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Voorwoord (Roel Spier) 
U heeft de papieren uitgave ontvangen van het clubblad van Schaakvereniging Assendelft. 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Mijn dank gaat uit naar de leden: Jan Kat, Aad Lansbergen, Kees Lute, Gert Jan Teer en Ab Visser voor 
het leveren van kopij. Ik ben van mening dat ieder lid dat kan en het zijn plicht is om dat te doen. 
Daarnaast een speciaal dank aan Sanne Dekker voor de lay-out en de opmaak. En voor een papieren 

uitgave, de drukkers Aad Lansbergen en Manfred Sücker en bezorger Cees Boekhout 

Persoonlijke berichten 

Seizoen 2016-2017, mijn beste prestatie op de club ooit! (Gert-Jan Teer) 
In het laatste clubblad mijmerde ik nog over een plaats bij de eerste 4, en dit is gelukt. Met een score 

van 6 gewonnen, 3 remises en 2 verloren eindigde ik dus met 7,5 uit 11 als nummer 2 achter Kees 

Lute, die ik tot ronde 5 kon bijhouden en nog net voor nummer 3 Roel Spier, die steeds dichterbij 

was gekomen . Na mijn tweede verliespartij (ronde 8) kwam Kees los te staan en werd clubkampioen 

met een indrukwekkende score van 10 uit 11! Gefeliciteerd Kees! 

Hier volgt nog een chronologisch overzicht van mijn belevenissen: 

Ik begon tegen Casper Coco met wit. Vroeg in de partij vergat hij zijn b pion na een fiancetto van mij 

in de Engelse opening, die kreeg ik dus cadeau. De gehele partij wist ik daar gebruik van te maken  en 

druk te zetten op de b en c lijn en kon in die hoek een beslissende doorbraak van een pion forceren 

1-0. 

De tweede partij met zwart tegen Ruud Nieuwenhuizen dreigde al snel op verlies uit te draaien, toen 

ik een loper in de aanbieding deed, die Ruud graag innam. Ruud wilde echter forceren, door de jacht 

in te zetten op een paard dat ook slecht stond en zo de partij snel te beslissen. Via een dubbele 

aanval op de g lijn won ik echter het stuk terug en na een afruilcarrousel was Ruud zijn stelling 

onhoudbaar en kon ik een pion promoveren 0-1 

De derde partij was een mooie overtuigende overwinning op Roel Spier. De Hollandse partij kwam 

weer eens op het bord, alleen had ik wit en dat was nog niet voorgekomen in onze duels. Ik voeg 

hem toe als analyse. 

Partij 4 was met zwart tegen Jan Kat. Hier kreeg ik te maken met een dubbelpion, die mijn stelling 

verzwakte. Jan maakte hier handig gebruik van via een beresterk paard, maar ik wist me lang te 

verdedigen. Toen Jan even was uitgesprongen met zijn paard bood hij ook gezien de tijd remise aan, 

maar de analyse toonde aan, dat met nog wat sprongen er bij een pionnendoorbraak zou kunnen 

plaatsvinden, dus met geluk ½ - ½  

De 5e partij speelde ik voor het eerst tegen Jeroen Kramer. In mijn favoriete Engelse opening kwam ik 

in een passieve stelling terecht, na uitdagend aanvallend spel van Jeroen. Mijn pionnen stonden in de 



weg, terwijl Jeroen met een Dame en een paard mijn stelling verzwakte. Na nog een kleine kans op 

remise gemist te hebben speelde Jeroen de partij netjes uit en was ik kansloos 0-1. 

Partij 6 deed weer de hoop op aansluiting bij Kees herleven. Remmert Brinkman gaf al snel in de 

partij na een slagwisseling een centrumpion weg en na degelijk spel kon ik de lange rokade van 

Remmert uitbuiten. Tijdens de tijdnoodcarroussel had ik voldoende voorsprong en Remmert ging 

door zijn tijd 0-1. 

