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De Kleine Rokade 
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Clubavond maandag aanvang 20:00 uur 

Locatie      De Dorpstaveerne  Dorpsstraat 350           075-6871213 

 

Voorzitter     R. Spier        Aletta Jacobsstraat 127      075-6874028 
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          ABN AMRO Rekeningnr.: Senioren:   
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Jeugdafdeling 
 

Clubavond maandag van 18:45 tot en met 19:45 uur 

Locatie      Buurtcentrum A3   Dorpsstraat 386           075-6873111 

 

Coördinator    Aad Lansbergen   Veenpolderdijk 17a        075-6871474 

Wedstrijdleider  Melle Gelok 
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Ook op Internet 

http://www.schaakclubassendelft.nl/ 
 

 

 

Kopijdata 

Inleverdatum Verschijningsdatum 

24 augustus 2015 27 augustus 2015 

http://www.schaakclubassendelft.nl/
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VOORZITTERSWOORD 
 
Het zit er op, seizoen 2014/2015 is ten einde. Op dinsdag 28 april 2015 speelden alle senioren 

(zie het wedstrijdnieuws) hun laatste partijen van het seizoen. En een week later volgde de 

afsluiting van het seizoen op speciale wijze. 

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. 

Op verzoek van het bestuur heb ik mijn beëindiging van het voorzitterschap heroverwogen en 

besloten om deze functie te blijven vervullen. 

Wel dient het wedstrijdleiderschap door een ander te worden ingevuld. 

 

Seniorenafdeling 
Het aantal leden is licht gedaald. Jean Louis van Ollefen is gestopt en David Gelok heeft een 

sabbitical year ingelast. Derk Mulder  is toegetreden tot onze vereniging.  

 

Interne competitie 
De beide kampioenen zijn bekend: 

 - Kees Lute (1
e
 groep); 

 - Roel Spier (2
e
 groep); 

Mannen, 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 
Door de veranderde competitie opzet speelden wij met drie teams mee in NHSB competitie. 

Het eerste in de derde klasse en de andere twee teams in de vierde klasse. 

 

- Het eerste team was een zestal, onder leiding van Kees Lute. Zij stonden van het begin 

bovenaan, in de 3
e
 klasse . En eindigde bovenaan, dus kampioen geworden! Promotie 

naar de 2
e
 klasse. Volgend seizoen wordt de doelstelling handhaving en dan met een 

achttal.  

- Het tweede team was een viertal, onder leiding van Jan Kat. Ook zij werden kampioen 

en dan in de 4
e
 klasse. De hoge verwachtingen zijn  waargemaakt. 

- Het derde team was ook een viertal, onder leiding van Fons Rijkhoff, en is keurig derde 

geworden in de 4
e
 klasse. 

Wij zijn van plan om de deelname van de teams aan de competitie aan te passen. Doordat het 

eerste team een achttal wordt, willen wij met het tweede team als een zestal in de 3
e
 klasse 

deelnemen. De vraag staat uit bij de NHSB wat de mogelijkheden zijn. 

De eindrangschikking van de interne competitie is bepalend voor de indeling van de teams. 

Als gevolg daarvan zal de bezetting van de teams wel enigszins veranderen. 

En het hebben van meerdere momenten met thuiswedstrijden heeft mogelijk gevolgen voor de 

indeling van de interne competitie. 

 

De verandering van het speeltempo is vrijwel geruisloos ingevoerd. Het betekent wel het 

afscheid van de analoge klokken. 
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Algemeen Periode Kampioen 2014 
Keurmeester, Ab Visser, heeft de resultaten van de eerste drie perioden van de APK bekend 

gemaakt. (zie elders in ons clubblad de detailinfo van de keurmeester??) 

 

RAPID-schaaktoernooi 
In het afgelopen seizoen is een RAPID-schaaktoernooi, verdeelt over twee avonden 

gehouden. Leden van Krommenie deden hieraan mee. 

De ervaring blijft dat deze avonden als aangename onderbreking van de interne competitie 

worden ervaren en zullen worden gehandhaafd in onze schaakkalender. 

 

Partij analyse 
Persoonlijk vind ik het leuk om dergelijke kopy in ons clubblad te kunnen lezen! Ik roep een 

ieder op om hiervoor info voor ons clubblad aan te leveren. 

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! 
Op maandag 4 mei was de seizoensafsluiting. Jan Beekman en Gert-Jan Teer hadden 

wederom een onderhoudend programma in elkaar gesleuteld. Het thema was teamsport. 

 

WEB-site 
Uit de dagelijkse statistieken blijkt dat de bezoeken op onze WEB-site zijn gestabiliseerd. 

 

Clubblad 
Ook onze vereniging ontkomt niet aan de digitalisering van informatie. Ons clubblad lijkt 

haar langste tijd te hebben gehad. 

