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In Memoriam Fons Eggenhuizen 

 

 Op zaterdag 27 april 2013 kwam het bericht, dat Fons Eggenhuizen      
was overleden. Geheel onverwachts. 
  
 Fons was een sympathieke schaker binnen onze vereniging. 
Tegenstanders hadden meestal een zware kluif aan hem. Hij zat achter 
het bord een partij goed te bestuderen. En deed zeer overwogen zetten. 
 

Fons hield van schaken en hij had daarnaast aandacht voor het 
wel en wee van de andere leden. 
 
 Fons was de mede bedenker van het huidige Algemeen Periode 
Kampioenschap. Met dit kampioenschap werd het voor ieder lid 
mogelijk om een prijs te winnen. 

Tijdens het 50-jarig jubileum was hij de voorzitter van de 
feestcommissie. 
 
 Fons leed aan Parkinson. Een ziekte die het lastig maakte om te 
schaken, maar hij ging er voor. Vanuit de leden was er groot respect 
voor hem en acceptatie van de bijverschijnselen van zijn ziekte. 

 Zijn laatste partij, op de clubavond, speelde hij op maandag 11 
februari 2013. 
  

Een schaker, die wij niet zullen vergeten. 
 
 Wij wensen zijn vrouw en dochter veel sterkte toe om dit verlies te 
dragen. 
 
  Namens het bestuur, 
  Roel Spier 
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VOORZITTERSWOORD 
 
Het seizoen 2012/2013 is ten einde. Op 6 mei 2013 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 
Een afname in het aantal leden. Jos 
Vriend zegde op. En daarnaast het 
overlijden van Fons Eggenhuizen. 
Het volgende seizoen is groei 
wenselijk. 
 
Interne competitie 
De beide kampioenen zijn bekend: 
 - Kees Lute (1e groep); 
 - Roel Spier (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 de competitie opzet 
bespreken. 
 

Externe competitie 
Het achttal is gedegradeerd naar de 
3e klasse. Volgend seizoen wordt de 
doelstelling promotie naar de 2e 
klasse. 
 
Het nieuwe zestal, onder leiding van 
Fons Rijkhoff, is vierde geworden in 
de 4e  klasse D. Keurig in de 
middenmoot. Meerdere spelers 
hebben verdere ervaring opgedaan in 
het spelen van partijen in de externe 
competitie. Deelname van dit team 
wordt voortgezet. 
 
Algemeen Periode Kampioen 2013 
De nieuwe keurmeester, Ab Visser, 
heeft in januari de keuring opgepakt 
en de eerste drie perioden van de 
APK zijn afgerond. (zie elders info 
van de keurmeester??) 
 
RAPID-/Snelschaaktoernooi 
In het afgelopen seizoen is een 
RAPID-/Snelschaaktoernooi samen 
met Krommenie gehouden. In de 
zomer wordt dit geëvalueerd. 

 
(Hebben wij deze keer een analyse?) 
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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 “3e 
paasdag” handhaven. 
 
Seizoen verlengen! 
Op maandag 13 mei was de 
seizoensafsluiting. Jan Beekman en 
Gert-Jan Teer hadden een verrassend 
programma in elkaar gesleuteld. Het 
thema was teamsport. Het team van 
Jan Teer won nipt. 
 

 
 
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 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. 
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! 
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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 2 september 
2013, de jaarvergadering van 
Schaakvereniging Assendelft. 
 

 
Vakantie 
Langs deze weg wenst het bestuur 
een ieder een prettige zomervakantie 
toe. 
 
Voorzitter, Roel Spier 

 
 
 
 
 
 
 
Kopijdata 
Inleverdatum Verschijningsdatum 
20 augustus 2013 23 augustus 2013 
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 

Maart 
Na de uitgifte van het vorige clubblad was er nog één avond te spelen in maart. 
Koploper, David Gelok, deed goede zaken door te winnen van Peter van Straten. 
De andere koploper, Aad Lansbergen won van Jan Teer. 
In de tweede groep geen enkele winstpartij voor zwart. De uitslagen hadden 
weinig invloed op de tussenstand. 
Clubbladbezorger, Cees Boekhout, won van Albert Grin. 