De zevende partij speelde ik tegen Peter van Straten de Pirc verdediging, Peter is een kenner, eerst 

leek ik ruimte te kunnen verkrijgen, maar na een belangrijke loper te hebben geruild voor een minder 

sterke toren kreeg ik een zware aanval te verduren en Peter stond gewonnen. Met de moed der 

wanhoop nog een laatste aanvalspoging met nog 4 minuten op de klok. Peter vergat een dodelijke 

toren zet op de tweede lijn, moest zijn Dame inleveren en 2 minuten later de partij.. 0-1 

In de achtste partij verloor ik definitief de aansluiting met Kees, die na hevige strijd knap van Ruud N. 

won. Tegen Hans Kuijper rekende ik me snel rijk, maar verspeelde mijn aanval op de koningsvleugel 

en nadat Hans lang gerokeerd had, stortte de stelling helemaal in elkaar en kwam Hans een volle 

toren voor te staan dus werd het snel 1-0. 

De 9e partij speelde ik met zwart solide de Hollandse opening tegen Melchior. Zijn stelling werd 

steeds krampachtiger in het middenspel op de damevleugel en na actief doorspelen moest Melchior 

met zijn Koning een wandeling over het bord maken waarbij hij in een mat veld terecht kwam 0-1 

De laatste partij tegen oud-kampioen Melle Gelok startte ik netjes, weer Hollands maar na een paar 

mindere zetten in het middenspel met pionnenruil kreeg Melle een open h-lijn met aanval op de 

koningsvleugel, die ik ternauwernood kon tegenhouden. Na verder afruil bleken mijn toren en loper 

in de dichte pionnenreeks sterk genoeg tegen twee witte torens ½ - ½  

Volgt nu nog de partij tegen Roel en verder wil ik allen een fijne zomer toewensen! 

Groet van Gert-Jan 

Teer,GJ (1630) - Spier,R (1650) [A85] 
Intern 2016-2017 Assendelft, 27.02.2017 

[Fritz 9 (7s)] 
A85: Dutch Defence: 2 c4 Nf6 3 Nc3 1.c4 f5 2.d4 
Pf6 3.Pc3 e6 4.Pf3 Le7 5.e3 b6 6.Ld3 6...Lb7 7.0–0 
d6? (zie diagram 1) 
 
 
 Hier geeft de Engine een vraagteken 7...Pa6!? of 
7…0-0 zijn sterker, nu komt pion e6 zwak te 
staan.] 8.De2 Pe4 9.Pd2 Pf6? [9...d5!? Is een 
bruikbaar alternatief.] 10.e4! (dreigt f5 te nemen 
of na 10.. f5xe4 met 11.Pd2xe4 het centrum te 
veroveren..)10.. f4 (Zwart lijkt de pion te geven 
voor een open f-lijn..)11.Pf3 Ph5?! [verrassend 
toch de f pion verdedigen..11...Pfd7 12.e5 lijkt het 
meest solide..] 12.d5 e5? Maar nu volgt 13.Pxe5! 
Motief: Meer ruimte voor de zet e2-h5 13...g6 
[13...dxe5 14.Dxh5!] 14.Pf3 Pd7 15.e5 dxe5 
16.Pxe5 Pxe5 17.Dxe5 Tf8? (zie diagram 2) 



 
 