Het werven van voldoende adverteerders vergt een forse inspanning en het frequent maken 

van het clubblad gaat niet vanzelf. 

 

 
 

 



 4 

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. 

Om de jeugd goed te begeleiden, kunnen zij hulp gebruiken. Lijkt het u wel wat om onze 

jeugd schaakkennis bij te brengen? 

Neem dan contact op met Aad. Overigens zal degene zeker ook zelf wat leren van de 

oefenstof, die wordt gebruikt. 

 

Als speellocatie gebruikt onze jeugd A3. De locatie staat te koop. De mogelijke gevolgen 

blijven een zorg voor het bestuur. 

 

Het aantal leden is fors gedaald. Het blijft een grote uitdaging om de jeugd aan het schaakspel 

te binden en te behouden. 

 

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! 

Overigens voor smartphones/tablets zijn de diverse apps beschikbaar.  

 

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 20.15 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 2015, de jaarvergadering van 

Schaakvereniging Assendelft. 

 

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

 

Voorzitter, Roel Spier 

 

http://schaakpagina.nl/
http://schaaksite.nl/
http://www.zone.com/
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 

April 
Na de uitgifte van het vorige clubblad waren nog drie avonden te spelen. 

Op maandag 13 april weinig wedstrijden. Assendelft 1 speelde een uit bondswedstrijd en het 

derde team thuis. Beide teams wonnen. (zie elders de verslagen?) 

In de tweede groep wonnen Don en Roel Spier van Ab Visser en Daan Noë. 

Er was geen enkele remise te noteren. 

 

De tweede avond, op maandag 20 april, was er één remise partij en wel die tussen Jan van 

Weelden en Cees Boekhout. In de vader zoon strijd moest Don zijn meerdere erkennen in 

Roel. Kees Lute gaf zijn kampioenschap kleur door te winnen van Peter van Straten. 

 

Op dinsdag 28 april (1 dag later, in verband met Koningsdag) viel de beslissing voor het 

kampioenschap in de tweede groep. Roel Spier won van Daan Noë en werd daarmee 

kampioen. Piet Bijl was weer eens aanwezig en speelde remise tegen Derk Mulder. 

 
Elo ratings 

Per 1 mei 2015 heeft de schaakbond de ELO-ratings opnieuw vastgesteld. 

Voor onze vereniging betekent dat de onderstaande volgorde: 

 

 Naam 
 

Mei 15 Mei 14 Mei 13   Mei 12 
 

Mei 11 
 

Mei 10 
 

1. Lute, C.N.A. (Kees) 1781 1836 1820 1859 1805 1797 

2. Lansbergen, A. (Aad) 1754 1720 1709 1721 1720 1701 

3. Straten, van P. (Peter) 1734 1720 1745 1727 1712 1695 

4. Nieuwenhuizen, R. (Ruud) 1691 1720 1712 1703 1688 1690 

5. Teer, J. (Jan) 1639 1639 1639 1639 1639 1639 

6. Spier, R. (Roel) 1631 1644 1663 1702 1652 1687 

7. Teer, G.J. (Gert-Jan) 1620 1614 1598 1612 1611 1637 

8. Brinkman, R. (Remmert) 1601 1630 1617 1572 1606 1628 

9. Visser, A.H. (Ab) 1599 1708     

10. Kat, J. (Jan) 1565 1517 1602 1588 1595 1633 

11. Spruit, R. (René) 1541 1506 1538 1583 1478 1513 

12. Gelok, M. (Melle) 1513 1363 1160 1150   

13. Douwes, R. (Ruud) 1491 1521 1513 1547 1555 1538 

14. Kuijper, J. (Hans) 1437 1405 1496 1496 1467 1519 

15. Raaphorst, van P.M.R. (Ries) 1378 1410     

16. Boer, de J. (Jan) 1348 1425 1397 1369     

17. Rijkhoff, A.M. (Fons) 1264 1392 1449 1379     

18. Coco, C. (Casper) 1256 1222 1238 1189   

22. Hoffman, B. (Bart) 1227 1227 1192 1191 1110   

24. Weelden, van J. (Jan) 1151 1140 1055 1061   
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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 

Eindstand na 28 april 2015 
 

Groep 1    

Plaats Naam Punten  

1 K. Lute 10 Kampioen!! 

2 R. Nieuwenhuizen 8 + i  

3 A. Lansbergen 7,5  

4 Melle Gelok 6,5 + i  

5 R. Brinkman 6,5  

6 Melchior Bood 6  

7 J. Kat 5  

8 R. Spruit 3,5 + i  

9 J. de Boer 3 + ii  

10 P. van Straten 3 + ii  

11 R. van Raaphorst 1,5 + ii  

12 C. Coco 0,5 + i  

 

