbergen 7.5  
4 D. Gelok 7.0  
5 R. Spier 6.5  
6 P. van Straten 5.5  
7 R. Brinkman 5  
8 J. Kat 4.5 22.25 
9 P. Veenis 4.5 20 
10 R. Douwes 4.5 12.5 
11 R. Spruit 3  
12 P. de Groot 1  
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  Groep 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score 

1 K. Lute   1 1 1 1 ½ 1 ½ 0 1 1 ½ 8.5 

2 A. Lansbergen 0   ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ 7.5 

3 R. Brinkman 0 ½   1 0 0 1 0 ½ 1 1 0 5 

4 P. van Straten 0 ½ 0   ½ ½ ½ ½ 0 1 1 1 5.5 

5 D. Gelok 0 ½ 1 ½   ½ 1 1 1 ½ 0 1 7 

6 R. Nieuwenhuizen ½ ½ 1 ½ ½   ½ 1 1 1 1 1 8.5 

7 R. Spruit 0 0 0 ½ 0 ½   0 0 1 ½ ½ 3 

8 R. Spier ½ 0 1 ½ 0 0 1   1 1 ½ 1 6.5 

9 J. Kat 1 0 ½ 1 0 0 1 0   ½ ½ 0 4.5 

10 P. de Groot 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½   0 0 0.5 

11 R. Douwes 0 0 0 0 1 0 ½ ½ ½ 1   1 4.5 

12 P. Veenis ½ ½ 1 0 0 0 ½ 0 1 1 0   4.5 

  

  Groep 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 K. Lute                                             

2 A. Lansbergen                                             

3 R. Brinkman                                             

4 P. van Straten                                             

5 D. Gelok                                             

6 R. Nieuwenhuizen                                             

7 R. Spruit                                             

8 R. Spier                                             

9 J. Kat                                             

10 P. de Groot                                             

11 R. Douwes                                             

12 P. Veenis                                             
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN) 
 

OVERZICHT  BONDSKOMPETITIE  2008-2009. 
 
De laatste keer dat ons schaakteam in de tweede klasse aantrad, was in het seizoen 2000-2001 
en toen degradeerden we direct weer na een zevende plaats met 4 punten en 19 bordpunten. 
Het afgelopen seizoen wisten we ons te handhaven op een vijfde plek met 7 punten en 26,5 
bordpunten, een prima prestatie, vooral omdat de meeste tegenstanders gemiddeld een hogere 
rating hadden. In de laatste wedstrijd tegen HWP-5 uit Haarlem was onze inspiratie weg, met 
als gevolg een kansloze nederlaag, anders hadden we nog als tweede kunnen eindigen, achter 
het ongenaakbare team van De Vennep dat met overmacht kampioen werd. 
  
Door de komst van Kees Lute zijn we duidelijk sterker geworden, maar ook Roel Spier 
behaalde op het tweede bord een ijzersterke score van boven de 50%. Hetzelfde percentage 
werd behaald door onze tijdnoodspecialist Remmert Brinkman, terwijl Ruud Nieuwenhuizen 
op het eerste bord toch nog 2,5 uit 6 loodzware partijen wist te scoren. 
David Gelok speelde slechts twee partijen en noteerde een belangrijke zege plus een nog 
belangrijkere remise tegen De Uil-2. In die wedstrijd behaalde invaller Hans Kuijper 
trouwens een mooie en beslissende overwinning en scoorde de derde invaller Jean-Louis van 
Ollefen een uitstekende remise, waardoor we dankzij de invallers wonnen! 
 
Samenvatting van de persoonlijke resultaten: 
 
Bord-1 Ruud Nieuwenhuizen      2,5 uit 6 
Bord-2 Roel Spier                        4     ,, 7 
Bord-3 Kees Lute                         4     ,,  7 
Bord-4  Gert-Jan Teer                    1     ,,  4 
Bord-5   Jan Kat                             3     ,,   7 
Bord-6   Aad Lansbergen                2     ,,   5 
Bord-7   Remmert Brinkman           4     ,,   7  
Bord-8   Peter van Straten               3     ,,   6 
Reserves 
               David Gelok                   1,5    ,, 2 
               Ruud Douwes                   0     ,,  2 
               Hans.Kuijper                     1    ,, 2 
               Jean-Louis van Ollefen    0,5  ,,   1  
 