 
 Niet gezien. Maar zwart stond al verloren, zie 
17...0–0 18.Pb5 c6 19.dxc6 Lxc6 20.Lxg6 hxg6 
21.De6+ Kh7 22.Dxc6 18.Pb5 Tc8 19.Te1(er dreigt 
20.d6!!) Tf6! 20.b3? [20.Pxa7 Dit maakt het voor 
wit nog eenvoudiger. 20...Kf8 (20...Ta8 21.Pb5 
Tc8 22.Le2) 21.Pxc8 Lxc8 22.Ld2] 20...a6 [20...Kf7 
Had nog geprobeerd kunnen worden. 21.Lb2 f3] 
21.La3 Tf7 [21...Kf7 Dit lost niets op. 22.Dxe7+ 
Dxe7 23.Txe7+ Kg8 24.Pxc7] 22.Pd4 [22.d6 Maakt 
de winst nog eenvoudiger. 22...c5 (22...cxd6 
23.Pxd6+ Dxd6 24.Dxd6 Kf8) 23.d7+ Dxd7 24.Pd6+ 
Dxd6 (24...Kd8 25.Pxf7+) 25.Dxd6 Lc6] 22...Pg7 
23.d6 [23.Lxe7 En wit heeft zijn doel bereikt. 
23...Txe7 (23...Dxe7 24.Dg5) 24.Dxg7] 23...cxd6 
24.Lxd6 Kf8 25.Pe6+ Pxe6 26.Dh8# 0–1 

Blik van de voorzitter (Roel Spier) 
Het zit er op, seizoen 2016/2017 is ten einde. Op maandag 24 april 2017 speelden de 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 
Hoewel sommige zaken nog niet zo lang bij onze vereniging zijn, lijken die toch heel vertrouwd. Of 

het nooit anders is geweest. Denk aan het schaakmateriaal,  het wedstrijdleiderschap van Kees Lute, 

de aanwezigheid van Jeroen Kramer en Klaas van ’t Veer. 

Rafael Nino is onze vereniging komen versterken. Je ziet dat schaken ook een ervaring sport is. In 

andere sporten wordt dan gesproken van wedstrijdritme.  

Ries van Raaphorst speelde een aantal keren mee. Hopelijk gaat dat een meer permanente karakter 

krijgen. 

Wouter de Jonge deed mee aan een musical en kon daardoor bijna niet mee doen  bij de senioren. 

Volgend seizoen, wel weer?  

Frank Kramer, de broer van, kwam een keer kijken. Volgend seizoen definitief achter de 64 velden, 

om zoonlief tegenpartij te kunnen geven? 

Jan Teer heeft in de lappenmand gezeten. En maakt in het nieuwe seizoen een herstart. 

Interne competitie 
De beide kampioenen zijn bekend: 

 - Kees Lute (1e groep); 

 - Jan de Boer (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. Worden de 

kampioenen weer versterkt door de APK kampioen, René Spruit?  

Externe competitie 

Wij speelden 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 Jan Kat. Door een vrije ronde, stonden zij 

in het begin onderaan . En eindigde bovenaan, kampioen en dus promotie naar de23e klasse. 

Volgend seizoen wordt de doelstelling handhaving en dan met een achttal. 

- Het tweede team was een viertal, onder leiding van Jan de Boer. Zij werden vierde, in de 4e 

klasse. In een dubbele competitie met tegenstanders waar maar net van werd verloren. 

- Het derde team was ook een viertal, onder leiding van Fons Rijkhoff, en zat in een zware 

groep, in de 4e klasse. 

(zie elders de detailinfo van Jan Kat) 

De regel was dat de eindrangschikking van de interne competitie bepalend is voor de indeling van de 

teams. Als gevolg van een aantal afzeggingen aan deelname in de eerste groep, zal de bezetting van 

de teams op rating gaan plaatsvinden en de samenstelling mogelijk enigszins veranderen. 

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

de indeling van de interne competitie. 

Algemeen Periodekampioen 2017 

 

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

van Krommenie deden hieraan mee een aantal andere bekende gezichten, David Gelok, Patrick de 

Groot en Machiel Moes. 

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 kopij in ons clubblad te kunnen lezen! Ik roep een ieder op 

om hiervoor info voor ons clubblad aan te leveren. 

Schroom niet! 

Algemeen Periode Kampioen 2017 

Ab Visser, onze “beste schaakvriend”, heeft regelmatig 

nieuws over de APK. Hou het in de gaten!  Zes periodes, elke 

periode, nieuwe kansen. En wie gaan dit keer de 

deelnemers zijn, tijdens de feestavond, aan de APK-finale, in 

december 2017? 

