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Datum 10 maart 2014 

De Kleine Rokade 
 

37e jaargang nummer 2 
 
Clubavond maandag aanvang 20:00 uur 

Locatie      De Dorpstaveerne  Dorpsstraat 350          ℡ 075-6871213 

 
Voorzitter     R. Spier        Aletta Jacobsstraat 127     ℡ 075-6874028 

Secretaris     J. Kat         Dorpsstraat 327          ℡ 075-6871974 

Penningmeester J. Beekman      Hallerweg 60, Wijdewormer  ℡ 0299-425250 

          ABN AMRO Rekeningnr.: Senioren:  628161581 

                  Rekeningnr.:  Junioren:  513502467 

Bestuursleden  G.J. Teer       Watermolenstraat 1, W’zaan  ℡ 075-6218618 

          J. van Weelden    Hogeweg 30     Uitgeest  ℡ 0251-320080 

 
Wedstrijdleider  R. Spier        Aletta Jacobsstraat 127     ℡ 075-6874028 

 
Redactieadres   M. Sücker       Communicatieweg Oost 5    ℡ 075-6874476 

                      esveaband@kpnplanet.nl 

Kopie:                   a.lansbergen@wxs.nl 

Bezorging     C. Boekhout     Pastoor Botsstraat 8       ℡ 075-6871906 

 

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 

Jeugdtrainers   Remmert Brinkman Dorpsstraat 116          ℡ 075-6871249 

                         Casper Coco     Oberonlaan 41 Krommenie   ℡ 075-6874774 

          Aad Lansbergen   Veenpolderdijk 17a       ℡ 075-6871474 

Ook op Internet 

http://www.schaakclubassendelft.nl/ 
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VOORZITTERSWOORD 
 
 

Interne competitie 
In de eerste groep leek Aad Lansbergen duidelijk aan de leiding te gaan. Melle 
Gelok stak hier echter een stokje voor. Kees Lute en Aad staan nu gedeeld 
eerste. Gevolgd door Peter van Straten. Gert Jan Teer heeft weliswaar minder 
verlies, maar heeft minder partijen gespeeld. 
In de tweede groep gaat Melchior Bood knap aan kop.  
De maandag van de voorjaarsvakantie spelen wij traditioneel niet. Deze 
speelavond is op derde Paasdag. Oftewel dinsdag 22 april 2014. 
Op maandag 28 april is de laatste ronde van de interne competitie. En op 5 mei 
volgt dan de seizoensafsluiting. Hiervoor zijn Jan Beekman en Gert-Jan Teer 
bezig om deze avond invulling te geven. Vorig seizoen was ik blij verrast door 
alle schaakgerelateerde activiteiten. 
Bent u, net als ik, benieuwd wat wij dit seizoen gaan doen?  
 
 

Externe competitie 
Assendelft 1 speelt in de 3e klasse C. Met nog 2 ronden te gaan staan zij 
bovenaan. Kampioenschap is mogelijk, maar de tegenstander in de een na laatste 
ronde zal er net zo over denken. 
Assendelft 2 speelt in de 4e klasse F. Met 3 ronden te gaan staan zij onderaan. 
Assendelft 3 speelt in de 4e klasse G. Met 2 ronden te gaan bezetten zij een 
tweede plaats. De kampioen in deze klasse lijkt duidelijk, namelijk Santpoort 5. 
 
 

Algemeen Periode Kampioen 2014 
De “keurmeester” Ab Visser heeft de eerste periodekampioen, Jan Beekman, 
bekend gemaakt. Heeft hij binnenkort weer nieuws over de APK? Hou het 
scherp in de gaten! 

 
Jeugdafdeling 

Het doet mij deugd te zien dat de jeugd het goed doet. De bankencrisis heeft wel 
zijn effect op de kosten voor de speellocatie. Deze staan onder grote druk. Het 
zal gaan toenemen, de vraag is met hoeveel. 
 

