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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 
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Ook op Internet 

http://www.schaakclubassendelft.nl/ 
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VOORZITTERSWOORD 
 

Het zit er op, seizoen 2015/2016 is ten einde. Op maandag 25 april 2015 
speelden alle senioren 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. 
 
Seniorenafdeling 
Kees Lute heeft met verve het wedstrijdleiderschap opgepakt. 
Het aantal leden is stabiel gebleven. 
Jeroen Kramer en Klaas van ’t Veer hebben onze vereniging versterkt. 
Derk Mulder heeft de klus met de Noord-Zuid-lijn bijna geklaard en keert terug 
naar Zwolle. Ter afscheid trakteerde hij op de laatste avond op een drankje. 
Ries van Raaphorst stopt (hopelijk tijdelijk) bij onze vereniging, als gevolg van 
een zware ingrijpende operatie. 
Wouter de Jonge doet regelmatig mee bij de senioren.  
Door de aanschaf van nieuw materiaal kunnen wij nu prachtig achter de borden 
zitten. 
 
Interne competitie 
De beide kampioenen zijn bekend: 
 - Melle Gelok (1e groep); 
 - Hans Kuijper (2e 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, deze keer, versterkt door de APK kampioen, Gert-Jan 
Teer. Verdeling van de tegenstanders doen wij tijdens de avond zelf. 
 
Uiteraard zullen wij op de jaarvergadering de competitie opzet bespreken. 
 
Externe competitie 
Wij speelden met drie teams mee in NHSB competitie. Het eerste in de tweede 
klasse en de andere twee teams in de vierde klasse. 
 

- Het eerste team was een achttal, onder leiding van Jan Kat. Zij stonden van 
het begin onderaan . En eindigde onderin, dus degradatie naar de 3e 
klasse. Volgend seizoen wordt de doelstelling promotie en dan met een 
zestal. 

- Het tweede team was een viertal, onder leiding van Jan de Boer. Zij werden 
kampioen, in de 4e klasse. De verwachtingen zijn  waargemaakt. 
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- Het derde team was ook een viertal, onder leiding van Fons Rijkhoff, en is 
keurig derde geworden in de 4e klasse. 

 
De eindrangschikking van de interne competitie is bepalend voor de indeling 
van de teams. Als gevolg daarvan zal de bezetting van de teams mogelijk 
enigszins veranderen. 
En het hebben van meerdere momenten met thuiswedstrijden heeft mogelijk 
gevolgen voor de indeling van de interne competitie. 
 
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! 
 

 
 
Gena Una Sumus 
Tijdens mijn vakantie op Mallorca  las ik in het boek “Schaakwonder”, over hoe 
Magnus Carlsen de jongste grootmeester ter wereld werd. 
En daarin wordt gerefereerd aan bovenstaand motto van de Wereldschaakbond. 
Wat vrij vertaalt in het Nederlands betekent  “Wij zijn allen één familie” 
Welke taal je spreekt of welke kleren je draagt maakt geen verschil. De macht 
van schaakgodin Caïssa werkt voor arm en rijk, jongen en meisje, slim en 
minder slim en zeker ook voor jong en oud  
 
Eén keer een andere avond schaken? 
Gezien de standaard situatie dat 1 maandagavond uitvalt blijven wij, als bestuur, 
het spelen op “3e paasdag” handhaven. 
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Seizoen verlengen! 
Op maandag 2 mei was de seizoensafsluiting. Jan Beekman en Gert-Jan Teer 
hadden wederom een onderhoudend programma in elkaar gesleuteld. De barrage 
tussen Melchior Bood en Ruud Nieuwenhuizen was zenuwslopend! 
 
WEB-site 
Uit de statistieken blijkt dat de bezoeken op onze WEB-site zijn gestabiliseerd. 
 
Clubblad 
Ook onze vereniging ontkomt niet aan de digitalisering van informatie. Ons 
papieren clubblad heeft haar langste tijd gehad. Gefaseerd zullen wij overgaan. 

 

 
 

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. 
Jan de Boer en Melle Gelok hebben les gegeven op een basisschool. 
 
Als speellocatie gebruikt onze jeugd A3. Met de nieuwe eigenaar zijn goede 
afspraken gemaakt. 
 
Het blijft een grote uitdaging om jeugd aan het schaken te binden. 

 
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) 
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Weet u een leuke schaaksite? Laat het weten! 
Zie ook de links op onze WEB-site. 
Overigens voor smartphones/tablets zijn de diverse apps beschikbaar. 
Bijvoorbeeld Chess.com. 
 
