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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 
Januari/Februari 
 
Na de laatste uitgave van ons 
clubblad waren in januari nog 2  
speelavonden te spelen en februari 
had 3 speelavonden. 
 

 
(even kijken, wat het laatste nieuws is) 

 
Op de 3e speelavond van januari gaf 
Gert-Jan Teer afbericht. Hij was met 
zijn motor onderuit gegaan. 
Melchior Bood had hierdoor geen 
partij. Geen enkele partij in de 1e 
groep eindigde in remise. Na de 2e 
ronde waren er 4 koplopers. 
In de 2e groep won Ruud Douwes 
van Jan Beekman en verstevigde 
daarmee zijn koppositie. Jan de Boer 
en Daan Noë waren de “runners-up”. 
 
Op de 4e speelavond verloor Ruud 
Nieuwenhuizen verrassend van Rene 
Spruit. De overige 3 koplopers 
speelden remise. Hierdoor kon Aad 
Lansbergen weer dichterbij komen. 
Melchior Bood haalde zijn 1e punt 
en wel tegen Roel Spier. 
In de 2e groep speelde koploper, 
Ruud Douwes, remise tegen Jan de 
Boer. Daan Noë won van Piet Bijl en 
naderde daardoor Ruud op een paar 
punten. 
“Nieuwkomer” Bart Hoffman deed 
het goed door te winnen van Jan 
Beekman. 

 
Tijdens de eerste avond in februari 
wonnen 2 van de 3 koplopers in de 
1e groep. 
Het herstel van Gert-Jan Teer had 
langere tijd nodig dan gehoopt. Gert-
Jan trok zich terug uit de 12-kamp. 
Gevolg is dat 1 speler elke ronde een 
vrije ronde heeft en dat Roel Spier 
zijn halve punt, behaald tegen Gert-
Jan, kwijt raakte. 
Melchior Bood won deze keer van 
Jean Louis van Ollefen. 
In de 2e groep kwam Jan van 
Weelden dichterbij de koplopers, 
door te winnen van Bart Hoffman. 
Jan Teer kwam weer op stoom. Na 
een aantal remises won hij zijn 
partij. 
 
Op de tweede speelavond, van 
februari was het rustig op onze 
clubavond. De 1e groep had een 
inhaalronde, maar er was geen 
enkele partij in te halen, dus veel 
minder spelers aanwezig. 
Jan Teer zette zijn zegereeks voort. 
Dit keer moest Hans Kuijper er aan 
geloven. 
Daan Noë werd de nieuwe koploper, 
door te winnen van Bart Hoffman en 
de remise tussen Jan van Weelden en 
Ruud Douwes. 
 
De derde speelavond leidde in de 1e 
groep tot 1 koploper. Peter van 
Straten won van Ruud 
Nieuwenhuizen. Jan Kat zat in India 
en moest afbericht doen. 
Melchior Bood won wederom. Dit 
maal van Rene Spruit. 
In de 2e groep werd Jan van Weelden 
de nieuwe koploper. Hij won van 
Daan Noë. Daan deed een stukoffer, 
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die te weinig opleverde. 
Jan Bulder verloor van Fons 
Eggenhuizen. Jan Teer gaf zijn 1e 
plaats in de 1e periode van de APK 
vervolg, door te winnen van Jan de 
Boer. 
 

 
(en wat is de diagnose van de tussenstand?) 
 
Na 2 maanden wordt het beeld 
duidelijker …………… 
 
In de 1e groep bleef Peter van Straten 
“de te kloppen man”. 
En wordt Melchior Bood een halt 
toegeroepen, in zijn race naar de 
top? 
 
In de 2e groep is een kopgroep van 5 
spelers. Met op de loer Hans Kuijper 
en Ab Visser. Gaat Jan van Weelden 
een vervolg geven aan de nummer 1 
plek? Hoe vervolgt Jan Teer zijn 
comeback, na zijn heupoperatie? 
 

 
(familie van der Horst op wintersport in 
Oostenrijk) 
 
Op 22 februari 2010 was er geen 
schaken. De waard was met zijn 
familie op wintersport en kon 
wederom geen capabele vervanger 
vinden. Wij gaan deze speelavond 
inhalen op dinsdag 5 april 2010. De 
1e groep speelt dan de partijen, die in 
het speelschema voor 22 februari 
2010 gepland stonden. 
 
