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De Kleine Rokade 
 

35e 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 

          ABN AMRO Rekeningnr.: Senioren:  628161581 

                  Rekeningnr.:  Junioren:  513502467 

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 
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Ook op Internet 

http://www.schaakclubassendelft.nl/ 
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VOORZITTERSWOORD 
 

 

Het seizoen 2011/2012 is ten einde. Op 23 april 2012 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 ouder jeugdlid kwam 

onze afdeling versterken. In het 

volgende seizoen blijft verdere groei 

wenselijk om “vers bloed” te 

krijgen. 

 

Interne competitie 
De beide kampioenen zijn bekend: 

 - Peter van Straten (1
e
 groep); 

 - Fons Rijkhoff (2
e
 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 1
e
 groep. Verdeling van de 

tegenstanders doen wij tijdens de 

avond zelf. 

 

Uiteraard zullen wij op de 

jaarvergadering de competitie opzet 

bespreken. 

 

Externe competitie 
Het achttal is KAMPIOEN in de 3

e
 

klasse D geworden. Volgend seizoen 

een start in de 2
e
 klasse. Handhaving 

wordt de doelstelling. 

 

Het viertal, onder leiding van Jean-

Louis van Ollefen, heeft meegedaan 

in de 4,5 klasse B. Zij eindigde op 

een vierde plaats. De spelers hebben 

verdere ervaring opgedaan in het 

spelen van partijen in de externe 

competitie. Deelname van dit team 

wordt voortgezet. Fons Rijkhoff 

wordt teamleider. 

 

Algemeen Periode Kampioen 2012 

De eerste drie perioden van de APK 

zijn afgerond. Weet u nog een leuke 

prijs voor een winnaar van een APK 

periode? Laat het Jean Louis van 

Ollefen weten. 

 

RAPID-/Snelschaaktoernooi 

In het afgelopen seizoen is een 

RAPID-/Snelschaaktoernooi samen 

met Krommenie gehouden. In de 

zomer wordt dit geëvalueerd. Hier 

bij is een ingevuld enquête formulier 

van groot belang. Uw mening telt. 
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(Hebben wij deze keer een analyse?) 

 

Partij analyse 

Persoonlijk vind ik het leuk om 

dergelijke kopy in ons clubblad te 

kunnen lezen! Schroom niet! 

 

Eén keer een andere avond 

schaken? 

Gezien de standaard situatie dat 1 

maandagavond uitvalt blijven wij, 

als bestuur, het spelen op “3
e
 

paasdag” handhaven. 

 

Seizoen verlengen? 

Wij hebben reacties gehad op een 

afsluiting van het seizoen in mei. Het 

bestuur acht het wenselijk om een 

afsluiting in mei te houden, wat 

vindt u eigenlijk? 

 

 

 
 

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. 

 

 
 

(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. 
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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) 

 

Weet u een leuke schaaksite? Laat 

het weten! 

 

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 3 september 

2012, de jaarvergadering van 

Schaakvereniging Assendelft. 

 

 
 

 

Vakantie 

Langs deze weg wenst het bestuur 

een ieder een prettige zomervakantie 

toe. 

 

Voorzitter, Roel Spier

 

 

 

 

 

Kopijdata 

Inleverdatum Verschijningsdatum 

21 augustus 2012 24 augustus 2012 
 

 

 

 

http://schaakpagina.nl/
http://schaaksite.nl/
http://www.zone.com/


 5 

 

WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 

Wetenswaardigheden 1 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 

Op 1 mei 2010 telde Nederland 24 grootmeesters onder zijn inwoners. Daarnaast 

hebben wij 71 meesters. Nog maar vijftig jaar geleden waren Max Euwe en Jan 

Hein Donner de enige grootmeesters in Nederland. 

    

 
Jan Hein Donner 

 

Joseph Henry Blackburne (1841-1924) had als bijnaam de Zwarte Dood. Hij 

leerde pas schaken op zijn achttiende, maar dat weerhield hem er niet van om 

twee jaar later blindsimultaans te geven, op zijn zesentwintigste professional te 

worden en dat tot op hoge leeftijd vol te houden. Op zijn 72
ste

 werd hij nog 

gedeeld kampioen van Engeland. Zijn laatste toernooi speelde hij in 1914, toen 

hij dus al 73 jaar was. Zijn grootste succes was zijn eerste plaats in Berlijn 1881, 

voor Tsjigorin en Zukertort. 