Nieuwe leden? 
Jeroen Kramer heeft in het clubblad van SVA reclame gemaakt voor de 
schaaksport, wie weet, welke nieuwe leden dat gaat opleveren. 
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 5 september 2016, de jaarvergadering van 
Schaakvereniging Assendelft. 
 

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

Onderlinge competitie 
 
Er is een nieuwe clubkampioen. 
Melle Gelok speelde remise tegen Ruud Nieuwenhuizen en Roel Spier, maar wist daarna wat 
hem te doen stond: alle partijen winnen, net als PSV. De enige concurrenten, Peter van 
Straten en ondergetekende, werden door Remmert Brinkman geklopt, en kwamen er niet meer 
aan te pas. 
In de tweede groep was Hans Kuijper de beste, in de laatste partij van de vierkamp had hij aan 
remise genoeg. 
Maar voor het allemaal zover was, waren er nog enkele ronden gespeeld. Ab Visser verloor 
van Jeroen Kramer en Jan van Weelden, en verspeelde daarmee zijn kans op deelname aan de 
afsluitende vierkamp. 
Op 29 maart liet Fons Rijkhoff zijn derde remise tegen Bart Hoffman noteren, maar verder 
heeft niemand meer dan twee keer dezelfde tegenstander gehad. Net als Melle, bleef Fons in 
de tweede periode ongeslagen. 
4 april was een heuglijke dag voor Albert Grin, hij won zijn partij van Jan Beekman. 
Ruud Douwes kon helaas niet meespelen in de vierkamp, waardoor Jan de Boer vierde man 
werd. 
De tweede ronde van deze vierkamp werd bij Jan de Boer thuis gespeeld, waardoor het eerste 
viertal op volle sterkte tegen Kijk Uit kon aantreden. 
Derk Mulder won in de laatste ronde zijn partij van Frans Bersée, na zijn verblijf in het mooie 
Castricum ging hij weer terug naar Zwolle. 
De eindstand van de tweede periode: 
 
Groep 1 
Pl Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 
1 M. Gelok 512.5 60 11 6 5 0 77.3 
2 K. Lute 483.5 59 11 6 4 1 72.7 
3 P. van Straten 448 58 9 5 3 1 72.2 
4 R. Brinkman 415.5 57 10 5 2 3 60 
5 R. Nieuwenhuizen 411 56 8 4 3 1 68.8 
6 J. Kat 330.5 55 9 3 3 3 50 
7 R. Spier 328.5 54 11 4 2 5 45.5 
8 A. Lansbergen 311.5 53 9 3 2 4 44.4 
9 C. Coco 256 52 10 2 2 6 30 
10 M. Bood 239.5 51 10 2 2 6 30 
11 R. Spruit 211.5 50 9 1 3 5 27.8 
12 G. J. Teer 188.5 49 10 1 2 7 20 
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Groep 2 
Pl Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 
1 J. Kuijper 2.5  12 7 2 3 66.7 
2 J. van Weelden 1.5  13 5 5 3 57.7 
3 J. Kramer 1  12 6 3 3 62.5 
4 J. de Boer 1  12 5 3 4 54.2 
5 R. Douwes 526.5 59 10 7 2 1 80 
6 A. Visser 481.5 56 12 8 0 4 66.7 
7 F. Rijkhoff 430.5 54 8 3 5 0 68.8 
8 D. Spier 378 53 9 4 2 3 55.6 
9 D. Mulder 323 52 13 4 4 5 46.2 
10 K.van 't Veer 321 51 11 4 3 4 50 
11 Wouter de Jonge 317.5 50 11 4 2 5 45.5 
12 J. Bulder 301 49 12 2 5 5 37.5 
13 J. Beekman 291 48 8 3 2 3 50 
14 C. Boekhout 288 47 12 2 4 6 33.3 
15 B. Hoffman 280 46 6 2 3 1 58.3 
16 P. Bijl 270.5 45 10 2 4 4 40 
17 D. Noë 262.5 44 12 2 4 6 33.3 
18 J. Teer 231 43 7 0 5 2 35.7 
19 F. Bersée 172 42 7 2 2 3 42.9 
20 A. Grin 170 41 10 1 2 7 20 
21 R. van Raaphorst 80.5 40 0 0 0 0 -- 

 
Kees Lute, wedstrijdleider 
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN) 
 

BONDSKOMPETITIE  ASSENDELFT-1  2015-2016. 
 