 
Helaas moest weer een vrije ronde worden toegekend. Dit keer aan Jean-Louis 
van Ollefen. 

April 
De eerste speelavond was op een afwijkende avond, namelijk de dinsdag. Een 
inhaal van de maandagavond, die in de voorjaarsvakantie was uitgevallen. 
Hierdoor kon Don Spier aanwezig zijn. Hij speelde tegen Piet Bijl en won. 
Zijn vader volgde zijn voorbeeld en won van Ab Visser. Oom Jan deed het niet 
na. Hij verloor van Hans Kuijper. 
In de eerste groep kon David Gelok niet spelen. Aad Lansbergen deed goede 
zaken door te winnen van Kees Lute. 
Remmert Brinkman en Gert Jan Teer hadden een verlate start, wat blijkbaar 
Remmert het beste uitkwam, hij won. 
 
Op de tweede avond schoof, in de eerste groep, de kop dichter naar elkaar. 
Binnen 1,5 punt stonden 6 spelers. Best wel spannend. 
In de tweede groep weinig verrassingen, al hoewel. Het verlies van Ruud 
Douwes tegen Jan van Weelden wellicht. 
 
APK-keurmeester, Ab Visser, kon het niet bolwerken tegen Jan de Boer. 
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Op de derde avond speelde het 6-tal een bondswedstrijd tegen De Vennep 3. Er 
werd gewonnen met 4,5 tegen 1,5. Een prima afsluiter van het seizoen!! (zie 
elders de details??) 
In de eerste groep wist Melchior Bood David Gelok te verslaan. En Remmert 
Brinkman deed hetzelfde tegen de andere koploper, Aad Lansbergen. Kees Lute 
won van Peter van Straten en daardoor schoof het bovenste gedeelte wederom in 
elkaar. Wie o wie weet deze spanning het beste te doorstaan?? 
In de 2e groep is de vier-kamp gestart. Roel Spier en Rene Spruit hebben een 
goede start en winnen beide. De eerste van Hans Kuijper en de tweede van Jan 
de Boer.  
Albert Grin sloot zijn seizoen af met een remise tegen Frans Bersee. 
Jeugdwedstrijdleider, Melle Gelok, wist Cees Boekhout te verslaan.  
 

 
 
In de eerste groep een inhaalronde. Tevens werd een partij vooruit gespeeld. 
Hiermee was koploper, Aad Lansbergen, uitgespeeld en moest afwachten wat de 
andere de volgende week gingen doen. 
 

Mei 
 
Op de laatste speelavond viel de beslissing in de eerste groep. Kees Lute won 
uiteindelijk van Ruud Nieuwenhuizen en passeerde daarmee Aad Lansbergen en 
werd kampioen. Kees, van harte gefeliciteerd!! 
In de tweede groep won Roel Spier van Jan de Boer. Daarmee had hij een 100% 
score in de 4-kamp en daardoor kampioen! (Er werd niet anders verwacht!!) 
Op dinsdag 14 en 21 mei waren het koppel- en Random-toernooi. Helaas kon ik 
hier zelf niet bij aanwezig zijn en kan ik dus niets hierover vermelden. 
Aan het eind van de laatste avond was de prijsuitreiking. Ik ben benieuwd wie 
van de Assendelvers met de prijzen naar huis ging. 
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Elo ratings 
Per 1 mei 2013 heeft de schaakbond de ELO-ratings opnieuw vastgesteld. 
Helaas werkte de link naar de tabel niet. Ik heb nu de waarden handmatig in een 
extra kolom ingevoerd. De volgorde, qua waarde, klopt niet, maar een ieder kan 
wel de rating aflezen. Ik kon geen rating van Jan Bulder en Ab Visser vinden. 
Wellicht de volgende keer wel. 
 Voor onze vereniging betekent dat de onderstaande volgorde: 
 

