
Datum 2 juni  2011 

De Kleine Rokade 
 

34e jaargang nummer 4 
 
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 

          Postgirorekeningnr. Senioren: 1907112 

                      Jeugd: 2897143 

Bestuursleden  G.J. Teer       Watermolenstraat 1, W’zaan  ℡ 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 

                      esveaband@kpnplanet.nl 

Kopie:                   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 

                         Casper Coco     Oberonlaan 41 Krommenie   ℡ 075-6874774 

          Aad Lansbergen   Veenpolderdijk 17a       ℡ 075-6871474 

Ook op Internet 

http://www.schaakclubassendelft.nl/ 
 
 
 

 
 2 

VOORZITTERSWOORD 
 

Het seizoen 2010/2011 is ten einde. Op 26 april 2011 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 gelijk aan het vorige 
seizoen. Eén lid kwam onze 
vereniging versterken. In het 
volgende seizoen blijft verdere groei 
wenselijk om “vers bloed” te 
krijgen. 
Mogelijk komt één ouder jeugdlid 
bij de senioren meespelen. 
 
Interne competitie 
De beide kampioenen zijn bekend: 
 - Kees Lute (1e groep); 
 - David Gelok (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 aansluitend 
een simultaan houden door de 
kampioenen. De kampioenen 
worden versterkt door de nummer 2 
van de 1e groep. Verdeling van de 
tegenstanders doen wij tijdens de 
avond zelf. 
 
Uiteraard zullen wij op de 
jaarvergadering bespreken of wij 

doorgaan met de wijziging in dit 
seizoen doorgevoerd. 
 
Externe competitie 
Het achttal is in de 3e klasse D 
uiteindelijk vierde geworden. 
Evenveel punten als de nummers 2 
en 3, maar minder bordpunten. De 
aanvang van het seizoen in deze 
klasse was te zwak om hoger te 
eindigen. (zie elders het verslag van 
Jan Kat) 
Volgend seizoen een nieuwe start in 
de 3e klasse. Worden wij deze keer 
wel in een Zaanse poule ingedeeld?  
Het kampioenschap wordt wederom 
de doelstelling. 
 
Het viertal, onder leiding van Jean-
Louis van Ollefen, heeft meegedaan 
in de 4,5 klasse B. Zij eindigde op 
een zevende plaats. (zie elders het 
verslag van Jean-Louis van Ollefen) 
De spelers hebben ervaring 
opgedaan in het spelen van partijen 
in de externe competitie. 
Voorzetting van deelname van dit 
team te bespreken op de 
jaarvergadering. 
 
Algemeen Periode Kampioen 2010 
De eerste drie perioden van de APK 
zijn afgerond. (zie elders in het 
clubblad?) 
Weet u nog een leuke prijs voor een 
winnaar van een APK periode? Laat 
het Jean Louis van Ollefen weten. 
 
 



 3 

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. 
 

 
(Hebben wij deze keer een analyse?) 

 
Partij analyse 
Persoonlijk vind ik het leuk om 
dergelijke kopij in ons clubblad te 
kunnen lezen! Schroom niet! 
 
Eén keer een andere avond 
schaken? 
Gezien de standaard situatie dat 1 
maandagavond uitvalt willen wij, als 
bestuur, het spelen op “3e paasdag” 
handhaven. 
 
Seizoen verlengen? 
Als afsluiting van het seizoen 
hebben wij een schaaksimultaan 
gehouden. 
Het bestuur acht het wenselijk om 
een afsluiting (niet altijd een 
schaaksimultaan!) in mei te 
handhaven, wat vindt u? 
 

 
 
WEB-site 
Uit de dagelijkse statistieken blijkt 
dat onze WEB-site wederom meer 
bekeken wordt. 
 
 

 
 
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 explosieve groei bij de 
jeugd kunnen zij extra 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. 
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(gaan wij elkaar ontmoeten op het World 
Wide Web??) 

 
Schaken op Internet?? 
Kunt u niet wachten tot september 
om weer te schaken en bent u in het 
bezit van internet? 
Ga dan naar de kamer van onze 
schaakvereniging op PlayChess. 
(zie ook de gebruiksaanwijzing van 
Gert-Jan Teer) Om de kans te 
vergroten om elkaar te ontmoeten, 
ga op woensdag- en zaterdagavond 
tussen 20.15 en 20.30 uur even 
kijken. 
Of kijk dan eens op de navolgende 
adressen:  
- http://schaak.pagina.nl  (een 

pagina met andere internet-sites) 
- http://schaaksite.nl  (een site voor 

schakers, door schakers) 
- 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 5 september 
2011, de jaarvergadering van 
Schaakvereniging Assendelft. 
 

 
Vakantie 
Langs deze weg wenst het bestuur 
een ieder een prettige vakantie toe. 
 

Voorzitter, Roel Spier 
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 

Wetenswaardigheden 1 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 
De eerste schaakfoto is ergens tussen 1842 en 1846 gemaakt. Op de foto zijn 
twee heren te zien, die zittend aan een tafeltje schaakspelen. 
 

 
  Paul Keres (1916-1975) 

 

 
Boris Spasski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een partij van Adolf Anderssen heeft de eretitel ‘Immergrüne” gekregen. Het is 
een schoolvoorbeeld van een partij uit de romantische school, waarin de 
witspeler zich met geweld een weg baant naar de vijandelijke koning. 
 