Wordt René Spruit afgelost en zo ja, door wie? 
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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 1 mei was de seizoensafsluiting. Jan Beekman en Gert-Jan Teer hadden wederom een 

onderhoudend programma in elkaar gesleuteld.  

Website 
Uit de statistieken blijkt dat de bezoeken aan onze website aan het einde van vorig jaar behoorlijk 

zijn gestegen. Met een piek in de maand mei!  
 

 

 

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. 

Ruud Nieuwenhuizen en Aad Lansbergen hebben les gegeven op een basisschool, in Westzaan. 

Als speellocatie gebruikt onze jeugd A3. 

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) 



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 
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 4 september 2017, de jaarvergadering van Schaakvereniging Assendelft. 

Vakantie 

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

 

 

 

Competitie seizoen 2016 – 2017 
 

Intern (wedstrijdleider, Kees Lute) 
 

Dit seizoen is, net als het vorige, volgens systeem Keizer gespeeld. 

Het is iedere keer weer afwachten, of er een even of oneven aantal is, dat zie ik pas om kwart over 

acht. Wie vrij geloot is, kan onverrichterzake weer naar huis. Weinig aan te doen. 

Gert-Jan Teer en Roel Spier kunnen op een goed seizoen terugkijken, maar zijn geen eerste 

geworden. 

In groep twee zijn enkele leden niet of nauwelijks geweest, slecht voor de bar, goed voor de 

penningmeester. 

Na een spannende ontknoping is Jan de Boer kampioen van deze groep geworden. 

René Spruit is gelijk in punten geëindigd, maar tweede geworden op Sonneborn-Berger. 

 

De bondscompetitie is niet in de tabellen meegenomen. Eindstand in de eerste groep: 



Pl Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 K. Lute 568 60 11 8 3 0 86 

2 G.J. Teer 463½ 59 11 6 3 2 68 

3 R. Spier 456½ 58 11 5 5 1 68 

4 R. Brinkman 379½ 57 9 4 2 3 56 

5 P. v. Straten 359 56 10 4 3 3 55 

6 J. Kuijper 350 55 9 2 4 3 44 

7 J. Kat 321½ 54 8 1 5 2 44 

8 J. Kramer 312 53 10 3 3 4 45 

9 R. Nieuwenhuizen 288½ 52 9 2 3 4 39 

10 M. Gelok 274½ 51 8 2 2 4 38 

11 M. Bood 234 50 11 3 1 7 32 

12 C. Coco 167 49 9 1 0 8 11 

 

Eindstand in de tweede groep: 

Pl Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 J. de Boer 2   9 5 2 2 67 

2 R. Spruit 2   10 7 1 2 75 

3 D. Spier 1½   12 6 4 2 67 

4 A. Visser ½   10 3 3 4 45 

 

5 R. Douwes 471½ 56 8 4 3 1 69 

6 F. Rijkhoff 452½ 55 8 4 2 2 63 

7 J. v. Weelden 423 54 10 2 7 1 55 

8 D. Noë 393½ 53 12 4 5 3 54 

9 K. van 't Veer 368 52 10 4 2 4 50 

10 C. Boekhout 341½ 51 10 2 4 4 40 

11 J. Bulder 306 50 12 3 3 6 38 

12 J. Beekman 290 49 9 3 2 4 44 

13 P. Bijl 286 48 10 2 4 4 40 

14 A. Lansbergen 242 47 4 2 2 0 75 

15 A. Grin 242 46 11 2 2 7 27 

16 F. Bersée 182 45 4 1 2 1 50 

17 R. van Raaphorst 165 44 2 1 1 0 75 

18 R. Nino 163 43 13 2 1 10 19 

19 B. Hoffman 129 42 1 1 0 0 100 

20 J. Teer 81½ 41 0 0 0 0   

21 W. de Jonge 80½ 40 0 0 0 0   

22 F. Kramer 78 39 1 0 0 1 0 

 



Schaakvrienden - APK (Keurmeester, Ab Visser) 
 