Naam Mei 13 Mei12 Feb.12 Nov.11 Aug.11 Mei.11 Nov.11 Nov.10 Aug.10 Mei10 

Lute,C.N.A.(Kees) 1820 1859 1834 1823 1814 1805 1797 1853 1855 1797 

Straten,van P.(Peter) 1745 1727 1725 17 12 1712 1712 1683 1695 1695 1695 

Lansbergen,A.(Aad) 1709 1721 1718 1720 1720 1720 1727 1701 1701 1701 

Nieuwenhuizen,R.(Rudi) 1712 1703 1703 1688 1688 1688 1695 1690 1690 1690 

Spier,R.(Roel) 1663 1702 1673 1652 1652 1652 1689 1687 1687 1687 

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

Teer,G.J. 1598 1612 1631 1611 1611 1611 1618 1637 1637 1637 

Gelok,M.D.(David) 1622 1606 1616 1658 1658 1658 1658 1658 1658 1658 

Kat,J.(Jan) 1602 1588 1583 1595 1595 1595 1628 1633 1633 1633 

Spruit,R. 1538 1583 1540 1478 1478 1478 1486 1513 1513 1513 

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

Douwes,R. 1513 1547 1547 1555 1555 1555 1544 1538 1538 1538 

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

Ollefen, van J.L. (Jean Louis) 1495          

Rijkhoff,A.M.(Fons) 1449 1379                 

Boer,de J.(Jan) 1397 1369                 

Hoffman,B.(Bart) 1192 1191 1094 1110 1110 1110 1040       

Coco,C.(Casper) 1238 1189 1100        

Gelok,M.(Melle) 1160 1150 1150        

Weelden,van J.(Jan) 1055 1061         

 
WEB-site 

Mist u wat op onze site, laat het ons weten. 
Daarnaast zijn wij nog steeds 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 6 mei 2013 
 
Groep 1    
Plaats Naam Punten  

1 K. Lute 8,5 Kampioen!! 
2 D. Gelok 8 WP (37,75) 
3 A. Lansbergen 8 WP (36,5) 
4 J. Kat 7,5 WP (33) 
5 R. Nieuwenhuizen 7,5 WP (33) 
6 P. van Straten 7  
7 R. Brinkman 6,5  
8 Melchior Bood 6  
9 G.J. Teer  3,5  
10 J. Teer 2  
11 J. Bulder 1  
12 F. Rijkhoff 0,5  

 
 Groep 2 
 
 1 R. Spier 3 (3) Kampioen! 
 2 R. Spruit 2 (2)  
 3 J. de Boer 1 (2) 
 4 J. Kuijper 0 (1) 
   
 5 R. Douwes 466.0 56 
 6   Melle Gelok 423.5 55 
 7 J.L. van Ollefen 410.5 54 
 8 A. Visser 408.5 53 
 9 C. Boekhout 396.0 52 
10 D. Noë 372.0 51 
11 J. Beekman 344.5 50 
12 B. Hoffman 341.5 49 
13 J. van Weelden 330.0 48 
14 C. Coco 312.0 47 
15 F. Bersee 208.0 46 
16 P. Bijl 184.5 45 
17 A. Grin 180.5 44 
18 D. Spier 131.5 43 
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BONDSCOMPETITIE 
 
                          BONDSWEDSTRIJD  ASSENDELFT-2 – De Vennep-3. 
 
 De laatste wedstrijd voor het tweede team vond plaats op maandag 15 april tegen De Vennep 
uit de Haarlemmermeer. Er stond niets meer op het spel,maar de Assendelvers wilden het 
seizoen goed afsluiten tegen een team dat een plaats hoger stond op de ranglijst.Omdat Fons 
Rijkhoff en Jan de Boer verhinderd waren, deden Ruud Douwes en Jan van Weelden mee als 
invaller. 
 