Voorzitter, Roel Spier 
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN) 
 

Inleiding 
 

Het begin van mijn kopij lijkt vaak op die van een schaakpartij. De 
uitgangssituatie is herkenbaar. Je gaat zitten, de klok begint te tikken en daar 
gaan we weer. Het begint met de opening. Wat ik verder “schrijf” leidt hopelijk 
voor u tot veel leesplezier. 
 

Januari 
 
Op maandag 27 januari 2014 was in de eerste groep een inhaalronde gepland. Er 
waren drie partijen. In alle drie de partijen won de wit-speler. Gert Jan Teer 
speelde tegen Mark Honkoop. Rene Spruit tegen Ab Visser en Roel Spier tegen 
Melle Gelok. 
Daarnaast speelde Assendelft 1 tegen Oppositie 1. Er werd ruim gewonnen. (zie 
elders het verslag van Jan Kat??)  
In de tweede groep eén remisepartij en wel die tussen Jan van Weelden en Fons 
Rijkhoff. Jan Beekman steeg naar de top, door winst op Hans Kuyper. De 
jeugdige spelers, Gilian Honkoop, Melchior Bood en Casper Coco wonnen 
alledrie met zwart. 
In de tweede groep staat men dicht bij elkaar. Er waren maar liefst drie spelers 
met een zelfde aantal punten. Naar mijn weten, een unicum. 
 

Wetenswaardigheden 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 

 
 
In 1987 speelde Gary Kasparov een simultaan tegen de zes beste spelers van 
Zwitserland. Het zestal bezat een gemiddelde rating van circa 2400. In hun 
gelederen bevond zich onder meer ex-wereldjeugdkampioen Werner Hug, maar 
niet de “import-Zwitser” Kortsjnoi, die begrijpelijkerwijs van deelname had 
afgezien. Wat autochtone Zwitsers betreft was evenwel het sterkste team 
opgekomen. 
Kasparov, die vooraf had aangekondigd met 4-2 tevreden te zullen zijn, had zich 
grondig voorbereid. Hij had 700 partijen van zijn tegenstanders laten 



4 

verzamelen die hij in Zurich, waar de wedstrijd werd gehouden, binnen 24 uur 
allemaal had doorgenomen. En dat wierp zijn vruchten af; na afloop verklaarden 
vijf van de zes Zwitsers een hun ongewoon soort spel te hebben opgedrongen 
gekregen. De wereldkampioen verpletterde ze met 5 ½ tegen ½ . 
De enige speler die hoop had op een overwinning was internationaal meester 
Beat Züger (rating 2400), die zelfs een vol stuk voor kwam. Kasparov reageerde 
daarop door eenvoudigweg zijn klok te laten lopen en niet meer naar die partij te 
kijken. ‘De dreigende nederlaag belemmerde zijn creativiteit in de andere 
partijen’, zo verklaarde hij naderhand. Maar toen de andere schaapjes op het 
droge waren keerde hij weer terug bij Zügers bord om ook die partij eindelijk 
nog te winnen! 
 

Februari 
 
Op maandag 3 februari 2014 kon maar één partij van de geplande ronde in de 
twaalfkamp doorgang vinden. Door afberichten en de bondswedstrijd van 
Assendelft 2. Dit team speelde gelijk tegen De Wijker Toren 5. (zie elders het 
verslag van Roel Spier??) Aad Lansbergen deed goede zaken door te winnen 
van Remmert Brinkman. Hij kwam hierdoor alleen aan de leiding. David Gelok 
speelde zijn partij Kees Lute vooruit en verloor die. 
In de tweede groep won Melchior Bood wederom en staat daardoor stevig aan 
de leiding. Jan de Boer is met een goede serie bezig. Deze avond won hij van 
Jan van Weelden. Dit keer vielen 3 remises te noteren, waaronder die tussen 
Frans Bersee en Piet Bijl. 
 