  Na promotie uit de derde klas mochten we het dit seizoen weer proberen in de tweede klas-
NHSB en het werd opnieuw geen succes: helaas zijn we als gedeeld zevende op bordpunten 
gedegradeerd. In de laatste ronde pakten we de laatste strohalm door met 5,5 tegen 2,5 te 
winnen van Vredeburg, maar HWP-5 waarvan we eerder wonnen, bleef net buiten bereik. 
 De tweede klasse blijkt een stuk sterker te zijn dan de derde klas: tegen vier teams verloren 
we kansloos omdat zij een duidelijk hogere rating hadden. Twee teams waren vergelijkbaar, 
namelijk Kennemer Combinatie-5J en HWP-5, terwijl Vredeburg de zwakste was.                                                 
Van het Jeugdteam Kennemer Combinatie (met de broertjes en zusje Honkoop uit de 
kweekvijver van Aad Lansbergen en z’n helpers) verloren we net aan met 3,5 tegen 4,5 , 
tegen HWP-5 wonnen we met 4,5 tegen 3,5. 
 Ook aan de persoonlijke scores is te zien dat we het niet gemakkelijk hadden. Alleen Peter 
van Straten scoorde 2 uit 4, verder haalde niemand boven 50%. Dat gold ook voor de invallers 
Ab Visser (remise), Gert-Jan Teer (0-0-1), René Spruit (0-0) en Jan Bulder (0). Er was een 
verrassende uitzondering en dat was Hans Kuijper die tweemaal inviel en tweemaal won! 
Bord-1   Kees Lute                    2,5 uit  7              Bord-2   Ruud Nieuwenhuizen     2  uit 5 
Bord-3   Aad Lansbergen            2    uit  5              Bord-4   Melle Gelok                  2  uit 7 
Bord-5   Remmert Brinkman        2   uit  7              Bord-6   Jan Kat                        3  uit 7 
Bord-7   Peter van Straten           2 uit   4               Bord-8   Roel Spier                     2  uit 5 
Deze volgorde was de startopstelling, na een moeizaam begin is debutant  Melle Gelok naar 
bord 8 verplaatst en Roel Spier naar bord 4.  Blijkbaar kwam het zelfvertrouwen hierdoor 
terug bij Melle, want hij werd vervolgens wel de nieuwe clubkampioen! 
Eindstand van klasse 2B. 

1. Castricum-2             13  punten   37,5 bordpunten 

2. Kenn.Comb.-5J        11    "        32           " 

3. Opening ’64            9       "        33          " 

4. De Waagtoren-4    9        "        31,5       " 

5. Kijk Uit-2                 6     "        26,5       " 

6. HWP-5                    4       "         25           " 

7. Assendelft             4       "        21           " 

8. Vredeburg               0       "        17           "  

 

Na de zomer wordt ons achttal teruggebracht naar een zestal en dan gaan we in de derde klas weer 

proberen kampioen te worden en te promoveren. Tot die tijd wens ik alle schakers een aangename 

zomer met veel zon! 

 

Teamleider  Jan Kat 
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HERSENKRAKER 
 

Middenspel training in de vakantie 
Voor het eerst in mijn carrière laatste geworden in de eerste groep, dit vraagt natuurlijk wel 
enige zelfanalyse. Voor mijn gevoel toch niet slecht gespeeld, alleen in een aantal partijen op 
belangrijke momenten de boot gemist… Verlies tegen René Spruit is meestal ingecalculeerd, 
dus dit is geen verrassing. Wat dan? 
In de meeste partijen weet ik door afwijkend openingsspel toch wel kansrijke posities op te 
bouwen, maar ergens in het middenspel kan ik niet de juiste zetten vinden om kansrijk te 
blijven. Er komt een slechte ruil, of er ontstaat een mindere stelling waarin ik dan te veel 
risico’s ga nemen.  
Daarom terug naar de basis. Ik ga de 2 boeken van Ruben Fine over het middenspel uit de 
serie “leer goed schaken” deze zomer maar eens bestuderen. Ik licht een tipje van de sluier op, 
want jullie mogen natuurlijk niet alles weten. Volgend jaar ga ik natuurlijk niet weer op die 
laatste plaats eindigen! 
Ruben Fine noemt het voordeel dat ontstaat door combinaties in het middenspel. 90 % van 
partijen wordt volgens hem hierdoor beslist! Combinaties zijn gericht op oa: het spelen van 
een “vork”, een penning, schaak en stukwinst en stukwinst en matdreiging. Dit kan met bijna 
alle stukken, maar niet altijd(een paard en een pion kunnen bv niet pennen, maar wel weer 
heel goed ingezet worden voor een vork.) Hier volgt een voorbeeld van stukwinst en 
matdreiging met de toren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je deze stelling ziet valt vrij snel op, dat zwart zijn loper moet prijsgeven, omdat hij eerst 
mat dient op te heffen. Er dreigt nl.  Td8+ mat. 
Waar het om draait is, dat je hier in je denktijd tussen de zetten alert op bent. Het gaat er dus 
om, dat je op dit soort stellingen vooruitdenkt. Klinkt simpel, maar dat is het niet. Vaak ben je 
veel meer bezig met verdedigen van stukken, het  voorkomen van stukverlies of het uitvoeren 
van een doodlopend plan. Dus vergeet niet te combineren in je denktijd zou ik willen zeggen. 
Ik ga in ieder geval trachten mezelf op diverse van deze combinaties te trainen. Dus wees 
gewaarschuwd! 
Fijne vakantie allemaal en tot de eerste maandag van september. 
 