 Ons zestal ging voortvarend van start met uitstekende overwinningen van Ruud Douwes, 
Bart Hoffman en Ab Visser, vooral Bart en Ab speelden boven verwachting tegen hogere 
rating-schakers. 
Toen Jan van Weelden vervolgens een degelijke remise liet aantekenen, was de buit binnen. 
Casper Coco kon ondanks taai verzet de partij niet naar z’n hand zetten en moest zijn koning 
tenslotte omleggen. Een andere lang-schaker, Jean-Louis van Ollefen,smaakte het genoegen 
om in het verre eindspel met naderende tijdnood, zijn partij knap te winnen door een 
doordachte pionnenopmars. 
Onze nestor had eerder in de kompetitie reeds enkele van dit soort partijen vanuit gelijke 
stand door pure vermoeidheid op moeten geven. 
 
 De eindstand kwam hiermee op 4,5 – 1,5 in ons voordeel en dat resulteert in een 
middenmootplaats in de vierde klasse D met 5 punten en 16 bordpunten, een prima prestatie 
als debutant! 
Op de eerste plaats eindigde Purmerend-5 met 12 punten, direct gevolgd door HWP-7 uit 
Haarlem. 
 
Aanvoerder Fons Rijkhoff scoorde op het eerste of tweede bord met 1,5 uit 3 een goede 50%, 
de meeste punten behaalde Ab Visser met 3,5 uit 5, dwz 70% en dat is een mooi resultaat. 
Baas boven baas was echter invaller Jan Bulder die op z’n oude dag 2,5 uit 3 scoorde, dwz 
87%!! 
Uiteraard gaat het niet in de eerste plaats om de punten maar om het schaakplezier en ik 
geloof dat iedereen in het tweede team een prettige kompetitie gespeeld heeft, die voor 
herhaling vatbaar is. 
 
 
 Wedstrijdleider Jan Kat 
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                 BONDSWEDSTRIJD  KC-CHESSCOOL-2 – ASSENDELFT-1. 
 
 Op vrijdag 5 april  trokken we naar Buurtcentrum ’t Trionk in Haarlem voor onze laatste 
wedstrijd in dit seizoen. Om veilig te zijn voor een degradatieplaats moesten we winnen van 
ChessCool-2 en dat was geen eenvoudige opgave gezien hun gemiddelde rating. Bovendien 
bleek later toen de uitslag op de NHSB-site stond dat ChessCool een invaller met een rating 
van 1377 op het eerste bord geplaatst had, die werd zodoende opgeofferd tegen Peter van 
Straten. 
Omdat dit tamelijk onsportief gedrag is heb ik hiertegen geprotesteerd bij de competitieleider 
Aart Strik, deze vond het ook niet netjes, maar het was niet tegen de regels, dus niets tegen te 
doen. 
 
 Achteraf heeft het wel bijgedragen aan onze degradatie, want zoals gezegd won Peter op het 
eerste bord van de 1300-speler, terwijl ondergetekende op het vijfde bord tegen de eigenlijke 
eerste bordspeler (rating 1851) kansloos ten onder ging. 
De overige spelers streden voor wat ze waard waren: Hans Kuijper behaalde als invaller voor 
Rene Spruit een knappe remise en onze andere invaller Ruud Nieuwenhuizen (voor Gert-Jan 
Teer) leek met een mooie aanval in het voordeel te komen, maar dat was gezichtsbedrog. Z’n 
jonge vrouwelijke tegenstandster ging op het juiste moment in de tegenaanval en won 
materiaal en de partij.  
Ondertussen had Roel Spier verloren en behaalde Remmert Brinkman een uitstekende 
overwinning op een sterke tegenstander, Remmert zorgt altijd voor verrassingen. 
Aad Lansbergen wist in een slecht staand eindspel z’n paard te offeren voor de pionnen van 
zijn opponent en daarmee remise te forceren, zodat we de laatste partij moesten winnen om 
een gelijkspel te behalen. Die taak lag op de schouders van Kees Lute en in een lang niet 
gemakkelijk eindspel wist Kees met al z’n ervaring zijn jonge tegenstander in tijdnood te 
brengen en te winnen. 
 