De bijnaam ‘de Zwarte Dood, voor het eerst gebruikt in het toernooiboek van 

Wenen 1873, kreeg hij door zijn agressieve speelstijl en vervaarlijke zwarte 

baard, die hij in zijn jonge jaren droeg. Zeker niet door een onbehouwen 

karakter, want hij stond bekend als een zeer aimabel mens. 

Blackburne schaakte geheel zijn leven voortdurend en overal. Naar schatting 

speelde hij in zijn carrière meer dan honderdduizend partijen. 

 
Joseph Blackburne 
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Oplossing partij analyse april 

 

Er zijn 3 goede oplossingen naar mij gemaild. Waarvoor dank. 

De oplossing is: Te8+ - Txe8, Txe8+ - Kg7, Lf8+ Kg8, Lh6++  

 

 
 

April 

 

Op de laatste speelavond viel de beslissing in de eerste groep. Kees Lute verloor 

(voor mij verrassend) van David Gelok. Peter van Straten won van Rene Spruit 

en passeerde daarmee Kees Lute en werd kampioen. Peter, van harte 

gefeliciteerd!! 

In de tweede groep verloor Jan Teer (voor mij verrassend) van Fons Rijkhoff. 

Daardoor werd de nog niet gespeelde partij van Hans Kuijper en Fons Rijkhoff 

beslissend voor het kampioenschap. Op vrijdag 27 april werd die partij 

ingehaald en wist Fons te winnen. Fons kwam hiermee qua punten op gelijke 

hoogte met Jan Teer. Fons zijn weerstandspunten waren echter beter en werd 

daardoor kampioen. Fons, van harte gefeliciteerd! 

 

Wetenswaardigheden 2 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 

In de jaren 2260 spelen Captain Kirk en First Officer Spock aan boord van de 

USS Enterprise vele partijen driedimensionale schaak. 

Aardling Kirk was captain van de ruimtekruiser USS Enterprise, Spock was een 

Vulcaniër en stond bekend om zijn extreme logica – zo waren ze daar allemaal – 

en om zijn spitse oren. Voor Spock was driedimensionale schaak zijn favoriete 

hobby, Kirk had het geleerd op de Starfleet Academy. 

Ondanks het volstrekt logische denkkader van de Vulcaniër, was het toch Kirk 

die steeds won. Tegen de menselijke verbeeldingskracht en intuïtie was Spocks  
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logica niet opgewassen. Waaruit we direct kunnen opmaken dat de opnames nog 

uit het precomputertijdperk stammen. 

Grappig is dat tijdens het maken van de serie, en dat heeft jaren geduurd, er 

helemaal geen regels voor het driedimensionale schaak bestonden. Sterker nog, 

hoe het bord eruitzag varieerde voortdurend. Zelfs binnen één episode kon de 

vorm van het bord ineens heel anders zijn. Maar gelukkig maakte dat voor 

Captain Kirk niet uit, hij won toch wel. 

  

Mei 

 

Op maandag 14 mei was de laatste ronde van het snelschaaktoernooi. 16 

Assendelvers en 6 Krommenieërs streden om de punten. 

Op dinsdag 29 mei was de laatste ronde van het RAPID-toernooi. 23 

Krommenieërs en 10 Assendelvers streden om de punten. 

Aan het eind van de avond was de prijsuitreiking. Remmert Brinkman was op 

beide toernooien de beste Assendelver. Daarnaast vielen Melchior Bood, Kees 

Lute, Ruud Nieuwenhuizen, Roel Spier en Gert-Jan Teer in de prijzen. 

 

Elo ratings 

 

Per 1 mei 2012 heeft de schaakbond de ELO-ratings opnieuw vastgesteld. 