Hallo schaakvrienden, 
 
De eerste helft van het schaakseizoen 2017 is al weer 
voorbij en kunnen eindelijk genieten van het mooie 
weer. 
Er zijn 3 prachtige periode kampioenen uitgekomen. 
De eerste periode was het Daan Noë, die na een paar 
mooie partijen van zich deed spreken. 
In de tweede periode was Jan Bulder in goede doen en 
speelde als vanouds een paar leuke potten. 
In de derde periode heeft Don Spier de meeste punten 
weten te pakken in zijn strijd om het kampioenschap 
van Groep 2. 
Dit kampioenschap heeft hij net niet behaald maar hij 
mag wel weer aanschuiven bij de finale op 18 december 
aanstaande. 
 
We weten nog goed dat eind 2016 een zekere René Spruit er met de nieuwe prachtige schaakbokaal 
vandoor ging en APK-kampioen 2016 is geworden, al was het alleen maar omdat we hem dat vele 
malen hebben horen zeggen... 
 
Nu is er nog plaats voor 3 periode kampioenen aan de finale tafel. 
Je hebt nog de hele zomer om te oefenen, studeren en vooral je mentaal voor te bereiden voor de 
harde strijd om de eeuwige roem (en de prachtige bokaal natuurlijk). 
 
Doe je best en wordt ook een KAMPIOEN!! 
 
Geniet nog even van een lekkere vakantie. Tot achter het schaakbord. 

 

Zestal KAMPIOEN!! (teamleider Jan Kat) 
Met een 100%-score is ons zestal kampioen geworden van de derde klasse F van de NHSB. Eigenlijk 

waren er slechts twee spannende wedstrijden in deze kompetitie, tegen HWP-6 in Haarlem toen 

Remmert Brinkman een slechtere stelling in tijdnood heel knap won, en de thuiswedstrijd tegen Het 

Paard van Ree, waarin Kees Lute en Melle Gelok moeilijke eindspelen toch remise konden houden. 

Beide wedstrijden wonnen we met 3,5 - 2,5 , waardoor wij in de laatste wedstrijd tegen Purmerend 

een kleine nederlaag konden lijden om toch kampioen te worden. Zover lieten onze schakers het niet 

komen, ook hier werd een ruime overwinning behaald en eindigden wij met vier punten voorsprong 

op de eerste plaats. 

Over het algemeen hebben alle spelers goed gescoord, Ruud Nieuwenhuizen deed drie keer mee en 

won drie keer, Gert-Jan Teer viel twee maal in met twee maal winst, maar onze topscoorder was dit 

seizoen Roel Spier met vijf invalbeurten en vijf overwinningen! 

Volgend seizoen spelen we weer als achttal in de tweede klas en dat scheelt een slok op een borrel, 

zoals we al enkele keren ondervonden hebben. We gaan echter met goede moed aan de slag en zien 

wel waar het schip strandt. 



De 4-tallen hadden het afgelopen seizoen niet makkelijk met enkele zeer sterke tegenstanders met 

een (te) hoge rating, ondanks opgave van onze rating voor de kompetitie. Het gevolg was een laatste 

plaats met 2 matchpunten (door winst op Bakkum) voor Assendelft V1 in een halve kompetitie met 3 

andere teams. Heel goed in vorm en topscoorder was Hans Kuijper met 4,5 punten uit vijf partijen. 

Het 2e 4-tal speelde een normale kompetitie met zes teams en eindigde op de vijfde plaats met 3 

punten door een overwinning op De Waagtoren en een gelijkspel tegen Vredeburg. Het uitvallen van 

Jan Bulder aan het vierde bord met Kees Boekhout als onervaren vervanger heeft wel wat punten 

gekost. Het probleem met de Viertallenkompetitie is dat de opstellingen nogal vrijblijvend zijn, 

iedereen mag meedoen en daardoor zijn er soms (te) grote verschillen in speelsterkte. 