De eindstand in klasse 2D: 
1.  De Vennep-1                          14   punten   38,5   bordpunten 
2.  Kennemer Combinatie-7      8        ,,         29            ,, 
3.  De Wijker Toren-3                  8         ,,         28             ,, 
4.  HWP-5                                   7         ,,         29             ,, 
5.  Assendelft                              7         ,,        26,5          ,, 
6.  Kennemer Combinatie-8       5        ,,        26             ,, 
7.  De Uil-2                                  4         ,,        26            ,, 
8.  Hoofddorp-1                           3         ,,        21            ,, 
 
Met dank aan de gastschrijvers Jean-Louis van Ollefen en Peter van Straten voor hun 
verslagen en commentaren, gaan we uitrusten om nieuwe inspiratie op te doen voor het 
volgend seizoen, met hopelijk een indeling met Zaanse verenigingen. 
 

Teamleider  Jan Kat 
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De APK club competitie. 
Het is u allen bekend dat wij naast de interne clubcompetities gedurende de periode van een  
Kalenderjaar ook een stand bijhouden voor het bepalen van een z.g . periodetitel. 
De uitgangspositie hiervan is de stand direct na de feestavond in december en/of de splitsing 
tussen de eerste en de tweede groep, veelal op de eerste maandag van januari.  
De scores worden genoteerd in een soort Keizersysteem, maar gewaardeerd in een 
omgekeerde volgorde. Dat wil zeggen de sterkste spelers hebben een lagere waarde en de 
minder geroutineerde een hogere waarde De waarde die men verworven heeft in de periode 
september tot de splitsing in januari daarop volgend blijft men het gehele jaar behouden.  
Het registreren van de persoonlijke resultaten heb ik in januari j.l. over genomen van Albert 
Grin. Bij winst krijgt men zijn eigen waarde toegekend, bij remise de helft, bij verlies niets en 
bij een vrije ronde 2/3.   
Inmiddels weet ik, van uit de wandelgangen, dat dit gebeuren van oorsprong een idee is 
geweest van Fons Eggenhuizen en bij ons op de club wordt toegepast sedert januari 1988.     
Het kalenderjaar wordt door het bestuur, bestaande uit de voorzitter en wedstrijdleider, in zes 
perioden opgedeeld. Bondscompetitie avonden, inhaal rondes en nog wat uitzonderingen 
tellen niet mee.  
Tijdens de feestavond in december hebben we daardoor een groep van zes leden die onderling 
op de feestavond gaan schaken om dé titel:  Algemeen Periode Kampioen in het jaar  
……van de schaakclub Assendelft. 
Het is u bekend dat de winnaar van de eerste periode van dit jaar Jan Beekman geworden was. 
Gedurende de tweede ronde toonde Ab Visser zich de sterkste. 
Na afloop van de derde ronde bleek Don Spier met stip de sterkste te zijn geweest. 
In de 4 maanden ná de jaarvergadering september tot en met december worden op deze 
manier nog drie leden periodewinnaar. Aan elke winnaar wordt een prijs(je) uitgereikt.  
Op clubavonden heb ik er voor gepleit dat deze prijs(jes) beschikbaar worden gesteld door de 
leden van onze vereniging. Dit geeft naar mijn idee een eigen “clubseband”.  
Voor de eerste twee winnaars is dit prima gelukt in de vorm van het herinneringsboek van het 
Hoogovenschaak toernooi. En een Cd-rom met schaaklessen.  
Heeft u thuis nog iets met betrekking op de schaaksport in de kast staan dan ontvang ik dat 
graag van u voor de volgende periode winnaars.       

JLvO. 
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JEUGDNIEUWS 
 
Welkom 
 
Het schaakseizoen 2008/2009 zit erop. Traditioneel werd het jaar afgesloten met de examens voor de 
diverse stappen. Zaterdag 20 juni is er nog de mogelijkheid om de schaken bij buurtcentrum De Kaaik. 
Zie elders in dit nieuws. 
 