Groet van Gert-Jan Teer 
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JEUGDNIEUWS 
 
Welkom 
 
De laatste speeldag van de competitie van het schaakseizoen 2015 / 2016 was op 23 mei. 
Wouter de Jonge wist Thomas te verslaan en was daardoor onbereikbaar geworden voor zijn 
concurrenten. Hij werd hierdoor na de herfstkampioen van 2015 ook de algemeen kampioen 
van het seizoen 2015 – 2016.  Nadat Mace in december was gestopt om meer tijd aan zijn 
school te kunnen besteden, dachten wij dat Wouter het makkelijk zou krijgen om kampioen te 
worden. Thomas, Ömer en Wouter Br. gaven het hem echter niet cadeau, maar Wouter wist 
na een achterstand in de partij toch weer aan het langste eind te trekken. Ömer won in de 
laatste ronde van Wouter Br. en liet hiermee nog eens zien dat een plaats in de top hem 
toekomt. Hij eindigde op een verdienstelijke 2e plaats. Dax, samen met Thomas en Wouter 
Br., een van de kandidaten voor de 3e plaats wist in de laatste ronde van Kasper te winnen. 
Door het verlies van Thomas en Wouter Br. werd hij de winnaar van de 3e prijs.  
 
De meeste nieuwkomers beginnen onderaan de lijst, dit jaar waren Dax en Wouter Br. de 
uitzonderingen. Zij wisten via een cursus en thuisschaak al het een en ander voordat ze op de 
club kwamen en lieten dit duidelijk zien.  
 
 
In april kwamen Basjan en Jesse kennismaken met de club. Na enige schaaktraining en een 
toernooitje willen ze volgend jaar meeschaken. Alleen voetbaltraining op de maandagavond 
kan nog roet in het eten gooien. 
 
Op 30 mei namen 9 leden deel aan de stappenexamens. Zij behaalden in totaal  8 diploma’s. 
 
Het ledental is dit seizoen laag geweest, wij streven naar 16 jeugdleden. Het gevolg is wel 
geweest dat we met onze 4 jeugdleiders veel aandacht hebben kunnen besteden aan de 
training, waardoor iedereen met sprongen is vooruitgegaan. Opvallend was dat zelfs de   
7 jarigen (Onur, Dila en Kasper) een Stap 1 diploma hebben behaald. Mijn petje af, dit 
beloofd wat voor de toekomst.  
 
 
Eindstand competitie:  
 

1. Wouter de Jonge 169,5  

2. Ömer Yilmaz 151 

3. Dax Tjalsma 130 

4. Thomas Bosschieter 125 

5. Wouter Brakenhoff 116 

6. Wassim Belloum 111 

7. Noha Belloum 107,5 

8. Kasper Bosschieter 105,5 

9. Dila Yilmaz 56,5 

10. Onur Kandemir 54 

11. Basjan Lok 44,5 

12. Jesse Klijn 33 
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Prijswinnaars kampioenschap seizoen 2015- 2016: 
 
1e prijs Wouter de Jonge Clubkampioen 
2e prijs Ömer Yilmaz  
3e prijs Dax Tjalsma  
 
 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden uitgereikt op maandag 5 september, de 
eerste schaakavond van het volgend seizoen.  
 
 
KNSB Schaakexamens: 
 
Na een proefexamen op 9 mei werd op 30 mei het schaakexamen gehouden.  
 
De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: 
Stap 1 Dax Tjalsma, Wouter Brakenhoff,  Noha Belloum, Kasper Bosschieter,  

Dila Yilmaz en Onur Kandemir 
Stap 2   Ōmer Yilmaz 
Stap 3       Wouter de Jonge 
 
Thomas was snel klaar maar slaagde toch net niet voor stap 2. Door zijn goede proefexamen 
krijgt hij in september een herkansing. 
 
 
Seizoen 2016 – 2017 
 
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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