Voor het komende seizoen hebben we acht spelers nodig voor het eerste plus enige reserves, om 

dan nog een zestal in de derde  klas te laten spelen, lijkt mij geen optie. 

Als er voldoende animo is, zullen waarschijnlijk weer twee 4-tallen opgesteld worden.  In een recente 

Bestuursvergadering is afgesproken dat de rating leidend is voor de opstellingen (dus niet meer de 

standen in de interne kompetitie) en dat iedereen door middel van een enquete gevraagd zal worden 

of hij NHSB-kompetitie wil spelen. 

 

NHSB ratinglijst (Roel Spier) 
Elke 3 maanden komt de schaakbond met een nieuwe ratinglijst. Deze keer de stand per 1 mei 2017. 

 Naam Lidnummer Rating 

1 C.N.A. (Kees) Lute 6244590 1797 

2 P. (Peter) van Straten 6202471 1739 

3 A. (Aad) Lansbergen 6238694 1733 

4 R. (Roel) Spier 7514166 1667 

5 R. (Rudi) Nieuwenhuizen 7195705 1658 

6 J. Teer 7737301 1639 

7 G.J. (Gert-Jan) Teer 7906272 1628 

8 R. (Remmert) Brinkman 7210335 1597 

9 M. (Melle) Gelok 8255665 1587 

10 J. (Jan) Kat 5953013 1572 

11 R. Spruit 7906261 1516 

12 J. (Hans) Kuijper 7516014 1485 

13 R. Douwes 7655923 1482 

14 D. (Don) Spier  1402 

15 A.H. (Ab) Visser 7516003 1385 

16 J. (Jan) de Boer 8453610 1368 

17 C. (Casper) Coco 7948534 1281 

18 A.M. (Fons) Rijkhoff 8454952 1206 

19 B. (Bart) Hoffman 8377710 1196 

20 J. (Jan) van Weelden 7644450 1154 

21 C. (Cees) Boekhout 8702023 855 



 

Jeugdafdeling (coördinator Aad Lansbergen) 

Welkom, 

De strijd om het kampioenschap was dit seizoen een spannend gebeuren. Ōmer, de herfstkampioen, 

was de grote favoriet. Wouter moest als puntje bij paaltje kwam steeds weer het hoofd buigen. De 

gedoodverfde kampioen stond tot eind april fier bovenaan. Hij had weliswaar al wat punten aan 

diverse spelers moeten inleveren, maar dat kon hij hebben. Op 1 mei moest Ōmer tegen Noha en 

verloor tot zijn ontzetting de partij, waardoor Wouter op de eerste plaats kwam. Wij vonden het wel 

leuk en dachten al aan de partij de week daarop volgend tussen Ōmer en Wouter. De kans om 

Wouter weer te passeren. Tot onze verrassing verloor Ōmer ook deze partij en was Wouter en niet 

Ōmer de nieuwe kampioen. Dat Wouter een goede schaker is, wisten we maar dat hij zo snel 

kampioen zou worden hadden we niet gedacht. Volgend seizoen kan Ōmer revanche nemen. Dat hij 

het schaken in de vingers heeft bleek weer eens bij de schaakexamens, waarbij hij in een jaar het 

Stap 3 diploma wist te behalen. 

 

In januari / februari kregen we 2 nieuwe leden Jaro en Luke, die de schaakclub via de website hadden 

gevonden. Beiden zijn voortvarend van start gegaan en wisten in mei hun stap 1 diploma te behalen. 

Prima! 

 

In januari heeft ons senioren lid Ruud Nieuwenhuizen 4 introductielessen gegeven bij De 

Kroosduikers in Westzaan. De groep was zo groot (16 kinderen) en verschillend wat betreft 

schaakkennis, dat ik hem daarbij heb geassisteerd. Zijn lessen leverden ons 2 nieuwe leden op Eniz 

en Cathelijne. Eniz kreeg een spoedcursus op de club en kon in mei ook het stap 1 examen met 

succes volbrengen. Gaat hij volgend seizoen ook voor het kampioenschap!?. Cathelijne volgt het 

boek en gaat ook goed. 