 
 
 
 

Jaar Naam Leeftijd 
1958 Bobby Fischer 15 Jaar, 6 maanden, 1 dag 
1991 Judit Polgar 15 Jaar, 4 maanden, 28 dagen 
1994 Peter Leko 14 Jaar, 4 maanden, 22 dagen 
1997 Etienne Bacrot 14 Jaar, 2 maanden, 0 dagen 
1997 Ruslan Ponomariov 14 Jaar, 0 maanden, 17 dagen 
1998 Teimour Radjabov 14 Jaar, 0 maanden, 14 dagen 
1999 Bu Xianghzi 13 Jaar, 10 maanden, 13 dagen 
2002 Sergey Karjakin 12 Jaar, 7 maanden, 0 dagen 

Paul Keres was waarschijnlijk de sterkste 
speler, die nooit een match om de wereldtitel 
speelde. Zijn resultaten waren enorm. Hij is in 
zijn eigen land een held. Zijn portret siert het 
bankbiljet van vijf Estse kronen, in de 
hoofdstad Tallin is een standbeeld voor hem 
opgericht. 

In 1955 werd Boris Spasski de jongste grootmeester 
ter wereld op een leeftijd van 18 jaar. Na hem werd 
de leeftijd, tot nu toe, acht keer aangescherpt. 
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Voor de liefhebber hierna de zetten: (veel schaakplezier!) 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. b4 Lxb4 5. c3 La5 6. d4 exd4 7. 0-0 d3 8. Db3 Df6 9. e5 
Dg6 10. Te1 Pge7 11. La3 b5 12. Dxb5 Tb8 13. Da4 Lb6 14. Pbd2 Lb7 15. Pe4 Df5 16. Lxd3 
Dh5 17. Pf6+ 17.... gxf6 18. exf6 Tg8 19. Tad1 Dxf3 20. Txe7+! Pxe7? 21. Dxd7+!! Kxd7 
22. Lf5+ Ke8 23. Ld7+ Kf8 24. Lxe7# 1-0 

Vele van ons lijden aan het Kotov-syndroom en bij sommige is het ongeneeslijk. 
Je zit al een hele tijd na te denken over een stelling waarin je een aantal redelijke 
mogelijkheden hebt, maar je komt er niet uit. Alles heeft zijn voors en zijn 
tegens. Dan word je je er plots van bewust dat je eigenlijk best moet opschieten. 
Veel tijd is er niet meer en er moet nu snel wat gebeuren. Je speelt een zet die 
net een paar seconden geleden in je is opgekomen, maar helemaal niet hebt 
geanalyseerd. Een desastreuze zet, die gelijk een einde aan de partij maakt. 
 

April (vervolg) 
 
Op de een na laatste avond van de interne competitie verloor de koploper van de 
1e groep, Aad Lansbergen zijn partij tegen Peter van Straten. Doordat Kees Lute 
won van Hans Kuijper, nam Kees de leiding over van Aad. 
Opvallend was dat de zwart-speler in de 1e groep maar een half puntje wist te 
scoren. Dat was Ruud Nieuwenhuizen in zijn partij tegen Remmert Brinkman. 
In de 2e groep won David Gelok van de koploper Jean-Louis van Ollefen. En Ab 
Visser won van Jan Teer, hierdoor kwamen er 3 man met 1 punt. 
Frans Bersee was weer terug van zijn ziekenhuisbezoek en speelde remise tegen 
Piet Bijl. 

Wetenswaardigheden 2 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 
In 1861 werd voor het eerst een tijdregel toegepast. In de door Anderssen nipt 
met 4½ tegen 3½ gewonnen match tegen de jeugdige Kolish. 
 

 
 
Volgens de overlevering werd Sevilla niet ingenomen door de Spaanse koning 
Alfonso VI, omdat hij een schaakpartij verloor tegen Ibn Ammar, de 1e burger 
van Sevilla. 
 

Op het centrale plein in het 
Italiaanse plaatsje Marostica 
wordt in elk even jaar een levend 
schaakspel opgevoerd. 
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Nona Gaprindashvili was de eerste vrouw met een grootmeestertitel. Georgische 
van geboorte en wereldkampioene van 1962 tot 1978. 
 
In 1737 heeft Philip Stamma de algebraïsche notatie geïntroduceerd. Tot dan 
werden alle zetten beschrijvend genoteerd. 
   

April (vervolg) 
 

De laatste schaakavond was op een dinsdagavond (3e paasdag). In de 1e groep 
konden Kees Lute en Aad Lansbergen in een onderling duel uitmaken wie de 
kampioen werd. Kees won de partij en werd daarmee de kampioen. Kees, van 
harte gefeliciteerd!! 
In de vierkamp van de 2e groep hadden David Gelok en Jan Teer hun 
inhaalpartij gespeeld en die werd gewonnen door David. Hierdoor had hij aan 
een half punt genoeg om kampioen te worden. En zo geschiedde het in zijn 
partij tegen Ab Visser. David, van harte gefeliciteerd! 
De best van de rest werd Jan de Boer. Hij won van Fons Eggenhuizen. Fons 
Rijkhoff en Roel Spier hadden beide een vrije ronde. Zij speelde onderling een 
partij. 