De volgende avond, van februari, won in de tweede groep Daan Noë van 
Melchior Bood. En omdat Jan Beekman, Jan Kat, Gilian Honkoop en Jean Louis 
van Ollefen remise speelden, schoof de top in de 2e groep weer dichterbij elkaar. 
Runner-up Jan de Boer won weer, dit keer van Ries van Raaphorst, en vond de 
aansluiting met de top. 
In de eerste groep kon David Gelok geen halt toeroepen aan Aad Lansbergen. 
Hij verloor. Kees Lute en Gert-Jan Teer hielden de aansluiting door 
respectievelijk te winnen van Melle Gelok en Ab Visser. 
De laatste heeft, na zijn memorabele anekdote in ons clubblad, geen partij meer 
gewonnen. Wel is zijn rating, per 1 februari 2014, gestegen naar ongekende 
hoogte. (ruim 1700!!) 
 
Dan de laatste speelavond van februari. Op één partij na, werden alle gewonnen 
partijen door de zwart-speler behaald. De uitzondering was Gilian Honkoop, die 
won van Jan Beekman. Zijn oudere broer, Mark, kon het voorbeeld niet volgen. 
Hij moest in zijn leermeester, Aad Lansbergen, zijn meerdere erkennen. 
David Gelok zit in een dippie. Hij gaf een stuk weg tegen Roel Spier en daarmee 
zijn motivatie en de partij. 
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De volgende maandag was er geen schaken. Zoals elk jaar, was door de 
voorjaarsvakantie onze clublocatie gesloten. De uitbater was met zijn eega en 
familie naar de wintersport. Sinds jaren wordt deze speelavond op de dinsdag na 
Pasen ingehaald. NOTEER in uw agenda, dinsdag 22 april 2014, ’s avonds 
schaken bij de Dorpstaveerne. 
 

Wetenswaardigheden 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

 

 
 
George Koltanowski werd in 1903 geboren in Antwerpen en veroverde in de 
jaren ’20 en ’30 vijf maal het Belgisch kampioenschap. In 1939 emigreerde hij 
naar de Verenigde Staten en werd daar later voorzitter van de Amerikaanse 
schaakbond. Hij schreef schaakboeken, ging om met filmsterren en werd zo in 
het pre-Fischer tijdperk de enige schaker in de Verenigde Staten waarvan het 
grote publiek wel eens gehoord had. Het feit dat hij bijna 52 jaar achtereen een 
krantencolumn had, hielp daar ook zeker bij. 
Zijn grootste faam verwierf hij echter met zijn fenomenale geheugen. In 1931 
speelde hij in Antwerpen aan 30 borden tegelijk blind en scoorde daar 25 punten 
uit, waarmee hij een wereldrecord vestigde. In 1937 deed hij dat in Edinburgh 
nog eens dunnetjes over. In dertien en half uur speelde hij aan 34 borden, won er 
24 en verloor er geen. Er kwamen geen briefjes en geen notaties aan te pas; alle 
zetten werden mondeling doorgegeven. 
 



6 

Maart 
 
Op de eerste speelavond van de maand maart waren er relatief weinig interne 
competitie wedstrijden. Oorzaak was de thuiswedstrijd van Assendelft 3 tegen 
Santpoort 5. (een jeugdig team, zie elders een verslag van Jean Louis van 
Ollefen?). En daarnaast waren een aantal leden op vakantie. 
De koploper in de eerste groep, Aad Lansbergen, speelde zijn partij vooruit en 
wel tegen Melle Gelok. Hij liet zijn toren insluiten en kwam een pion achter. 
Melle overzag de stelling goed en dwong Aad tot overgave. 
Kees Lute won in een boeiende, complexe partij met vele mogelijkheden van 
Rene Spruit en daarmee op gelijk hoogte met Aad. 
In de tweede groep speelden de jongsten tegen elkaar, Melchior Bood tegen 
Gilian Honkoop en zij deelden het punt. En dat was tevens de enige remise in de 
tweede groep van deze avond. Jan Kat won van Jan Teer en naderde daardoor, 
qua punten, Melchior. Onderaan wist Piet Bijl van zijn “chauffeur” Albert Grin 
te winnen. 
 