 Door de 4-4 eindstand eindigden we met 5 punten voor De Waagtoren-6, echter KC-
Heemsteedse-1 kwam op 6 punten door winst op Bakkum-1 en wist ons daarmee juist te 
passeren. 
Zoals vaker gebeurd is de tweede klasse net iets te zwaar voor ons team, vooral als twee 
sterke spelers niet vast in de opstelling staan. Ruud Nieuwenhuizen speelde driemaal mee en 
scoorde twee punten, David Gelok speelde slechts eenmaal mee en won z’n partij. 
Daarentegen behaalde Rene Spruit nu maar een half punt uit vier partijen, vorig seizoen zes 
uit zes! 
Op het eerste bord was er een goede score voor Peter van Straten met 3,5 uit 7 tegen sterke 
tegenstanders, dat gold ook voor Kees Lute die 4 uit 7 scoorde. 
Aad Lansbergen en Gert-Jan Teer vielen iets tegen met 2 uit 6, maar Roel Spier behaalde een 
prima 50% met 3,5 uit 7. Beter dan ondergetekende die met 1,5 uit 6 onder de maat 
presteerde. 
De verrassing was Remmert Brinkman die met 4,5 uit 7 de hoogste score had. 
De invaller voor Haarlem en omstreken, Hans Kuijper behaalde twee degelijke remises. 
 
 Afgetekend kampioen werd Excelsior-1 dat alle wedstrijden won en promoveert naar de 
eerste klasse. Wij gaan het volgend seizoen weer in de derde klasse spelen en als de plannen 
van de NHSB allemaal doorgaan wordt dat waarschijnlijk een zestallencompetitie. 
 
 
Teamleider Jan Kat 
 
 
 
 
 



 12 

JEUGDNIEUWS 
 
Welkom 
 
De laatste speeldag van de competitie van het schaakseizoen 2012 / 2013 was op 13 mei. 
Door een overwinning in de laatste ronde van Gilian op koploper Mark werd Gilian de 
nieuwe kampioen. Mark werd 2e en Laurian eindigde als 3e.  
 
17 Leden namen deel aan het examen op 27 mei. Zij behaalden in totaal  13 diploma’s. 
 
Op 9 mei werd het NHSB Grand Prix toernooi Medi-Ma in Purmerend gehouden. Gilian werd 
in groep 1 5e met 3 uit 7 (rating 1152 naar 1207); Mark werd in groep 2 7e met 3 uit 7 (rating 
1074 naar 1053); Stella won in groep 8 de 2e prijs met 41/2 uit 7 (rating 412 naar 441); 
Wouter won in groep 9 de 3e prijs met 5 uit 7 (rating 319 naar 344).  
In het “overall” klassement van de Grand Prix’s staat Mark in leeftijdsgroep D op de 2e plaats, 
Gilian in groep E op de 1e plaats, Stella in groep E op een 9e plaats. Voor het “overall” 
klassement tellen de 4 beste resultaten van de maximaal 7 toernooien mee.  
 
De laatste Grand Prix is de Grand Prix van HWP Haarlem in Santpoort-Noord. Iedereen kan 
zich hiervoor opgeven. Meerijden kan worden geregeld.  Zie ook laatste blad.  
 
Ons E-team dat zich via de NHSB-kampioenschappen geplaatst had voor de Nederkandse 
kampioenschappen heeft zich door het niet deel kunnen nemen van Gilian en Stella afgemeld. 
 
Op 15 juni gaat Stella als Noord Hollands kampioen H-categorie 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  
 
 

10e ronde 8 april 2013                                                  11e ronde 15 april 2013 
Roy Schuitema - Mathijs ter Avest 0-1 Gilian Honkoop - Mark Honkoop 1-0 
Mexx de Jong - Koen van Dijk 0-1 Tim van Oosten - Laurian Wannee 0-1 
Tibbe Sokaroski - Maurice Waerts ½-½ Stella Honkoop - Matthijs ter Avest ½-½ 
Wassim Belloum - Martijn Groot ½-½ Mexx de Jong - Hielke van Seijst 0-1 
Tibbe Sokaroski - Martijn Grapendaal 0-1 Kevin Geenen - Roy Schuitema 0-1 
Laurian Wannee - Stella Honkoop 1-0 Maurice Waerts  Leon van Vliet ½-½ 
Wouter de Jonge - Hielke van Seijst 0-1 Martijn Groot - Baris Benli ½-½ 
Tim van Oosten - Lex Menger ½-½ Lex Menger - Wouter de Jonge 1-0 
Leon van Vliet - Olav Groot 0-1 Justin Bossema  Olav Groot 0-1 
Kevin Geenen - Fimke van Seijst 1-0 Tibbe Sokaroski  Fimke van Seijst 1-0 
Mace Neeft - Justin Bossema 1-0 Wassim Belloum  Maurice Waerts 1-0 
    Mace Neeft  Koen van Dijk 1-0 
 