Wetenswaardigheden 3 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 
Talloos zijn de anekdotes over goden, koningen, wijsgeren en tovenaars, die het 
schaakspel aan de mensheid gegeven zouden hebben. In werkelijkheid is het 
uiteraard een langzaam proces geweest van verspreiding en verandering. Zeker 
is wel dat de 1e versie van wat wij nu het schaakspel zouden noemen, shatranj, 
in de 6e eeuw in het toenmalig Perzië opkwam. Dat spel was vermoedelijk weer 
geïmporteerd uit India waar een gelijkend spel, chaturanga, werd gespeeld – en 
dat zou weer heel goed van nog veel oudere Chinese origine kunnen zijn. 
Men veronderstelt dat de Zijderoute, van Bagdad naar China, aan de 
verspreiding heeft bijgedragen. De karavanen die langs deze route trokken 
vervoerden immers niet alleen handelswaren maar zorgden ook overal voor een 
uitwisseling van cultuuruitingen. De 1e varianten van het schaakspel kunnen die 
weg hebben afgelegd. 
De exacte bron van het schaakspel is dus niet vast te stellen, maar dat het spel al 
zeker 15 eeuwen oud is staat wel vast. 
 
In 1964 veroverde de Tovenaar van Riga, Mikhail Tal, de wereldtitel. Hij was 
toen 24 jaar. Hij versloeg Botwinnink met ruim 12,5 tegen 8,5 en werd de 
jongste wereldkampioen tot dan toe. 
Tussen juli 1972 en april 1973 bleef hij 86 achtereenvolgende partijen 
ongeslagen. Een jaar later verbeterde hij dat tot 95 partijen. 
Volgens het Britisch Chess Magazine heeft Shirov ooit de spectaculairste zet 
gedaan. (zie schaakdiagram) 
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Topalov – Shirov, 1998 (Linares), zwart aan zet 

 
Shirov speelt hier 47. … Lh3!! Dit ziet er niet goed uit, maar is toch logisch. Als 
wit eerst de loper slaat, dan komt de witte koning net te laat om zwarts pionnen 
tegen te houden. 48. xh3 Kf5 49. Kf2 Ke4 50. Lxf6 d4 51. Le7 Kd3 52. Lc5 Kc4 
53. Le7 Kb3 en Topalov gaf op. Hij gaat er niet meer in slagen om beide 
pionnen tegen te houden. Had Topalov niet de loper gepakt maar eerst zijn 
koning naar e3 gespeeld dan was de pion op g2 verloren gegaan.   
 

Mei 
 

Op 9 mei 2011 hielden wij een schaaksimultaan. Chris de Saegher was bereid 
gevonden om het tegen ons op te nemen. Hij nam het op tegen 23 leden. Chris 
wist 15 maal te winnen, 6 maal werd het remise en 2 partijen gingen verloren. 
Rene Spruit was de eerste verliezer. De winnaars waren Ruud Nieuwenhuizen 
en Ab Visser. (zo goed, Ab??) Remise speelden Jan de Boer, Remmert 
Brinkman, Aad Lansbergen, Kees Lute, Roel Spier en Gerrit-Jan Teer. Al met al 
een geslaagde afsluitende avond van het seizoen. 
 
Jan Beekman werd op dezelfde avond gefeliciteerd mijn zijn APK periode 
kampioenschap. (zie elders nadere informatie van onze keurmeester) 
 

Wetenswaardigheden 4 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 
Op 1 juli 2010 bevatte de officiële FIDE-lijst 1278 grootmeesters, afkomstig uit 
85 verschillende landen. Veruit de meeste komen uit Rusland (201) op ruime 
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afstand gevolgd door Duitsland (75). Nederland komt op een 15e plaats met 24. 
 
Als men de vraag zou krijgen “welke drie zussen speelden in 1978 op de eerste 
drie borden van hun land?” Dan zullen velen antwoorden met de Polgar-zusjes. 
Maar dat is niet juist. De drie zussen waar het om gaat zijn Vasanti, Jayshree en 
Rohini Khadilkar, uit India. 
 
Men spreekt van een Knight’s tour wanneer een paard volgens de regels van het 
spel op een leeg schaakbord achtereenvolgens alle velden aandoet zonder een 
veld dubbel te bezoeken. Er zijn twee soorten, de open en de gesloten ronde. 
Voor de gesloten ronde is het bekend hoeveel mogelijkheden er zijn, namelijk 
26.534.728.821.064. Dan moet je er toch zo eentje kunnen vinden! 
 
Progressief schaak is een schaakvariant waarin spelers niet om en om een zet 
doen, maar waarin je na elke zet van je tegenstander zelf een zet meer mag doen. 
Wit opent met 1 zet, zwart doet er 2, wit 3, daarna zwart 4, enzovoort. Daarbij 
zijn er wel een paar extra regels. 
 

Spelregelprobleem 
Reactie op vorig spelregelprobleem van Jean Louis van Ollefen. 
“Volgens mij, maar ik kan ze even niet vinden, staat ook in de reglementen dat 
de klok in gedrukt moet worden met de hand waarmee men de zet gedaan heeft. 
Dit om te voorkomen dat met de ene hand gezet wordt en met de andere de klok 
(te snel) in gedrukt kan worden. Vervolgens is het zo dat de zwart speler mag 
kiezen aan welke kant van het bord de klok moet staan.” 
 
De schrijver dezes heeft de reglementen opgezocht en vond. 
 
FIDE reglement 
6.4 Vóór het begin van de partij bepaalt de arbiter waar de schaakklok wordt geplaatst. 
6.7b Een speler moet zijn klok stilzetten met dezelfde hand als waarmee hij zijn zet deed. 

Het is een speler verboden een vinger op de knop te houden of erboven te laten 
‘zweven’. 