 Groep 2 

 
 1 R. Spier 3 Kampioen! 

 2 D. Spier 1,5  

 3 A. Visser 1,5 

 4 D. Noë 0 

   

 5 R. Douwes 545.0 56 

 6 J. Kuyper 505.5 55 

 7 G.J. Teer 477.5 54 

 8 J. Beekman 472.0 53 

 9 F. Rijkhoff 409.0 52 

10 C. Boekhout 364.0 51 

11 D. Mulder 342.5 50 

12 J. Bulder 320.5 49 

13 J. van Weelden 293.0 48 

14 F. Bersee 279.0 47 

15 B. Hoffman 246.5 46 

16 P. Bijl 218.5 45 

17 A. Grin 193.5 44 

18 J. Teer 178.5 43 
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN) 
 

De Uil 4 - Assendelft 1  ½ - 5½  

De laatste wedstrijd van het seizoen, op maandag 13 april in Hillegom. 

Tegen een van de zwakkere teams in de poule, en voor het kampioenschap was een gelijkspel 

voldoende. 

Maar het leek een puzzel te gaan worden, om een goed team bij elkaar te krijgen. 

Roel moest meespelen in de vierkamp, Aad en Remmert konden niet zo vroeg weg uit A3 

vanwege de laatste ronde van de jeugdcompetitie, en Peter en Ruud hadden nog een vooruit te 

spelen partij in de twaalfkamp. 

Het tweede team speelde op dezelfde avond, en moest ook al een zwaargewicht missen. 

Dank zij de inspanningen van Roel kwam alles uiteindelijk toch nog goed. 

Ruud won al snel beslissend materiaal, en Aad wist zijn tegenstander met enkele gemene 

zetjes om de tuin te leiden. De eerste bordspeler van de thuisclub was vijftig jaar getrouwd, en 

trakteerde alle aanwezigen op koffie met gebak. Van alle kanten kwamen de felicitaties, en 

dat was niet goed voor de concentratie. 

De benodigde drie punten waren binnen. Gert-Jan kwam minder te staan, totdat de 

tegenstander een toren weggaf. Remmert bood remise aan in een stelling, waarin het 

onduidelijk was of de aanval wel zou doorslaan. Peter ten slotte wist de vijandelijke koning 

beslissend met dame en torens in de tang te nemen. 

Volgend jaar weer een achttal (in de tweede klasse), en dan zal het een stuk zwaarder gaan 

worden. 

 

De uitslag: 

1. Jacob van Aalst    - Kees Lute                     0-1 

2. Piet Muller              - Aad Lansbergen          0-1 

3. Jan Plomp               - Peter van Straten         0-1 

4. Kick van Rooyen   - Ruud Nieuwenhuizen  0-1 

5. Anton Warmerdam   Remmert Brinkman     ½-½ 

6. Gerard Draaisma     - Gert-Jan Teer              0-1 

Kees Lute 

 

ASSENDELFT-2  –  BAKKUM-2. 

Toen we de laatste Bondswedstrijd tegen Bakkum-2 gingen spelen, waren we volgens Melle 

al virtueel kampioen: bij verlies kon Krommenie-3 nog gelijk eindigen, maar we stonden vier 

bordpunten voor. Zover lieten we het niet komen, met goed spel werd een duidelijke 

overwinning behaald. Melle speelde aan het eerste bord een degelijke remise, Rene  Spruit 

bewees z’n goede vorm en won, evenals ondergetekende. Jan de Boer, die inviel voor Ab 

Visser, leverde een prima partij af en won ook. Einduitslag 3,5 – 0,5 voor ons team, waarmee 

we gedecideerd eerste werden. Een uitstekende prestatie als je weet dat we de eerste wedstrijd 

op 18 november tegen Krommenie verloren! 

Eindstand klasse 4F:   Assendelft-2              10  punten   18,5  bordpunten 

                                    Krommenie-3             8        ''     14,5          '' 

                                    Bakkum-2                    6        ''      10             '' 

                                    De Wijker Toren-6     0        ''       5             '' 

Als ik het goed begrepen heb, zijn we kampioen geworden, maar is er geen promotie en 

degradatie in de vierde klasse. We zullen na overleg met Aart Strik van de NHSB en in 

overleg met onze spelers bekijken hoe we in het nieuwe seizoen verder gaan. Het meest voor 

de hand ligt als zestal in de derde klas, maar dan is de vraag of we voldoende spelers 

overhouden voor een vierdeklas team (het eerste team gaat namelijk als een achttal verder) 

Ons eerste team promoveert in ieder geval naar de tweede klas na een benauwd gelijkspel 

tegen Purmerend-4.  Het Spaarne-3, waarvan ons team nota bene met 6-0 had gewonnen, 

bleef goed volgen en eindigde met slechts een punt achterstand op de tweede plaats. 
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Ons derde team sloot het seizoen goed af met de eerste overwinning op Excelsior en eindigde 

daarmee op de derde plaats in een leerzame kompetitie. 