Gert-Jan Teer heeft aangegeven bij 
de wedstrijdleider dat hij per 1 maart 
2010 weer probeert om 
schaakpartijen te spelen. En wel in 
de 2e groep. 
 

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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Stand na 15 februari 2010 
 

Groep 2 
Plaats Naam Punten Waardering 

1 J. van Weelden 293.0 60 
2 J. Teer             284.5 59 
3 R. Douwes        272.0 58 
4 D. Noe               271.0 57 
5 C. Coco              261.0 56 
6 J. Kuijper            219.5 55 
7 A. Visser             195.5 54 
8 P. Veenis             186.0 53 
9 C. Boekhout          185.5 52 
10 B. Hoffman          182.0 51 
11 P. Bijl               180.0 50 
12 J. de Boer           178.0 49 
13 A. Eggenhuizen  168.0 48 
14 F. Rijkhoff          160.0 47 
15 A. Grin                153.0 46 
16 J. Beekman         145.5 45 
17 D. Spier               87.5 44 
18 C. Benjamin         86.5 43 
19 J. Bulder              83.0 42 
20 J. Vriend              54.5 41 

 
 

Groep 1    
Plaats Naam Punten Nog te spelen 

1 P. van Straten 4,5  
2 J. Kat 3,5 i 
3 D. Gelok 3,5  
4 Melchior Bood 3  
5 R. Nieuwenhuizen 2,5  

6/7 A. Lansbergen 2  
 K. Lute   
8 R. Spier 1,5  
9 R. Spruit 1  
10 R. Brinkman 0,5 i 
11 J.L. van Ollefen 0  

 
i = nog te spelen partij  

 
 
 
 
Kopijdata 
Inleverdatum Verschijningsdatum 
14 april 2010 19 april 2010 
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN) 
Hierna volgt een verslag van de bondswedstrijd op 9 februari 2010. 
In Haarlem speelde wij tegen het HWP 5. (Het Witte Paard) 
Teamleider Jan Kat was op vakantie in India en teamleider ad interim was Roel Spier. Deze 
laatste was heel druk met zijn eigen partij. Gelukkig was Peter van Straten wel in staat om 
aantekeningen te maken en deze uit te werken. Al was de aanleiding hiervoor minder 
rooskleurig. 
Dank aan Peter en veel leesplezier, 
 
Teamleider ad interim, Roel Spier 
 
 

10 Februari 2010 
 
Jawel, gisteren hadden wij nog een wedstrijdje met het team in Haarlem. 
Na enige zetten had ik besloten om een verslagje te schrijven voor ons clubblad de Kleine 
Rokade, tenslotte heeft ook dat wat vulling nodig. Ik probeerde mijn tegenstander van meet af 
aan te intimideren en vertelde hem dat het Corus toernooi goed was verlopen. Jawel, je hoort 
het goed 2 partijen, met zeer weinig zetten. 1 partij van 9 zetten en 1 partij van 14 zetten . Die 
kon hij in zijn zak steken! De klok werd ingedrukt en na 11 zetten stil gezet! Over en uit een 
dikke vette nul! Ik dacht even iets nieuws te verzinnen en Db4 eens te proberen. 
 

 
 
Helaas had onze wedstrijd leider een reisje naar India. Hij schijnt iets goed te kunnen met 
chemische processen, ben benieuwd hoe hij het heeft ervaren. Zal wel bekaf terug keren dus 
dat biedt kansen voor zijn eerste tegenstander, maar een ander zat in Portugal uit te rusten 
voor aanstaande maandag, dus tegenstander van Ruud wees gewaarschuwd. (als jullie dit 
lezen weten jullie waardoor de winst of verlies tegen deze tegenstanders is veroorzaakt) 
 
 
 
 
 
 

Hieronder de zetten:  
1.  e4 d6 
2. de4 g6 
3. Le2 c5 
4. dc5: Da5 Schaak 
5. Pc3 Dd5 
6. Le3 Db4 
7. Tb1 Lg7 
8. Ld2 Pf6 
9. Pd5 Dc5 
10. Lb4 Dc6 
11. Lb5!  UIT  
SNIK SNIK SNIK . 
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De indeling was als volgt: 
 
 Assendelft         -  HWP  Haarlem       Uitslag  
 
1. Kees       Wit    -   Eelco Kummer       ½ - ½  
2. Aad      Zwart   -  Yorick Tromp      0 - 1 
3. Roel      Wit    -  Bert Krab          ½ - ½  
4. Peter      Zwart  -  Patrick van den Oord  0 - 1 
5. Remmert    Wit    -  Sylvian de Ruijter    0 - 1 
6. David      Zwart   -  Robert Eksteen      0 - 1 
7. Hans      Wit   -  Hans Spanjersberg    ½ - ½  
8. Jean Louis   Zwart  -  Antonio Adamidis    0 - 1 

 
1½ - 6½  

 
Maar we blijven onze ‘2e klasse toekomst’ rooskleurig tegemoet zien en we zijn door deze 
teleurstellende uitslag dan ook gelukkig niet verder gezakt! 
 