 
Nieuw probleem 

Wit heeft zijn pion in de onderstaande stelling al in zijn hand om hem te laten 
promoveren tot dame en dan valt zijn vlag. Zwart claimt de winst door 
tijdsoverschrijding en wit zegt dat het remise is, omdat zwart hem nooit meer 
mat kan zetten. Wie heeft gelijk? 
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Volgens de regels is het remise als iemand door zijn vlag gaat, maar zijn 
tegenstander kan hem nooit meer matzetten. Bijvoorbeeld omdat die alleen nog 
maar een koning heeft. Wit zou daarom gelijk hebben als hij zegt dat hij nooit 
meer mat kan gaan als hij een dame heeft gehaald. Maar het punt is …. Die 
dame heeft hij nog niet gehaald. En de reglementen zeggen ook uitdrukkelijk dat 
het alleen maar remise is als degene die door zijn vlag niet meer mat kan worden 
gezet ‘na welke reeks van reglementaire zetten dan ook’. Dus ook als het om een 
heel domme witspeler gaat die heel domme zetten doet! 
Als wit bijvoorbeeld geen dame haalt maar een loper (dom) en hij zet zijn 
koning op a8 (dommer) en de nieuwe loper vervolgens op b8 (domst), dan zet 
zwart zijn koning op a6 en geeft met de loper op e4 mat. Het is niet 
waarschijnlijk dat het zo zou lopen, maar het zou kunnen. 
Wit kan dus wel degelijk worden matgezet en daarom wint zwart. 
  

WEB-site 
Mist u wat op onze site, laat het ons weten. Daarnaast zijn wij op zoek naar een 
beheerder van de site. Wie o wie wil dit op zich nemen?  
 

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 
 
 
 
 
 
 



 11 

Eindstand na 26 april 2011 
 
 Groep 1 
  Punten Waardering 
 1 K. Lute 656.5 60 KAMPIOEN!!! 
 2 P. van Straten 574.5 59 
 3 A. Lansbergen 571.5 58 
 4 R. Spier 498.0 57 
 5 R. Nieuwenhuizen 468.5 56 
 6 R. Brinkman 446.5 55 
 7 G.J. Teer 386.0 54 
 8 R. Spruit 383.5 53 
 9 J. Kat 363.5 52 
10 R. Douwes 351.5 51 
11 Melchior Bood 308.5 50 
12 J. Kuijper 268.5 49 
 
 Groep 2 
 
 1 D. Gelok 2.5   KAMPIOEN!! 
 2 J.L. van Ollefen 2  
 3 A. Visser 1.5 
 4 J. Teer 0 
 
 5 J. de Boer 487.5          56 
 6 J. van Weelden 427.5          55 
 7 C. Coco 403.0          54 
 8 B. Hoffman 395.0          53 
 9 A. Eggenhuizen 392.0          52 
10 J. Beekman 387.0          51 
11 F. Rijkhoff 376.5          50 
12 D. Noë 367.0          49 
13 P. Bijl 345.0          48 
14 J. Bulder 341.5          47 
15 C. Boekhout 330.0          46 
16 A. Grin 244.0          45 
17 F. Bersee 201.5          44 
18 D. Spier 173.5          43 
19 J. Vriend 115.0          42  
 
 
 
Kopijdata 
Inleverdatum Verschijningsdatum 
23 augustus 2011 26 augustus 2011 
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN) 
 

BONDSKOMPETITIE  2010 – 2011. 
 
 Nadat ons team uit de tweede klasse gedegradeerd was, begon de nieuwe 
kompetitie in de klasse 3D desastreus. 
De eerste wedstrijd tegen de latere kampioen HWP-5 werd met 5,5-2,5 verloren, de 
tweede zelfs met 6-2 van Kennemer Combinatie-10. 
Hiermee waren alle aspiraties voor de bovenste plaatsen over boord gezet en 
konden we gaan denken aan punten halen. 
Dat gebeurde in een hele goede derde wedstrijd, waarin we met 5,5-2,5 van de 
koploper Chess.Soc.Zandvoort wonnen. 
Vervolgens werden de zwakste teams De Uil-3 en De Vennep-3 ruimschoots 
verslagen en stonden we in de middenmoot. 
We eindigden met een overwinning op het jonge team van Santpoort-4 en een 
gelijkspel tegen HWP-7, daarmee bereikten we nog een gedeelde tweede plaats. 
 
Eindstand 3D: 
1.  HWP-5                                             11  matchpunten  33     bordpunten 
2.  Chess.Soc.Zandvoort-2                    9             ,,          33,5         ,, 
3.  HWP-7                                              9             ,,          33           ,, 
4.  Assendelft                                        9             ,,           31,5       ,, 
5.  Kennemer Combinatie-10                6              ,,          27,5       ,, 
6.  De Uil-3                                            6              ,,          26          ,, 
7.  Santpoort-4                                      4              ,,          23,5       ,, 
8.  De Vennep-3                                    2              ,,          16          ,, 
 
 We hadden dertien schakers nodig om met een volledig achttal de zeven 
wedstrijden spelen. 
Zonder afbericht steeds aanwezig waren Kees Lute (57%), Gert-Jan Teer (57%), 
Remmert Brinkman (42%) en Jan Kat (42%). (tussen haakjes wordt het 
scoringspercentage vermeld). 
Kees Lute en Gert-Jan Teer behaalden de meeste punten, ieder 4 uit 7. 
Bijna de meeste punten, 3,5 uit 5 partijen behaalden Aad Lansbergen, Ruud 
Nieuwenhuizen en Roel Spier, ieder met 70%! 
Door ziekte moest Peter van Straten af en toe afhaken, hij scoorde toch 66% met 2 
uit 3. 
 