Voorlopig gunnen we onze hersenen rust, alle schakers een mooie zomer gewenst en tot ziens 

o  de Jaarvergadering op maandag 7 september! 

Jan Kat 

 

 

LAATSTE CLUBAVOND 
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JEUGDNIEUWS 
 

Welkom 

 

De laatste speeldag van de competitie van het schaakseizoen 2014 / 2015 was op 11 mei. 

 

Stella Honkoop werd 1
e
  en volgde hiermee de kampioen van het vorig seizoen Melle op. 

Mace was op de 2
e
 plaats niet meer in te halen. Leon was de laatste avond tegen Wouter 

ingepland, doordat Leon was verhinderd, behaalde Wouter nog op het laatste moment de 3
e
 

plaats. Met minimaal verschil, Wouter en Leon hadden even vaak afbericht gegeven, Wouter 

had een iets zwaarder programma gehad. 

 

Op 18 mei namen 7 leden deel aan de stappenexamens. Zij behaalden in totaal  5 diploma’s. 

 

In de loop van het seizoen hebben Wassim en Ömar beiden hun zus schaken geleerd. De 

laatste weken kwamen Noah Belloum en Dila Yilmaz op de club. Ze zijn zo enthousiast dat 

ze volgend seizoen mee gaan doen. Noah en Dila veel schaakplezier. 

 

Stella heeft dit seizoen ook in toernooien uitstekende resultaten geboekt: 

-    zo staat ze bij de Grand Prix cyclus van de NHSB in groep E ruimschoots  

op de 1
e
 plaats; 

-    is gekwalificeerd voor de Nationale Pupillendag in Groep F (spelers geboren in 2006 

en later) op 20 juni. Zij is in de groep op basis van rating als 2
e
 geplaatst.  

Haar rating is inmiddels 895. 

-    etc. 

Ook broer Gilian doet het uitstekend. Zijn rating blijft stijgen. Op het Nederlands 

Kampioenschap voor D-spelers werd hij gedeeld 3
e
. 

 

 

Eindstand competitie: 

 

1. Stella Honkoop 345 

2. Mace Neeft 196 

3. Wouter de Jonge 177,5 

4. Leon van Vliet 175,5 

5. Ivar Brugemann 148 

6. Ōmar Yilmaz 142 

7. Wassim Belloum 138,5 

8. Don Rolando 118 

9. Thomas Bosschieter 77 

 

Stella werd dit seizoen de ongeslagen kampioen, alleen Mace weet uit hun onderlinge partijen 

eenmaal remise te behalen. In het voorseizoen bracht Mace ook de enige verliespartij van 

Stella op zijn naam. In de laatste ronde kreeg hij weer een kans, maar Stella trok ook dit keer 

weer aan het langste eind. Mace eindigde desondanks op een prima 2e plaats.  

Leon, Wouter, Wassim en Ivar waren lang in de race voor de 3
e
 plaats. Leon leek hem te 

pakken, maar Wouter wist met een krachtige eindsprint toch nog aan het langste eind te 

trekken. 
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De nieuwe leden van dit seizoen Don, Ōmar en Thomas deden het prima.  

Thomas zal verbaasd zijn, dat hij helemaal onderaan staat. De slimme Thomas - een heel 

goede schaker in wording volgens leraar Remmert – zal in de toekomst van zich laten horen. 

Met geduld kan hij wellicht Stella navolgen, die van een 17e plaats in haar 1e seizoen in 2012 

naar een 1e plaats nu is doorgegroeid. 

 

 

Prijswinnaars kampioenschap seizoen 2014- 2015: 

 

1
e
 prijs Stella Honkoop Clubkampioen 

2
e
 prijs Mace Neeft  

3
e
 prijs Wouter de Jonge  

 

 

Alle prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden uitgereikt op maandag 7 september, de 

eerste schaakavond van het volgend seizoen.  

 

 

KNSB Schaakexamens: 

Na een proefexamen op 20 april werd op 18 mei het schaakexamen gehouden.  

De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: 

Stap 1       Thomas Bosschieter, Ōmar Yilmaz 

Stap 2       Wouter de Jonge 

Stap 3                 Wassim Belloum 

Stap 4       Stella Honkoop 

 

Seizoen 2015 – 2016 

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 7 september met onder andere de prijsuitreiking en 

simultaanwedstrijden tegen de prijswinnaars. Tot dan! 

 

Aad Lansbergen 

 

 

 

 

 

mailto:a.lansbergen@wxs.nl