Overige commentaar moeten jullie maar met een korreltje zout nemen het is tenslotte nu 
01:20  en de wekker gaat om 6:00, ach moet kunnen voor een keertje☺  
 

Ben een aantal keren langs de borden gelopen en voor zover ik kon beoordelen bleven de 
overige stellingen lang in evenwicht, met uitzondering van Aad, die ik al snel slechter vond 
staan ondanks een klein materieel voordeel. 
De partij van Remmert was fascinerend om te volgen, zijn tegenstander had al zijn stukken op 
de verkeerde plek staan! Remmert viel aan op zijn koningsvleugel en met een weergaloze 
precisie, en geduld. Opeens vond Remmert het de tijd om door te gaan en offerde een stuk, de 
stelling bleef erg gecompliceerd, maar had tot een goed einde moeten lopen! Helaas vond 
Remmert tijdens te partij niet de oplossing voor het stelling probleem. Een troost, volgens mij 
had hij het perfect aangevoeld en ondanks deze verliespartij verklaar ik deze partij tot DE 
PARTIJ van de avond.  
De grootste vechter van de avond was Jean Louis, een hele tijd stonden de partijen gelijk, 
door een kleine onoplettendheid verloor JL een stuk, maar hij probeerde nog lang om een 
remise af te dwingen, helaas is dit niet gelukt maar mijn complimenten voor de mentaliteit!  
Hans schoof naar een remise, niet zomaar 1 maar 1 met een goede aanval en een pion offer. 
Ook dit was een boeiende partij om naar te kijken! Gezien de poging om te winnen had het 
meer verdiend, maar helaas voor Hans de andere Hans vond toch een verdediging. 
David stond de gehele avond niet zo lekker, moet echt vechten om er iets uit te halen. En uit 
eindelijk verloor hij kansloos, echter na de partij bleek dat David gewoon een winnende 
voorzetting had gemist, wrang om te constateren, maar goed om ervan te leren!  
Roel, tja wat moet je daarvan zeggen een partij om van te genieten als Roel speler. Degelijk, 
scherp, en vele mogelijkheden, maar te doorzien door zijn tegenstander. Beide spelers hebben 
kansen laten liggen en uiteindelijk werd er besloten tot een terechte remise. Ik denk dat Roel 
ergens gewonnen heeft gestaan en dat zijn tegenstander de beste papieren had aan het einde, 
maar kon het niet waarmaken!  
En dan nog Kees, ik kijk altijd weer mijn ogen uit met Kees. Zo kijk je naar de stelling en 
denk het staat redelijk gelijk en ze houden elkaar goed in evenwicht, zie ik opeens een klein 
plusje omdat zijn tegenstander een prachtig gepositioneerd paard heeft in het centrum, kom ik 
even later weer kijken staat er ook voor Kees zo’n paard in de stelling te drukken van zijn 
tegenstander en denk ha weer gelijk. Kom ik weer later kijken en zie opeens dat Kees een plus 
pion heeft! Ik denk dat gaat goed! En weer even later is er besloten om toch de punten te 
delen en terecht denk ik. 
 

Al met al een late maar enerverende avond waar het geluk ons in de steek liet. 
 

Peter 
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Gebruiksaanwijzing playchess 
 

U had nog van mij tegoed de handleiding van “playchess.” 
Als u dus eens wilt proberen via internet te schaken en op onze kamer terecht te komen moet 
u eerst de software downloaden en installeren via deze link 
http://www.fritzserver.org/PlayChessSetup.exe 
 