 Van de invallers speelden Hans Kuijper en Rene Spruit driemaal mee, met 1 uit 3 
was hun score 33%, Jean-Louis van Ollefen viel eenmaal in met een remise dus 
50%, Ruud Douwes behaalde 1,5 uit 2 dat betekent 75%. 
Kampioen van de invallers (en van de tweede groep in de interne kompetitie), werd 
David Gelok met 1 uit 1, dus 100%. 
Alle invallers worden hierbij bedankt voor hun bereidwilligheid om mee te doen. 
 
 Het wordt nu tijd voor het zomerreces, waarin we onze vermoeide hersenen wat rust 
gunnen om in september bij de start van het nieuwe seizoen, schaaktechnisch weer 
op scherp te staan met nieuwe ideeen en verrassende combinaties. 
Alle schakers van onze club wens ik een mooie en warme zomer toe. 
 
Teamleider Jan Kat  
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De Schaakavonturen van Assendelft 2.                ( De eindresultaten ).  
 
Onder dit hoofdje werd u bij voortduring geïnformeerd over het bondscompetitie verloop van 
Assendelft 2 gedurende de periode 2010-2011.  
De competitie bestond uit het spelen van 7 wedstrijden. Voor Assendelft waren dit drie 
uitwedstrijden en vier thuis. 
Twee teamleden t.w. Casper Coco en Bart Hoffman waren voor alle partijen beschikbaar. 
Casper speelde alle partijen aan het derde bord en Bart aan het vierde. 
Als jongste deelnemer wist Casper zijn eerste partij te winnen en speelde vervolgens één partij 
remise. Zijn eind score was hierdoor 25% plus één reglementeer punt i.v.m. het niet opkomen 
van zijn tegenstander. 
Bart schaakte echt alle 7 partijen mee. Hij wist er drie te winnen en verloor er vier.  
Zijn eindscore was hierdoor 42 % het geen hem recht geeft op vermelding in de ELO -rating 
lijst van de bond. Bart proficiat, leuk begin van je schaakcarrière. 
Gedurende de gehele competitie speelde Fons Rijkhoff aan het eerste bord.  
Fons wist de eerste drie partijen remise te houden. Wat een knappe prestatie was. 
Zijn eindscore was hierdoor 30% plus één reglementair punt i.v.m. het niet opkomen van zijn 
tegenstander. 
Jan de Boer speelde vier partijen mee aan het tweede bord en wist er één te winnen. 
Zijn score was hierdoor 25%. 
Vervolgens speelde Jan Beekman een keer mee en speelde remise. Score 50%. 
Jan van Weelden was gevraagd voor een ontmoeting maar helaas zijn tegenstander kwam niet 
opdagen. Tenslotte speelde JL. een keer mee en dit werd remise. 
We zijn geëindigd bijna op de laatste plaats. 
Maar de opzet van dit onderdeel van de Bondscompetitie was louter het meedoen.  
En ervaren hoe het in de Bondscompetitie toegaat.  Dit laatste is naar mijn mening zeer wel 
geslaagd.          

JLvO.  
 
 
 
Verslag van de APK club competitie. 
 
Met ingang van maandag 17 januari 2011 waren we weer gestart met het registreren van de 
resultaten van alle partijen welke gespeeld zijn voor de interne competitie tot de 
“zomervakantie”. Dit is dus tot en met dinsdag 26 april 2011. 
In deze periode hebben we met zijn allen 172 partijen gespeeld. (vorig jaar 176.) 
Hiervan werden er 59 gewonnen door wit. 
De schakers met de zwarte stukken wisten er 58 te winnen. 
Vervolgens eindigde er 55 partijen in remise. 
Eind februari kon ik u vertellen dat Piet Bijl  de eerste periode titel op zijn naam had 
gebracht. Na afloop van de tweede periode viel deze eer te beurt aan David Gelok.  
De derde periode titel werd, evenals vorig jaar, gewonnen door Jan Beekman.   
Deze drie heren gaan tijdens de feestavond in december a.s. samen met nog drie toekomstige 
winnaars uit de periode september/december 2011 strijden om de titel  
Algemeen Periode Kampioen in het jaar 2011 van de schaakclub Assendelft. 
Op dit moment is de bij deze titel behorende trofee in het bezit van Aad Lansbergen,  
die de titel vorig jaar op zijn naam bracht.      

JLvO. 
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Zo had het kunnen gaan… 
 