Resultaten van de jeugdleden 
 
Melle Gelok staat op een gedeelde zesde plaats in de eerste groep. Kan hoger 
eindigen door meer stabiel te presteren. 
Mark Honkoop is twaalfde in de eerste groep en is na een sterke start aan een 
mindere periode bezig. Dat gaat vast goed komen. 
Melchior Bood speelt in de 2e groep en staat op de 1e plaats. Hij gaat goed, 
maakte alleen een misstap tegen Daan Noë. 
Gilian Honkoop staat op een vierde plek in de 2e groep en heeft een score van 
66%. 
Casper Coco is terug te vinden op de 11e plaats, in de tweede groep. Hij scoort 
slecht als wit-speler. Misschien iets aan de openingen doen? 
Het laagst staat Don Spier. Hij is bezig met de afronding van een HBO studie en 
is niet in de gelegenheid om te komen schaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

Rating  
 

Op de KNSB site is de rating van elke speler terug te vinden. Voor diegene, die 
nog geen internet hebben volgt hieronder een overzicht van alle spelers, bij de 
Senioren, van Schaakvereniging Assendelft op papier. 
In de linker kolom staan de huidige ratings, daarnaast de vorige en is een trend 
per speler af te lezen. Let op de speler die met stip op DRIE is binnengekomen! 
  
 Naam Feb.14

 

Nov.13
 

Aug.13
 

Mei13 
 

Feb.13
 

Nov.12 
 

Aug.12
 

Mei12
 

Feb.12
 

 Lute, C.N.A. (Kees) 1808 1822 1844 1849 1820 1881 1876 1859 1834 
 Straten, van P. (Peter) 1743 1739 1739 1739 1745 1727 1727 1727 1725 
 Visser, A.H. (Ab) 1723                 
 Nieuwenhuizen, R. (Rudi) 1717 1701 1701 1701 1712 1703 1703 1703 1703 
 Lansbergen, A. (Aad) 1685 1690 1701 1701 1709 1721 1721 1721 1718 
 Spier, R. (Roel) 1674 1679 1679 1679 1663 1702 1702 1702 1673 
 Teer, J. 1639 1639 1639 1639 1639 1639 1639 1639 1639 
 Gelok, M.D. (David) 1634 1636 1632 1632 1622 1606 1606 1606 1616 
 Teer, G.J. (G) 1614 1614 1614 1614 1598 1612 1612 1612 1631 
 Brinkman, R. (Remmert) 1607 1596 1619 1619 1617 1572 1572 1572 1598 
 Kat, J. (Jan) 1535 1575 1575 1575 1602 1588 1588 1588 1583 
 Spruit, R. 1529 1546 1538 1538 1538 1583 1583 1583 1540 
 Douwes, R. 1521 1521 1521 1513 1513 1547 1547 1547 1547 
 Rijkhoff, A.M. (Fons) 1487 1449 1449 1449 1449 1379 1379 1379   
 Ollefen, van  J.L. (Jean-Louis)1475 1478 1478 1466 1495 1500       
 Kuijper,J.(Hans) 1433 1486 1486 1486 1496 1496 1496 1496 1496 
 Raaphorst, van P.M.R. (Ries) 1410 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 
 Boer, de J. (Jan) 1372 1397 1397 1397 1397 1369 1369 1369   
 Honkoop, G. (Gilian) 1325 1252 1259             
 Coco, C. (Casper) 1258 1214 1214 1231 1238 1189 1189 1189 1100 
 Hoffman, B. (Bart) 1227 1227 1227 1189 1192 1209 1209 1191 1094 
 Honkoop, M. (Mark) 1216 1119 1123             
 Gelok,  M. (Melle) 1212 1160 1160 1160 1160 1150 1150 1150 1150 
 Weelden, van J. (Jan) 1078 1078 1078 1055 1055 1061 1061 1061 1201 

 
WEB-site 

Mist u wat op onze site, laat het ons weten. Wij zijn op zoek naar een beheerder 
van de site. Wie o wie wil dit op zich nemen?  
Of wie weet u iemand die het voor onze vereniging zou willen doen? 
 