Als u deze software geïnstalleerd heeft dient u in te loggen als gast(guest) 
U kunt nu een partij spelen op verschillende kamers. Het vergt wel wat oefening om te leren 
welk tempo je tegenstander speelt en hoe je bepaalde instellingen kunt invoeren, maar echt 
heel moeilijk is dit ook niet. 
Wilt u op de kamer van Schaakclub Assendelft terechtkomen, dan klikken in het rechtermenu 
beneden: via het huisicoon schaakclubs en bonden(aanklikken) vindt u via huisicoon 
Nederland (aanklikken) Schaakclub Assendelft en meeting point. U kunt uzelf dan op het 
tabblad spelers terugvinden. Als er nu iemand anders aanwezig is kunt u die uitdagen(zie 
balkje onder spelersvak.) Om de kans van ontmoeten te vergroten wil ik het volgende met 
onze leden afspreken. Probeert u alleen op woensdag en zaterdag tussen 20.15 uur en 
20.30 uur in te loggen. Dan ontmoeten we elkaar waarschijnlijk makkelijker. Als u 
zichzelf kenbaar wilt maken kan dat via de chatregel boven het kamervenster. 
 
NB Spelers, die al een playchess abonnement gaarne niet de software gaan installeren. Wel is 
het van belang als u naar de Assendelft site gaat als GAST in te loggen. Via uw eigen account 
is uitdagen n.l. vaak lastig vanwege bepaalde elo instellingen. 
 
Voor vragen kunt u zich natuurlijk altijd tot mij wenden. 
 

Als afsluiting een foto van het laatste corus toernooi. Zoals u ziet onze clubkampioen in 
arbiterfunctie. 

 

Wellicht tot ziens op playchess! 
Gert-Jan Teer 
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JEUGDNIEUWS 
Welkom. 
 
Ondanks de af en toe barre weersomstandigheden is de opkomst bij het schaken de afgelopen 
weken hoog geweest. Diverse malen werd de 100% bereikt.  
 
Bij het lesgeven hebben we ondersteuning gekregen van Martin Honkoop. Martin geeft in 
stap 2 les aan zoon Mark en aan Casper en Marco. Ook Jean Louis en Gert Jan blijven om de 
week betrokken bij het lesgeven. De verwachting is dat er aan het eind van het seizoen veel 
diploma’s uitgereikt zullen worden.  
 
In januari hebben Casper, Mark, Roel en Gilian met succes meegedaan aan de NHSB 
pupillendag. Voor verslag zie volgend blad. 
 
Sinds 2 weken is ook ons nieuwste lid Lex Menger op de club actief. Lex veel schaakplezier. 
 
Uitslagen Competitie: 
 
2e ronde 18 januari  
Mexx de Jong - Stan Fey ½ - ½      
Mika Imming - Sjoerd de Wit 0 - 1     
Timo Nijenhuis - Roel Bierman ½ - ½      
Gilian Honkoop - Laurian Wannee 0 - 1     
Mark Honkoop - Floris Gelok 0 - 1     
Sterre de Jong - Casper Bierman 1 - 0     
Marco van Eerden - Jop van der Laan ½ - ½      
   
3e ronde 25 januari  4e ronde 1 februari 
Mexx de Jong - Gilian Honkoop 1 - 0 Floris Gelok - Shahukh Kahn 1 - 0 
Sjoerd de Wit - Marco van Eerden 0 - 1 Mexx de Jong - Mark Honkoop 0 - 1 
Timo Nijenhuis - Mika Imming 0 - 1 Sterre de Jong  Gilian Honkoop 0 - 1 
Roel Bierman - Hielke van Seist 1 - 0 Marco van Eerden - Sjoerd de Wit 0 - 1 
Laurian Wannee - Floris Gelok 0 - 1 Mika Imming - Casper Bierman 0 - 1 
Sterre de Jong - Mark Honkoop 0 - 1 Laurian Wannee - Shahrukh Kahn 1 - 0 
Stan Fey - Jop van der Laan 0 - 1 Roel Bierman - Stan Fey 0 – 1 
Casper Bierman - Marco van Eerden ½ - ½  Timo Nijenhuis - Hielke van Seist 0 - 1 
        
5e ronde 8 februari  6e ronde 15 februari 
Jop van der Laan - Sjoerd de Wit 1 - 0 Mexx de Jong - Shahrukh Kahn 0 – 1 
Sterre de Jong - Mexx de Jong ½ - ½  Sterre de Jong - Sjoerd de Wit 1 - 0 
Roel Bierman - Timo Nijenhuis 1 - 0 Timo Nijenhuis - Stan Fey 0 - 1 
Gilian Honkoop - Floris Gelok 0 - 1 Jop van der Laan - Floris Gelok 1 - 0 
Mark Honkoop - Laurian Wannee 0 - 1 Mika Imming - Laurian Wannee 0 - 1 
Stan Fey - Mika Imming 0 – 1 Gilian Honkoop - Mark Honkoop 0 - 1 
Shahrukh Kahn - Marco van Eerden 1 - 0 Casper Bierman - Roel Bierman 1 - 0 
Hielke van Seist - Casper Bierman 0 - 1 Marco van Eerden - Hielke van Seist 1 - 0 
 