 
 

12e ronde 22 april 2013                                                13e ronde 13 mei 2013 
Hielke van Seijst - Laurian Wannee 0-1 Gilian Honkoop - Mark Honkoop 1-0 
Wouter de Jonge - Tim van Oosten 0-1 Hielke van Seijst - Laurian Wannee 0-1 
Mace Neeft - Matthijs ter Avest 1-0 Mace Neeft - Stella Honkoop 1-0 
Mexx de Jong - Roy Schuitema 0-1 Tim van Oosten - Matthijs ter Avest 0-1 
Koen van Dijk - Martijn Grapendaal 1-0 Wouter de Jonge - Koen van Dijk 1-0 
Maurice Waerts - Baris Benli 1-0 Martijn Groot  Olav Groot ½-½ 
Lex Menger - Stella Honkoop 0-1 Leon van Vliet - Justin Bossema ½-½ 
Wassim Belloum - Leon van Vliet ½-½ Tibbe Sokaroski - Wassim Belloum 0-1 
Fimke van Seijst - Olav Groot ½-½ Baris Benli - Roy Schuitema 0-1 
Kevin Geenen - Justin Bossema 1-0 Martijn Grapendaal - Kevin Geenen 1-0 
Tim van Oosten - Martijn Groot 0-1     
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 Eindstand seizoen 2012 - 2013:       
1. Gilian Honkoop     435   13 Koen van Dijk  190 

2. Mark Honkoop  399   14 Mexx de Jong  181 

3. Laurian Wannee  353   15 Olav Groot  175 

4. Stella Honkoop  297   16 Maurice Waerts  161 

5. Matthijs ter Avest  284   17. Martijn Groot  155 

6. Roy Schuitema  265   18. Justin Bossema  139 

7. Mace Neeft  251   19. Leon van Vliet  135 

8. Tim van Oosten  221   20. Fimke van Seijst  135 

9 Hielke van Seijst  214   21. Kevin Geenen  134 

10 Lex Menger  212   22. Baris Benli  130 

11 Wouter de Jonge  204   23. Wassim Belloum   90 

12 Martijn Grapendaal  197   24. Tibbe Sokaroski  69 
 
Verslag 
Mark was dit seizoen de herfstkampioen. In de 1e ronde om het kampioenschap versloeg hij 
Gilian en kwam daardoor weer bovenaan te staan. Beiden wonnen daarna tegen andere 
jeugdspelers al hun partijen. Geen wonder als je bedenkt dat ze ook in Noord-Holland in de 
top meedraaien en zelfs bij de landelijke KNSB trainen. Tweewekelijks speelden zij evens 
wedstrijden tegen senioren en ook hierbij mochten hun resultaten er zijn. In de laatste 2 
ronden moesten ze onderling uitmaken, wie de kampioen zou worden. Gilian had eigenlijk al 
geen kans meer, omdat hij beide partijen zou moeten winnen om kampioen te worden. Maar 
zoals zo vaak met schaken voltrok zich het onverwachte en is Gilian dus kampioen geworden. 
Knap, knap en een prima genoegdoening na vorig seizoen, waarin hij het kampioenschap 
verspeelde door in de laatste ronde van Lex te verliezen. Mark won de 2e prijs, samen met zijn 
herfstkampioenschap kan hij ook tevreden zijn. Laurian won de 3e prijs. Stella eindigde 
verrassend op de 4e plaats. Een prestatie van formaat voor een 6-jarige maar ze is daarbij wel 
een beetje geholpen door haar broers Gilian en Mark, die haar concurrenten Matthijs, Mace en 
Hielke hebben verslagen, Zelf hoefde ze niet tegen haar broers te spelen. Mace wist zich met 
een prima eindsprint, na een mindere start, toch nog bij de prijswinnaars te voegen. Er werd 
dit seizoen weer goed geschaakt, iedereen ook de laatste nieuwkomers Wassim en Tibbe, 
wisten de nodige punten te scoren. Ga zo door. 
 