Voor onze vereniging betekent dat de onderstaande volgorde: 

 
Naam 
 

Mei 

12 
 

Feb.12 
 

Nov.11 
 

Aug.11 
 

Mei 

11 
 

Feb.11 
 

Nov.10 
 

Aug.10 
 

Mei 

10 
 

Lute,C.N.A.(Kees) 1859 1834 1823 1814 1805 1797 1853 1855 1797 

Straten,van P.(Peter) 1727 1725 1712 1712 1712 1683 1695 1695 1695 

Lansbergen,A.(Aad) 1721 1718 1720 1720 1720 1727 1701 1701 1701 

Nieuwenhuizen,R.(Rudi) 1703 1703 1688 1688 1688 1695 1690 1690 1690 

Spier,R.(Roel) 1702 1673 1652 1652 1652 1689 1687 1687 1687 

Teer,J. 1639 1639 1639 1639 1639 1639 1639 1639 1639 

Teer,G.J. 1612 1631 1611 1611 1611 1618 1637 1637 1637 

Gelok,M.D.(David) 1606 1616 1658 1658 1658 1658 1658 1658 1658 

Kat,J.(Jan) 1588 1583 1595 1595 1595 1628 1633 1633 1633 

Spruit,R. 1583 1540 1478 1478 1478 1486 1513 1513 1513 

Brinkman,R. 1572 1598 1606 1606 1606 1617 1628 1628 1628 

Douwes,R. 1547 1547 1555 1555 1555 1544 1538 1538 1538 

Kuijper,J.(Hans) 1496 1496 1467 1467 1467 1487 1519 1519 1519 

Rijkhoff,A.M.(Fons) 1379                 

Boer,de J.(Jan) 1369                 

Hoffman,B.(Bart) 1191 1094 1110 1110 1110 1040       

Coco,C.(Casper) 1189 1100        

Gelok,M.(Melle) 1150 1150        

Weelden,van J.(Jan) 1061         
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Wetenswaardigheden 3 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 

Het was bergafwaarts gegaan met Bobby Fischer na het behalen van zijn 

wereldtitel. Hij had in de loop der jaren een groot aantal aantrekkelijke 

aanbiedingen afgeslagen en was er financieel niet best aan toe en geestelijk nog 

veel minder: hij leed aan paranoia. Terugkeer op het schaaktoneel was daarom 

uitgesloten – tot  hij contact kreeg met het 18-jarig Hongaarse schaaktalentje 

Zita Rajcsanyi. Die schreef hem vele brieven , hoe geïnspireerd ze was door zijn 

genie, wat het begin was van een correspondentie en uiteindelijk zelfs leidde tot 

een heuse romance. Volgens leden van de Worldwide Church of God, waartoe 

Fischer toen behoorde en waaraan hij veel van zijn geld kwijtraakte, was zij de 

reden dat hij uiteindelijk naar Joegoslavië vertrok. Waar de rematch in 1992 

tegen Spassky plaatsvond. 

Na de match bleef Bobby in Joegoslavië achter, en woonde bijna een jaar samen 

met Zita alvorens zij hem verliet. Over hun relatie schreef de Hongaarse 

vervolgens een boek. Fischer reageerde furieus en op zijn kenmerkende wijze: 

Zita was een spion ingehuurd door de joden om hem in te val te lokken. 

 

 
 

"I am the best player in the world and I am here to prove it." - Bobby Fischer 

 

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 
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Eindstand na 23 april 2012 
 

Groep 1    

Plaats Naam Punten  

1 P. van Straten  7 Kampioen!! 

2 K. Lute 6,5  

3 A. Lansbergen 6  

4 G.J. Teer 5  

5 D. Gelok 4,5  

6 R. Spier 4,5  

7 J. Kat 4  

8 Melchior Bood 3,5  

9 R. Brinkman  3  

10 R. Spruit 1  

 

 Groep 2 

 

 1 F. Rijkhoff 2 (3) Kampioen! 

 2 J. Teer 2 (2)  

 3 J. de Boer 1 (2) 

 4 J. Kuijper 1 (1) 

   

 5 R. Douwes 493.0 56 

 6 Melle Gelok 453.5 55 

 7 J. Bulder 406.5 54 

 8 C. Coco 405.5 53 

 9 B. Hoffman 396.0 52 

10 J. van Weelden 359.5 51 

11 C. Boekhout 348.5 50 

12 D. Noë 342.5 49 

13 J. Beekman 304.0 48 

14 A. Eggenhuizen 278.5 47 

15 A. Grin 267.5 46 

16 F. Bersee 228.5 45 

17 A. Visser 221.0 44 

18 P. Bijl 198.0 43 

19 J. Vriend 181.0 42 

20 J.L. van Ollefen 129.5 41 

21 Shahrukh Khan 104.0 40 

22 R. Nieuwemhuizen   80.5 39 

23 D. Spier   75.5 38 
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN) 
 

                              OVERZICHT  BONDSKOMPETITIE  2011-2012. 