 

In mei kwam Kyo, de jongere broer van Dax, kennismaken. Ook hij ziet het schaakspel wel zitten. 

Voor het nieuwe seizoen zijn 2 aanmeldingen binnen, we gaan weer aardig in de richting van de 

gewenste groepsgrootte van 16 jeugdleden. 

 

Op 29 mei namen 10 leden deel aan de stappenexamens. Zij behaalden in totaal 9 diploma’s. 

Eindstand competitie 

 

Plaats Naam Punten   Plaats Naam Punten 

1. Wouter Brakenhoff 310,5   7. Eniz Ayyildiz 112,5 

2. Omer Yilmaz 259   8. Alon Ezra 112,5 

3. Noha Belloum 214   9. Jaro Blanca 109 

4. Onur Kandemir 180   10. Cathelijne Knol 88 

5. Dax Tjalsma 175   11. Sven Smorenburg 62,5 

6. Luke Reijnders 122   12. Kyo Tjalsma 50 

 



De laatste speeldag van de competitie van het schaakseizoen 2016 / 2017 was op 22 mei. Na de 

wedstrijden zo ingedeeld te hebben, dat iedereen die bij elkaar in de buurt stond zoveel mogelijk 

gelijke tegenstand had gehad in deze 2e helft van het seizoen, gingen we van start. Wouter die al 

kampioen was speelde tegen Don (jeugdkampioen 1999. zie eregalerij op de website). Ōmer, die al 

zeker was van de 2e plaats, moest tegen Dax. Dax had nog een kleine kans om 3e te worden maar 

dan moest hij winnen en Noha verliezen. Dax speelde echter gelijk een prima resultaat tegen Ōmer 

maar voor de prijzen niet genoeg. Zijn 3e prijs van het herfstkampioenschap werd overgenomen door 

Noha, die van Jaro wist te winnen. Onur had ook nog kans op de 3e plaats als Noha had verloren. 

Onur won van Eniz en werd daardoor 4e. De nieuwkomers zijn ook al goed bezig, vraag me niet hoe 

de ranglijst er volgend seizoen uit zal zien.  

 

De prijswinnaars van het kampioenschap seizoen 2016- 2017 zijn: 

1e prijs Wouter Brakenhoff Clubkampioen 

2e prijs Ömer Yilmaz 

3e prijs Noha Belloum  

Alle prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden uitgereikt op maandag 4 september, de eerste 

schaakavond van het volgend seizoen.  

KNSB Schaakexamens 
Na een proefexamen op 15 mei werd op 29 mei het schaakexamen gehouden. 

De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen: (zie foto’s laatste blad, Jaro 

en Wouter ontbreken.) 

Opstapje 1: Alon Ezra 

Stap 1 : Eniz Ayyildiz, Jaro Blanca, Luke Reijnders en Sven Smorenburg 

Stap 2 : Wouter Brakenhoff,  Noha Belloum en Onur Kandemir 

Stap 3   : Ōmer Yilmaz 

Seizoen 2017 - 2018 
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! Het nieuwe seizoen begint weer op maandag 4 

september met onder andere de prijsuitreiking en simultaanwedstrijden tegen de prijswinnaars.  

Ledenwerving (Roel Spier) 
De jeugd kan wel een aantal nieuwe leden gebruiken. 

Weet u nog een buurjongen/-meisje; 

kleindochter/-zoon, neefje, nichtje, 

promoot het schaakspel. Het is een 

intrigerend spel voor de jeugd.  

 

 



 

Wat een kanjers! Zij zijn geslaagd!  
 

 

 

 

 

Deze kanjers hebben 

diploma’s op verschillende 

niveaus behaald! Dit 

hebben zij kunnen doen 

door de theorie die zij het 

afgelopen jaar hebben 

geleerd toe te passen in de 

praktijk en het examen 

succesvol te doorstaan. 

Chapeau! 