Prijswinnaars kampioenschap seizoen 2012- 2013: 
 
Algemeen Stap 2 / 3 Stap 1 Nieuwkomers 
1. Gilian Honkoop 1. Stella Honkoop 1. Roy Schuitema 1. Wouter de Jonge 
2. Mark Honkoop 2. Matthijs ter Avest 2. Tim van Oosten 2. Martijn Grapendaal 
3. Laurian Wannee 3. Mace Neeft 3. Koen van Dijk 3. Olav Groot 
 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd, de prijzen worden uitgereikt op maandag 2 september de 
eerste schaakavond van het volgend seizoen. 
 
KNSB Schaakexamens: 
Na proefexamens op 6 en 13 mei werd op 27 mei het schaakexamen gehouden afgenomen 
door examinator Chris de Saegher.  
De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: 
Stap 1       Fimke van Seijst, Baris Benli, Wouter de Jonge en Roy Schuitems 
Stap 2       Lex Menger, Mace Neeft, Koen van Dijk, Tim van Oosten en 
                            Matthijs ter Avest 
Stap 2+               Stella Honkoop 
Stap 5                 Melle Gelok, Mark en Gilian Honkoop 
 
De afwezigen Martijn Grapendaal, Mexx en Justin kunnen in september alsnog examen doen. 
Wassim en Tibbe kunnen examen doen zodra ze het werkboek Stap 1 uit hebben. 
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KNSB Kwartfinale Basisschoolkampioenschap 
Op 19 mei heeft een viertal van Basisschool De Koraal, bestaande uit onder andere Mark, 
Gilian en Stella, deelgenomen aan de kwartfinale van het Nederlands Basisschool 
Kampioenschap. Zij wisten in hun groep een 3e plaats te behalen en kwalificeerden zich 
samen met 17 andere scholen voor de halve finale. De halve finale wordt gehouden op 1 juni, 
de beste 6 scholen gaan over naar de finale.  Zie website: http://nkscholen.schaakbond.nl/ 
 
Hier zijn ze - de toppers - vooral de 6 jarige Stella trok de aandacht van de organisatie door 
haar doordachte schaakspel en haar resultaten waren ernaar: 3 punten uit 4 partijen.  
Proficiat en allen veel plezier en succes in de halve finale. 
 

 
 
 

 
 
 
Seizoen 2013 – 2014 
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 2 september met onder andere de prijsuitreiking en 
simultaanwedstrijden tegen de prijswinnaars. Tot dan! 
 

Aad Lansbergen 
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Op zondag 16 juni 2013 organiseert HWP Haarlem  

 

het 

 

 

 

Jeugd Schaak Grand Prix Haarlem 
 

• Het Grand Prix is toegankelijk voor jeugdspelers tot 19 jaar 

• Er wordt gespeeld in groepen van acht spelers 

• De spelers worden ingedeeld op speelsterkte (rating of Stap) 

• Speelduur per ronde is 15 minuten per persoon per partij. 

• Voor de beste drie spelers van elke groep is een beker beschikbaar. 

 

Let op!!! Net als vorig jaar wordt weer gespeeld in het  Soli-muziekcentrum 

aan het kerkpad 83 (voorheen de Hagelingerweg 325) te Santpoort-Noord  

 

(naast station Driehuis) 

 

• Inschrijfgeld   : 4 euro per speler              

• Inschrijven      : 10:30 – 11:00 uur. 

• Aanvang          : 11:15 uur.      

• Prijsuitreiking : 16:00 uur 

• Aanmelden tot uiterlijk 14 juni bij Frank Beverdam,  

via email:  beverdam@ziggo.nl         Tel.: 06-22150167   

 
 