 

 Aan het eind van het schaakseizoen kan gesteld worden dat er uitstekende prestaties geleverd 

zijn in de Bondskompetitie. Het achttal werd kampioen in de derde klas D en het viertal 

eindigde ruimschoots in de middenmoot van klasse 4,5B. 

 

 Na een benauwde maar belangrijke 4,5-3,5 overwinning op het Zaanse Witte Paard-2 

volgden ruime overwinningen op alle concurrenten en pas in de laatste twee wedstrijden was 

de motivatie minder, resulterend in een gelijkspel tegen HWP-7 en een krappe zege op 

degradant Aalsmeer. 

Aan de eindstand is te zien dat we met afstand kampioen werden, waarbij aangetekend dat 

KC/ChessCool-2 twee punten in mindering kreeg wegens niet opkomen. 

 

Eindstand 3D. 

 

1. Assendelft 13 punten 35,5 bordpunten 

2 .KC/ChessCool-2 8  30,5  

3. Hoofddorp-1 8  28,5  

4. De Wijker Toren-4 7  28,5  

5. De Uil-3 7  26  

6. Het Witte Paard-2  6  28,5  

7. HWP-7 5  26,5  

8. Aalsmeer-3 0  20  

 

 

Deze kampioenscore werd bereikt door in totaal 12 spelers en daar hoorde deze keer niet bij 

Ruud Nieuwenhuizen, die altijd zorgt voor de nodige punten, maar een sabbatical schaakjaar 

vierde. 

Ons geheime wapen op bord acht was Rene Spruit die zes partijen speelde en er zes won! 

Ook Roel Spier had een sterk seizoen met 5,5 uit zeven partijen. 

 

Persoonlijke scores: 

 

Kees Lute 4 uit 7 (57%) 

Peter van Straten   3,5  5 (70%) 

Aad Lansbergen  4,5  7 (64%) 

Roel Spier   5,5  7 (78%) 

Remmert Brinkman     2,5  7 (35%) 

Gert-Jan Teer  3,5  6 (58%) 

Jan Kat  3  6 (50%) 

Rene Spruit    6  6 (100%) 

 

 

Invallers waren: Ruud Douwes en Jean-Louis van Ollefen, ieder een partij remise gespeeld, 

Hans Kuijper, een gespeeld en gewonnen en David Gelok, een gewonnen en een verloren. 
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 Ons viertal had een slechte start, maar begon naarmate de kompetitie vorderde steeds meer 

punten te scoren en dat resulteerde in een mooie vierde plaats met zes uit zes en 11 

bordpunten. 

Topscoorder van het team was Jan de Boer met 4 uit 5, maar ook Bart Hoffman ging steeds 

sterker spelen en behaalde 3 punten uit 6 partijen. Aan het eerste bord kwam Fons Rijkhoff 

veelal sterke opponenten tegen, vandaar z’n score van 1 uit 5 , Casper Coco heeft wat punten 

laten glippen door problemen met z’n tijd, hij behaalde toch 2 uit 6. 

In de laatste wedstrijd tegen KC/ChessCool-4 vielen Jan van Weelden en Jan Beekman in, 

waarbij onze penningmeester het genoegen smaakte met een overwinning te eindigen. 

 

 Uiteraard gaan we eerst uitgebreid uitrusten van de schaakvermoeienissen, volgend seizoen 

gaat het achttal in de tweede klas strijd leveren, terwijl het viertal nog een jaartje ervaring gaat 

opdoen in de 4,5 klasse. Wellicht kunnen we daarna gaan denken aan een tweede achttal in de 

vierde klas. 

 

Tot september wens ik iedere schaker een mooie en warme zomer! 

 

 

Teamleider  Jan Kat 

 

 

 

Verslag van de APK club competitie. 

 

Gedurende de periode van 16 januari tot en met 23 april 2012 hebben we, voor de interne 

competitie, verdeeld over 13 clubavonden met zijn allen 142 partijen gespeeld.  