Ik had van Gert Jan gehoord dat een zekere Chris de Saegher simultaan gaat geven op 9 mei. 
Dus toch maar even googelen…Zo, zo dat is best wel een goede speler, een van de beste van 
de Zaanstreek. 
Toch maar even naar zijn Elo-rating  kijken..Zozo dat is toch best wel hoog. 
Toch maar even een paar partijtjes bekijken…Zozo daar weet ie een heleboel van af. 
Hij zal natuurlijk wel weer wit hebben..Daar zorgt Roel wel voor… 
Toch maar even kijken wat zijn openingen zijn. 
Hij zal het wel eenvoudig houden, en openen met e4 of d4. 
Toch maar even kijken wat ie het meeste speelt. Even tien partijtjes naspelen en analyseren. 
Daar gaat toch wel veel tijd inzitten. Gelukkig hebben we 2 mei vrij, dus ik heb nog even tijd.. 
Even een plannetje bedenken wat ik het beste kan doen na e4 of d4. 
Hij zal toch niet ergens anders mee openen? Toch nog even na Pf3 kijken, voor de zekerheid. 
Eindelijk is het 9 mei. 
Kwart voor acht kom ik binnen en krijg een kopje koffie van Annie. 
Nog even m’n aantekeningen bekijken en daar gaan we. 
Ik ga naast m’n maatje de dakdekker zitten en het begint… 
Eindelijk kan ik m’n idool de hand drukken. 
Echt een schaker hoe een schaker er uit moet zien.. 
Een ietwat gedateerde broek,  gelukkig zonder riem en een beetje  afzakkende kont. 
Daarbij dan wel weer  bijpassend overhemd en haardracht (zal toch wel vrijgezel zijn?). 
Inderdaad hij opent e4!! 
Ik denk meteen: rustig blijven en de goulash-opening spookt door m’n hoofd. 
Maar goed dat ik die goed heb bestudeerd!! e5…Pf3. 
Meteen d6 en het spel is op de wagen.Hij zal toch niet d4 overwegen?  
Wel hoor d4. Even goed nadenken, want daar is ie al weer.. oh ja, Le7…Lc4. 
Ja, dan Pc6. Dan volgt natuurlijk Pc3. En nu wordt het tijd om orde op zaken te stellen 
Niet langer nadenken(wat loopt ie hard zeg), dus meteen exd4 
En nu moet ie toch even goed nadenken en hij doet het echt!...Pxd4…Pxd4…Dxd4 
Nu even opletten en het smerige zetje Lf6 spelen 
Zal ie het zien? Ja, hij ziet het…De3. Toch maar terugtrekken hè hè hè. 
Nu het knol van stal Pe7…Nu zal ie wel gaan rokeren…Ja hoor 0-0. 
Dat kan ik ook 0-0…Wat doet ie nu? f4. 
Ja, dan gaat je laatste paard naar de slager –eigen schuld-Lxc3 
What the fu*ck…Zonder na te denken doet ie bxc3. 
Nu even doorzetten en meteen Le6. Hij moet weer terug naar Lb3. 
Echt moedig is ie ook niet, maar goed… 
Hij gaat er toch gewoon af Lxb3…En hij slaat gewoon met axb3. 
Ja hoor! Je zit niet met een jochie van de straat te schaken!!  Staat ie alweer voor m’n neus! 
Gewoon pionnetje op wit a6…Pionnetje f5. Moet ik nu bang worden? 
Dus f6…Nou zegt ie het is wel een solide stelling!...Ja zeg mij wat! 
Had je nu nog maar een witte loper of een paardje hè? Doet ie wel Dg3. 
Er gaat een rilling over m’n rug. Wat een penning! Maar toch koelbloedig Kh8 gespeeld. 
Mij krijg je niet bang! Doet ie Tf3. 
Daar kan ie nog wel eens spijt van krijgen!! Gewoon de knuppel erin! 
Pionnetje in de aanval in het midden! d5…doet ie e5…hij zal wel moeten! 
De eerste mensen vallen af. 
Renée heeft allang z’n koning omgelegd en steeds sneller staat ie weer voor m’n neus! 
Nu ga ik compleet los! fxe5…Dxe5. Kom maar, kom maar!!  
Nu even opletten lezertjes!! 
Hier kan je nog wat van leren Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Fons, Fons en andere 
leden! Pg8…Doet ie La3. Is me dat schrikken! 
Net voor ie terug is zie ik het! De toren moet weg want anders….Te8. 
Hij ziet de dreiging en moet weer terug!! Dg3  alweer… 
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Nu komt m´n paard!! Zie je al waar ik heen wil Aad?? Pf6. 
De eerste remises beginnen te vallen en ook de beroemde dakdekker zakt door z´n knieën en 
biedt remise aan!! 
Dit wordt natuurlijk onmiddellijk geaccepteerd en J. de B. te A. is er nog blij mee ook! 
Ik vraag me af als ie er later ook nog zo blij mee is maar enfin… 
We gaan gewoon verder met zetje 21 en hij doet  Td1. 
Nou Remmert daar komt ie!! Kijk maar goed want dit is het begin van het einde voor wit!! 
Het knol gaat naar de plek waar ik hem al de hele tijd wil hebben! Pe4. 
Weer kan ie net z´n dame redden door naar f4 te vluchten, dus..Df4. 
Ik schrik er even van maar doe toch gewoon…c6. 
Nu is bijna alles op wit en dan sta je mooi voor lu*l met je zwarte loper… 
Na lang nadenken doet ie toch gewoon Th3 alsof  er niets aan de hand is.. 
Drie seconden later staat ie weer voor mijn neus, hoe doet ie dat!! 
Nu oppassen en gewoon Df6 gedaan!!Nu is ie het echt kwijt hij doet …g4. 
Ja, hallo ik incasseer meteen de pion van c3, dus…Pxc3. 
Is ie mooi of is ie mooi  Gert Jan?? Kijk maar even rustig… 
Goed kijken…Gezien?? Geinig toch?? Hij zegt ik moet toch wat en zet Df3. 
Toch maar gewoon de toren eraf halen..PxTd1…en Dxd1.  Zo die zit!! 
Nu even rustig afwikkelen en het nu niet meer laten glippen..Te4. 
Hij denkt weet je wat laat die loper ook maar eens wat doen!! 
Maar het is natuurlijk allang te laat maar ja hij probeert wat..Lc5. 
Geen probleem, gewoon de torens verdubbelen..Tae8. 
En wel hoor hij heeft even lucht en kan nog net zijn dame redden…Lf2. 
Nu even rustig de boel opsluiten…Dg5. Nu moet de toren er wel tussen..Tg3. 
Het einde nadert voor wit, nog even opletten..d4. 
Misschien niet het beste maar hij was er zo snel..Hij doet natuurlijk..h3. 
Rustig blijven en pionnetje dekken…c5. 
Zal ie er nog over nadenken of ik hem laat ontsnappen?? Df3. 
Eindelijk gebeurt het onvermijdelijke..Ik ga hem schaak zetten..Dc1schaak! 
De koning gaat weg en gaat naar..Kg2. 
Zal ik het pionnetje pakken? Nee toch maar Dd2. 
Zijn loper gepend, toren buitenspel, dame kan 
niets, dus de wanhoop slaat toe..f6. 
Zozo, meneer gaat nog een dame ophalen..Tf4. 
Opgelucht verteld ie dat ie gelukkig nog een paar 
schaakjes heeft..Nou veel geluk ermee!! 
fxg7schaak1. 
Na 2 seconden staat ie er weer, maar zegt nu heel 
sportief dat ik een ronde mag overslaan om nog 
wat langer te kunnen nadenken..Maar ik weet het 
natuurlijk allang..Kxg7. 
En nu kan ie schaak geven met pionwinst. Gaat 
het dan nog mis? Dxb7schaak2. 
Gelukkig mijn toren kan ertussen!!Wat 
heerlijk!!!Tf7. 
 