Uitslagen: 
 
12e ronde 11 mei 13e ronde 18 mei 
Laurian Wannee - Floris Gelok ½ - ½ Floris Gelok - Shahrukh Kahn 1 - 0 
Sjoerd de Wit - Vincent de Jong 0 – 1 Vincent de Jong - Melchior Bood 0 - 1 
Jop van der Laan - Felix Liu 1 – 0 Jop van der Laan - Laurian Wannee ½ - ½ 
Daniël Oppenhuizen - Mika Imming 0 - 1 Marco van Eerden - Sjoerd de Wit 0 – 1 
Kai Imming - Jimmy Bras 0 - 1 Jimmy Bras - Felix Liu 0 - 1 
Felix Liu - Sjoerd de Wit 0 - 1 Kai Imming - Daniël Oppenhuizen 0 – 1 
    Mika Imming - Casper Bierman 0 - 1 
    Felix Liu - Marco van Eerden 1 - 0 

 
Eindstand 
 
1. Melchior Bood 461 9 Sjoerd de Wit 199 
2. Floris Gelok 369 10 Casper Bierman 179 
3. Laurian Wannee 315 11 Marco van Eerden 171 
4. Shahrukh Kahn 297 12 Daniël Oppenhuizen 157 
5. Vincent de Jong 271 13 Jimmy Bras 135 
6. Jop van der Laan 251 14 Mika Imming 120 
7. Melle Gelok 220 15 Kai Imming 104 
8. Felix Liu 214    
 
Verslag 
 
Melchior wist ook zijn laatste partij tegen Vincent te winnen en is hiermee de onbetwistbare kampioen 
geworden. Alleen Melle wist hem in de 1e ronde te verslaan. Melchior is klaar voor de senioren. 
Volgend jaar speelt hij niet meer mee voor de jeugdcompetitie. Hij blijft wel bij de jeugd schaaklessen 
voor stap 5 volgen, hopelijk samen met Melle als Melle het met zijn voetbaltraining kan combineren. 
In de laatste ronde streden Shahrukh en Floris om de 2e plaats. Floris wist de partij in zijn voordeel te 
beslissen en revancheerde zich hiermee voor zijn nederlaag in de 7e ronde. Shahrukh viel hierdoor net 
buiten de prijzen. Laurian speelde remise tegen Jop en behaalde hierdoor de 3e prijs. Vincent speelde 
de laatste ronde voor het eerst tegen Melchior. Vincent verloor naar verwachting maar wist de manier 
waarop te waarderen. Een goed teken, want een echte sporter gaat het niet alleen om het resultaat maar 
vooral om het spel. Jop en Vincent behaalde hiermede de prijzen voor de hoogst geëindigde van stap 
2. Casper eindigde het hoogst bij de stap 1’ers en wist hiermee de laatste prijs binnen te slepen..  
 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd, de prijzen worden uitgereikt op de eerste schaakavond van het 
volgend seizoen. 
 
KNSB Schaakexamens: 
Na een proefexamen op 20 april werd op 25 mei het schaakexamen gehouden. 
De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen. 
Stap 1 Casper Bierman, Marco van Eerden, Daniël Oppenhuizen 
Stap 2 Sjoerd de Wit, Vincent de Jong,  Jimmy Bras, Laurian Wannee, 

Jop van der Laan 
Stap 3 + Floris Gelok 
Shahrukh Kahn slaagde niet voor stap 3 - het was nog te vroeg voor hem - voor de stappen 3 t/m 5 zijn 
meestal 2 jaar nodig, alleen bij regelmatige wekelijkse oefening thuis is 1 jaar haalbaar. Melchior 
Bood en Melle Gelok zijn halverwege stap 5 en doen volgend seizoen examen. De nieuwkomers Mika 
en Kia Imming zijn vlot van start gegaan met stap 1 maar waren nog niet aan een examen toe.  
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Parkflow Saendelft: 
Op zaterdag 20 juni wordt in Saendelft het buurtcentrum De Kaaik en de basisscholen De 
Meander en de Oceaan officieel geopend. De opening gaat vergezeld van 
sport/spelactiviteiten. Wij zijn van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig met een marktkraam, waar 
simultaan en één op één geschaakt kan worden tegen bezoekers. Ook is er een tuinspel, 
waarop o.a. vierkampen worden gespeeld. Iedereen wordt hiermee uitgenodigd om langs te 
komen – b.v. een uurtje - en hieraan mee te doen. Plaats: Parkrijklaan 121. 
 
Seizoen 2009 – 2010 
Jeugdleden die hun lidmaatschap willen opzeggen kunnen dit voor 30 juni schriftelijk 
doorgeven aan Aad Lansbergen (e-mail a.lansbergen@wxs.nl). 
 
Afsluiting 
Ik wens iedereen een prettige vakantie toe en allemaal tot volgend seizoen! Het seizoen begint 
weer op maandag 7 september met onder andere de bekeruitreiking en een simultaanavond. 
Tot dan! 

Aad 
 