(vorig jaar 172 en het jaar daarvoor 176). Bij een gemiddelde opkomst van 70%.  

Hiervan werden er 52 gewonnen door wit. 

De spelers met de zwarte stukken wisten er 49 te winnen. 

Vervolgens eindigde er 41 partijen in remise. 

 

Hiernaast schaakten twee teams in de Bondscompetitie. De resultaten van de thuis wed -

strijden op onze clubavond werden dit jaar voor het eerst mede opgenomen in de registratie 

voor het bepalen van de periode titels. 

 

Medio februari kon worden verteld dat Jan Bulder de eerste periode titel op zijn naam had 

gebracht.  

Na afloop van de tweede periode viel deze eer toe aan Jan van Weelden.  

De derde periode titel viel traditie getrouw toe aan Jan Beekman. 

Deze drie heren gaan tijdens de feestavond in december samen met nog drie toekomstige 

winnaars uit de periode september / december 2012 strijden om de titel Algemeen Periode 

Kampioen (APK) in het jaar 2012 van de schaakclub Assendelft. 

 

Op dit moment is de bij deze titel behorende trofee in het bezit van David Gelok die de titel 

vorig jaar op zijn naam bracht.  

 

     JLvO. 
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JEUGDNIEUWS 
 

Welkom 

 

De competitie van het schaakseizoen 2011 / 2012 is op 14 mei afgesloten. Door een nederlaag 

in de laatste ronde van koploper Gilian tegen Lex en een overwinning van Melle op Matthijs 

werd Melle de nieuwe clubkampioen. Mark eindigde als 2
e
 en Gilian als 3

e
.  

 

15 Leden namen deel aan de examendag op 21 mei. Zij behaalden in totaal  13 diploma’s. 

 

Op zaterdag 12 mei hebben Gilian, Matthijs en Nick deelgenomen aan de Nederlandse 

Kampioenschappen voor E-viertallen. Door omstandigheden konden Mexx en Roel niet 

meedoen en moesten we met een drietal aantreden.  

Elke wedstrijd begon daardoor met een 0 – 1 achterstand.  

Van de 7 wedstrijden verloren we er 3, speelden 3x gelijk en wonnen we er 1. We eindigden 

op het toernooi met 40 deelnemende teams op een verdienstelijke 35
e 
plaats. 

 

Het laatste NHSB Grand Prix toernooi is op 3 juni gehouden met weer uitstekende resultaten. 

Mark won met 5 uit 7 in groep 2 de 1
e
 prijs, Gilian met 3 uit 7 werd in groep 2 6

e
 en Stella 

won in groep 8 de 2
e
 prijs en heeft nu ook haar 1

e
 beker binnen.  

Mark en Gilian hebben nu beiden een rating boven de 1000. Proficiat. 

 

Op 16 juni gaat Gilian als Noord Hollands kampioen deelnemen aan de Nationale 

pupillendag. De partijen van alle deelnemers zijn rechtstreeks vanaf 10.15 uur op internet te 

volgen. Zie htpp://www.schaakbond.nl.  

 

Uitslagen competitie  

 

12e ronde 23 april  
Laurian Wannee - Gilian Honkoop 0-1 Joeri Hagedoorn - Hielke van Seijst 0-1 
Melle Gelok - Mark Honkoop 1-0 Duncan Rigter - Koen van Dijk 1-0 
Lex Menger - Casper Bierman 1-0 Maurice Waerts - Mexx de Jong 0-1 
Nick v.d. Hoorn - Matthijs ter Avest 0-1 Mace Neeft - Roan Teer 1-0 

Duncan Rigter - Fimke van Seijst 1-0 Koen van Dijk - Quin Kiel 1-0 
Kian Acquoi - Stella Honkoop 0-1 Leon van Vliet - Kian Acquoi 0-1 
 -    -   

13e ronde 14 mei   

Matthijs ter Avest - Mark Honkoop 0-1 Fimke van Seijst - Mace Neeft 0-1 
Casper Bierman - Melle Gelok 0-1 Laurian Wannee - Nick van der Hoorn 1-0 
Lex Menger - Gilian Honkoop 1-0 Mexx de Jong - Hielke van Seijst 0-1 