En eindelijk schudt hij m´n hand en geeft het op.. 
Gefeliciteerd en goed gespeeld zegt ie, en ik zie dat ie het meent.. Daar kan menig clublid nog 
wel wat van leren. Want winnen is makkelijk maar verliezen is een hele kunst die elke 
schaker hoort te beheersen Heren!! 
Afijn ik had gewonnen, en ja inderdaad ook nog iemand anders die vele malen kampioen is 
geweest van de hele club had gewonnen. 
Ruud van harte. 
 

Zo maar een deelnemer van het simultaan schaken op 9 Mei jongstleden in ons clubhuis in 
Assendelft…………………………. 
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JEUGDNIEUWS 
 
Welkom 
 
De competitie van het schaakseizoen 2010 / 2011 is op 23 mei afgesloten. Door een nederlaag 
in de laatste ronde van koploper Mark tegen Shahrukh en een overwinning van Casper op 
Matthijs werd Casper de nieuwe clubkampioen. Mark eindigde als 2e en Shahrukh als 3e.  
 
Op zaterdag 21 mei hebben Mark, Casper, Gilian en Roel deelgenomen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen voor E-teams. Zij wisten daar een verdienstelijke 20e plaats te bereiken. 
(zie laatste pagina) 
 
De examendag op 30 mei werd een groot succes, met in totaal  17 diploma’s kunnen we 
stellen dat jullie dit jaar heel wat van het schaakspel hebben opgestoken. 
 
Uitslagen  
 
14e ronde 9 mei  
Casper Bierman - Gilian Honkoop 0 - 1 Joeri Hagedoorn - Roan Teer 0 – 1 
Mark Honkoop - Marco van Eerden 1 - 0 Mika Imming - Duncan Rigter 1 – 0 
Nick van der Hoorn - Laurian Wannee 0 - 1 Mexx de Jong - Nick van der Hoorn 0 - 1 
Hielke van Seijst - Roel Bierman 1 - 0 Roel Bierman - Lex Menger 1 – 0 
Matthijs ter Avest - Marco van Eerden 1 - 0 Mik van Houts - Matthijs ter Avest 0 - 1 
Tim van Oosten - Mexx de Jong 0 - 1 Maurice Waerts - Jens Fey 0 - 1 
Jens Fey - Dani Peters 1 - 0 Tijmen Janssen - Floris Langereis ½ - ½  
 -    -   
15e ronde 23 mei   
Mark Honkoop - Shahrukh Kahn 0 - 1 Maurice Waerts - Mika Imming 0 - 1 
Matthijs ter Avest - Casper Bierman 0 - 1 Hielke van Seijst - Laurian Wannee ½ - ½ 
Marco van Eerden - Roel Bierman 1 - 0 Nick van der Hoorn - Gilian Honkoop 0 - 1 
Joeri Hagedoorn - Jens Fey 0 - 1 Mexx de Jong - Lex Menger 1 - 0 
Dani Peters - Mik van Houts 0 - 1  -   
 
 
 Eindstand seizoen 2010 - 2011:       
1. Casper Bierman  372   14 Stan Fey  181 
2. Mark Honkoop  364   15 Lex Menger  178 
3. Shahrukh Kahn  330   16 Dani Peters  163 
4. Gilian Honkoop  257   17. Mika Imming  154 
5. Laurian Wannee  254   18. Duncan Rigter  127 
6. Nick van der Hoorn  234   19. Maurice Waerts  124 
7. Hielke van Seijst  228   20. Joeri Hagedoorn  121 
8. Roel Bierman  222   21. Floris Langereis  117 
9 Matthijs ter Avest  206   22. Tijmen Janssen  113 
10 Mexx de Jong  204   23. Roan Teer  78 
11 Jens Fey  196   24. Roos Janssen  68 
12 Marco van Eerden  194   25. Tim van Oosten  65 
13 Mik van Houts  192       
 