 Stand:       
1. Floris Gelok  161   9 Mexx de Jong  76 
2. Laurian Wannee  159   10 Stan Fey  74 
3. Mark Honkoop  125   11 Casper Bierman  74 
4. Jop van der Laan  118   12 Sjoerd de Wit  65 
5. Shahrukh Kahn  97   13 Marco van Eerden  64 
6. Sterre de Jong  91   14 Roel Bierman  62 
7. Gilian Honkoop  78   15 Hielke van Seist  46 
8. Mika Imming  78   16 Timo Nijenhuis  24 
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Verslag 
Floris begon de strijd om het kampioenschap met 5 overwinningen - waaronder de 
overwinning op zijn grootste rivaal Laurian - en leek dus net als in de herfstcompetitie 
onverslaanbaar. In de 6e ronde wist Jop echter Floris te verslaan, waardoor het weer heel 
spannend wordt bovenin. Ook Laurian heeft inmiddels 5 overwinningen. Mark staat op de 3e 
plaats. Hij heeft alleen van Floris en Laurian verloren. Jop en Shahrukh hebben wat 
wedstrijden gemist maar klimmen weer naar de plek waar ze gewend zijn te staan. Verder zijn 
de verschillen klein.  
 
Programma rest van het seizoen: 
 1e Half uur 2e Half uur 
Maandag 1, 8, 15, 22 maart Wedstrijd Les 
Maandag 29 maart Vierkampen  
Maandag 5 april Geen schaken. 2e Paasdag 
Maandag 12, 19, 26 april Wedstrijd Les 
Maandag 3 mei Geen schaken. Vakantie  
Maandag 10 mei Proefexamen  
Maandag 17 mei Wedstrijd Les 
Maandag 24 mei Geen schaken. 2e Pinksterdag  
Maandag 31 mei Examen  
 
Grand Prix Toernooien 
 
De komende tijd worden de volgende Grand Prix toernooien gehouden: 
Info bij Aad Lansbergen of op internet: www.newinchess.com/nhsb/ 
 
Grand Prix 7 ECN Grand Prix Toernooi 
Zondag 21 maart in Schagen van 11.00 uur tot 16.15 uur. Gespeeld wordt in achtkampen. 
Iedereen speelt 7 partijen van 15 minuten per speler. 3 Prijzen per achtkamp. 
Opgeven uiterlijk woensdag 17 maart 2010. 
 
Grand Prix 8 Deen Jeugdsponsor Schaaktoernooi 
Zondag 25 april 2010 in Hoorn. 
 
NHSB Pupillendag 
Op zondag 24 januari 2010 werd door SC Santpoort de jaarlijkse NHSB pupillendag 
georganiseerd. Schaakclub Assendelft was met een grote delegatie present.  
Casper Bierman en Mark Honkoop speelden in groep F (geboren 2001) en wisten in de groep 
van 21 deelnemers in 7 partijen 4 resp. 31/2 punt binnen te halen. Zij eindigden daarmee op 
een 9e resp. 14e plaats. Gilian Honkoop en Roel Bierman speelden in groep H (geboren 2003). 
In deze groep waren 6 deelnemers. Zij haalden 81/2 resp. 41/2 punten uit 10 partijen. Gilian 
werd daarmee ruimschoots eerste, Roel eindigde op de 4e plaats  
Een prachtige prestatie van allen om zo mee te kunnen doen tussen de top van Noord-
Holland. Allemaal proficiat. Speciaal uiteraard Gilian, die alleen zijn laatste partij verloor en 
nu namens de NHSB deel mag nemen aan het Nederlands Kampioenschap in Oosterhout. 
Gilian veel succes. Voor meer info zie www.newinchess.com/nhsb/ onder verslagen. 
 
Website: 
Voor een wekelijkse update van de stand, uitslagen en het laatste nieuws kun je terecht op 
onze website: www.schaakclubassendelft.nl. De website wordt elke dinsdag aangepast.  
 
Afberichten 
Afberichten kunnen gedaan worden bij: 
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474 of per email a.lansbergen@wxs.nl.  

Aad Lansbergen 