Quin Kiel  Joeri Hagedoorn 1-0 Duncan Rigter  Quin Kiel 0-1 
Maurice Waerts - Koen van Dijk 1-0 Koen van Dijk - Stella Honkoop 1-0 
Leon van Vliet - Joppe Zuidervaart 0-1     

 

 

 Eindstand seizoen 2011 - 2012:       

1. Melle Gelok  368   12 Quin Kiel  152,5 

2. Mark Honkoop  364   13 Laurian Wannee  142 

3. Gilian Honkoop  355   14 Roan Teer  141,5 

4. Lex Menger  237   15 Maurice Waerts  138 

5. Matthijs ter Avest  225   16 Duncan Rigter  97,5 

6. Hielke van Seijst  207   17. Stella Honkoop  96,5 

7. Nick van der Hoorn  187   18. Joppe Zuidervaart  56 

8. Mexx de Jong  169   19. Kian Acquoi  51 

9 Casper Bierman  169   20. Koen van Dijk  45,5 

10 Mace Neeft  160   21. Fimke van Seijst  37 

11 Joeri Hagedoorn  155   22. Leon van Vliet  35 
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Verslag 

In de voorlaatste ronde won Melle in een spannende partij van Mark. Gilian won van Laurian 

en nam daardoor de 1
e
 plaats van Mark over. Melle schoof op naar de 2

e
 plaats en Mark kwam 

op de 3
e
 plaats terecht. Na overwinningen op Mark, Melle, Laurian en Casper leek niemand 

Gilian zijn kampioenschap meer in de weg te kunnen staan. Een mindere start was helemaal 

goedgemaakt. Toen kwam de laatste ronde Gilian was tegen Lex ingedeeld. Appeltje eitje 

dacht hij, van Lex had hij nog nooit verloren, dus dit kon niet misgaan. Voortvarend maakte 

hij zijn plannen. Lex wist dat hij de underdog was, maar hij was erop gebrand dit keer zijn 

huid zo duur mogelijk te verkopen. Toen de kans zich voordeed, een mat op de achterste rij, 

greep hij die triomfantelijk aan. Het leverde Lex de 1
e
 prijs op in zijn groep. Melle en Mark 

wonnen hun partij en slaagden er hierdoor in Gilian weer te passeren. Mathijs, Hielke en 

nieuwkomer Mace behaalden de overige prijzen. Casper en Laurian onze clubkampioenen van 

2011 en 2010 moesten een dubbele ronde spelen tegen elkaar en de top 3. Goed voor hun 

speelsterkte ontwikkeling, minder voor hun positie op de ranglijst (Mark en Gilian zijn beiden 

in Noord-Holland bij de Grand-Prix toernooien in groep D resp. E op de 3
e
 plaats geëindigd 

met een nieuwe rating van boven de 1000).  

 

Prijswinnaars kampioenschap seizoen 2011- 2012: 

 

Algemeen: Stap 2: Stap 1: 

1. Melle Gelok 1. Lex Menger 1. Mace Neeft 

2. Mark Honkoop 2. Matthijs ter Avest  

3. Gilian Honkoop 3. Hielke van Seijst  

 

Alle prijswinnaars gefeliciteerd, de prijzen worden uitgereikt op de eerste schaakavond van 

het volgend seizoen. 

 

 

KNSB Schaakexamens: 

Na een proefexamen op 7 mei werd op 21 mei het schaakexamen gehouden. 

De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: 

Stap 1       Stella Honkoop, Quin Kiel, Mace Neeft, Duncan Rigter, Leon van Vliet en 

Maurice Waerts. 

Stap 1+      Matthijs ter Avest, Nick van der Hoorn en Lex Menger,  

Stap 2       Hielke van Seijst 

Stap 4                  Gilian Honkoop, Mark Honkoop en Laurian Wannee 

 

In zijn 1
e
 lesjaar voor Stap 4 deed ook Casper examen. Van de 24 opgaven had Casper er 11 

gemaakt, waarvan 9 goed. Ook hij zal dus waarschijnlijk volgend jaar het Stap 4 diploma 

gaan halen. Gemiddelde tijd vanaf Stap 2 / 3 per Stap 2 jaar.  

 

 

Seizoen 2012 – 2013 

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 3 september met onder andere de prijsuitreiking en 

simultaanwedstrijden tegen de prijswinnaars. Tot dan! 

 

Aad Lansbergen 
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