 
Verslag 
In de voorlaatste ronde moest Casper het onderspit delven tegen Gilian. Door een 
overwinning van Mark op Marco kwam Mark weer op de bovenste plaats te staan. Hij deed 
hiermee goede zaken richting prolongatie van zijn herfstkampioenschap. De spanning zat er 
echter nog volop in, omdat hij in de laatste ronde de nog ongeslagen Shahrukh op het 
programma had. Mark begon deze partij tegen Shahrukh voortvarend, kwam materiaal en 
activiteit voor te staan, echter door een bliksemzet van Shahrukh (uitschakelen verdediging) 
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stond Mark zomaar in 2 zetten mat. Casper, die zijn partij tegen Matthijs had gewonnen, werd 
hierdoor de opvolger van Laurian als nieuwe kampioen. Mark eindigde op de 2e plaats. 
Shahrukh wist al zijn partijen te winnen, maar kon door nevenactiviteiten vaak niet komen. 
Desondanks behaalde hij de 3e plaats. Volgend seizoen gaat Shahrukh bij de senioren spelen. 
Opvallend is de 4e plaats van Gilian. Na een softstart, waarbij hij in eerste 7 wedstrijden van 
Mark, Marco, Casper, Shahrukh en Laurian verloor en slechts tweemaal wist te winnen, wist 
hij met een prima eindsprint toch nog de 4e plaats te bereiken. Laurian viel dit seizoen wat 
tegen, maar zal ongetwijfeld komend seizoen weer meedoen in de strijd om de 1e plaats. Erg 
goed deden het dit seizoen ook de nieuwkomers Nick, Matthijs, Jens, Mik en Dani en de 
(bijna) nieuwkomers Roel en Mexx.  
 
Prijswinnaars kampioenschap seizoen 2010- 2011: 
 
Algemeen:       Stap 3:         Stap 2:          Stap 1: 
1. Casper Bierman   1. Gilian Honkoop    1. Hielke van Seijst   1. Nick van der Hoorn 
2. Mark Honkoop                2. Roel Bierman        2. Matthijs ter Avest 
3. Shahrukh Kahn                 3. Mexx de Jong     3. Jens Fey 
 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd, de prijzen worden uitgereikt op de eerste schaakavond van 
het volgend seizoen. 
 
 
 
KNSB Schaakexamens: 
Na een proefexamen op 16 mei werd op 30 mei het schaakexamen gehouden. 
De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: 
Stap 1       Matthijs ter Avest, Jens Fey, Joeri Hagedoorn, Nick van der Hoorn,  

Mik van Houts, Roos Janssen, Tijmen Janssen en Lex Menger 
Stap 2       Stan Fey en Gilian Honkoop 
Stap 3       Shahrukh Kahn, Casper Bierman, Gilian Honkoop en Mark Honkoop 
Stap 3+                Gilian Honkoop en Mark Honkoop 
 
De overige deelnemers haalden het net niet. Volgend seizoen kunnen ze daardoor gewoon 
verder met de volgende stap en kunnen ze met een herexamen alsnog het diploma halen. 
 
 
 
Seizoen 2011 – 2012 
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 hopelijk tot volgend seizoen! Het 
seizoen begint weer op maandag 5 september met onder andere de prijsuitreiking en 
simultaanwedstrijden tegen de prijswinnaars. Tot dan! 
 

Aad Lansbergen 
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Nederlands Kampioenschap E-teams 2011 
 
Op zaterdag 21 mei werd  op het Willem Alexander Sportcentrum in Groningen het 
Nederlands Kampioenschap voor E-teams gehouden. Er deden in totaal 38 teams van 4 
spelers mee. De spelers speelden ieder 7 wedstrijden met klok van maximaal 30 minuten. 
Door onze 2e plaats op de Noord-Hollandse kampioenschappen waren ook wij van de partij. 
Voorafgaand aan de wedstrijden ging ieder team op de foto. Tussendoor was er volop 
gelegenheid voor ontspanning door simultaanschaak, raindropchess, films etc. Na vele 
spannende wedstrijden eindigde SV Moira-Domtoren uit Utrecht op de 1e plaats met 11 
punten uit 7 wedstrijden. Voor de laatste ronde stonden zij 3e met 2 matchpunten achterstand 
op koploper Klim-Op uit Capelle a/d IJssel en 1 matchpunt achterstand op Schaakmaat uit 
Apeldoorn. Door een ruime overwinning van SV Moira-Domtoren in de laatste ronde, verlies 
van Klim-Op en een remise van Schaakmat in de laatste ronde, eindigden de 3 clubs samen 
met Chesscool op 11 matchpunten. Door een halve partijpunt meer kwam de beker in handen 
van SV Moira-Domtoren. Ons team wist 7 matchpunten uit 7 partijen te behalen. Zij eindigde 
hiermede o.m. boven gerenomeerde clubs als Caissa Amsterdam, Zukertort Amstelveen en 
Bussum SG. Gilian wist aan het 1e bord de 2 jaar oudere topper Zowie Zijdemans met een 
rating van 1013 uit Almelo te verslaan. Jammer was dat hij in de laatste ronde, bij een 
gewonnen stand met toren voorsprong, zijn koning te vroeg bij de aanval betrok, waarna zijn 
koning plotseling mat gezet kon worden. Mark, Casper en Roel wisten hun toch al grote 
ratingstijging dit seizoen voort te zetten. Jongens allemaal gefeliciteerd met dit prima 
resultaat. 
 
Uitslagen: 
  Ro 1 2 3 4 5 6 7 N W Brd kl Rc Tpr W-We 

1. Gilian Honkoop 740 0 0 1 0 1 0 0 7 2 1,0 1w 833 671 -0,669 

2. Mark Honkoop 619 1 0 1 0 1 0 1 7 4 2,0 1z 754 805 +1,023 

3. Casper Bierman 555 1 0 1 0 1 1 1 7 5 3,0 1w 626 787 +0,948 

4. Roel Bierman 506 1 0 1 1 0 0 0 7 3 4,0 1z 671 620 +0,042 

 
Ro = Rating speler 
Rc = Gemiddelde rating tegenstander 
Tpr = Ratinggemiddelde van speler in toernooi. 
 

 
 
Onze teamleider van deze dag was Martin Honkoop. 
 
Zie ook www.nosbo.nl. 
 
 
 