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



Stand na 3 maart 2014 
 
Groep 1    
Plaats Naam Punten Nog te spelen 
1 / 2 A. Lansbergen 5,5  

 K. Lute   
3 P. van Straten 4,5  
4 G.J. Teer 4 i 
5 R, Spier 3,5 i 

6 / 7 R. Brinkman 3  
 Melle Gelok   
8 D. Gelok 2,5 i 
9 R. Nieuwenhuizen 1,5 ii 
10 A. Visser 2 i 
11 R. Spruit 2  
12 Mark Honkoop 1,5  

 
i = nog te spelen partij  

  
 Groep 2 
 
 1 Melchior Bood 375.5 60 
 2   J. Kat 364.5 59 
 3 J.L. van Ollefen 320.5 58 
 4 Gilian Honkoop 310.5 57 
 5 D. Noë 298.0 56 
 6 R. Douwes 293.0 55 
 7 J. de Boer 284.0 54 
 8 J. Teer 258.5 53 
 9 C. Boekhout 256.0 52 
10 R. van Raaphorst 239.0 51 
11 C. Coco 219.0 50 
12 J. Beekman 217.5 49 
13 J. Kuijper 190.0 48 
14 A. Grin 186.5 47 
15 J. van Weelden 176.0 46 
16 P. Bijl 170.0 45 
17 F. Rijkhoff 165.0 44 
18 F. Bersee 132.5 43 
19 J. Bulder  91.5 42 
20 D. Spier  81.5 41 
21 B. Hoffman  40.0 40 
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BONDSCOMPETITIE 
 
                      VERSLAG  BONDSWEDSTRIJD  ASSENDELFT-1  -  OPPOSITIE. 
 
 Maandag 27 januari was een belangrijke datum in de strijd om de hegemonie in de derde 
klasse C. We speelden thuis tegen de koploper Oppositie uit Heiloo en die hadden alle 
wedstrijden tot nu toe met ruime cijfers gewonnen. Met invaller Ruud Nieuwenhuizen voor de 
verhinderde David Gelok was onze gemiddelde rating 1696 tegen 1692 voor Oppositie, het 
zou er dus om gaan spannen! 
 
 Na de eerste schermutselingen was er nog weinig van te zeggen,maar er stonden mooie 
stellingen op de borden van Peter van Straten,die z’n tegenstander alle hoeken van het bord 
liet zien en van Ruud Nieuwenhuizen die midden op het bord bijna de dame van z’n opponent 
gevangen had.      Peter maakte z’n partij professioneel uit en won fraai. 
Ondergetekende had in een iets betere stelling tegen Peter Folkertsma (ook een oude bekende) 
remise aangeboden wat geaccepteerd werd. 
Aan het eerste bord had Kees Lute een foutje gemaakt en dat werd hem fataal,hij moest 
opgeven. 
Van de partijen van Aad Lansbergen en Remmert Brinkman heb ik te weinig gezien om een 
oordeel te geven,maar ze wonnen beide van sterke tegenstanders en dat was zeer belangrijk 
voor de stand,die nu in ons voordeel was 
In de meest spectaculaire partij van de avond Ruud Nieuwenhuizen tegen Simon Smit, was de 
dame ontsnapt maar dat had veel bedenktijd gekost en Ruud vervolgde de partij onder 
opoffering van de nodige stukken met een gevaarlijke koningsaanval,die eindigde in weinig 
stukken voor Ruud maar wel met eeuwig schaak en remise was een verdiende beloning voor 
deze mooie partij. 
 
 De eindstand kwam hiermee op 4-2 voor Assendelft, een prima prestatie van ons team en een 
belangrijke stap in de strijd om het kampioenschap. 
 
 
 
                    VERSLAG  BONDSWEDSTRIJD  VREDEBURG-2  -  ASSENDELFT-1 
 
 Op vrijdag 14 februari vertrokken we met een kompleet team naar Limmen om tegen 
Vredeburg-2 te spelen, een ploeg met een veel lagere rating en dat was geen partij voor ons. 
Ondergetekende speelde tegen de enige tegenstander met een rating van >1500 en deze partij 
werd remise,nadat Remmert vermeld had dat we ruim voor stonden.                                                        
Kees Lute, Aad Lansbergen en Peter van Straten wonnen alle gedecideerd, terwijl Remmert 
Brinkman in een betere stelling remise accepteerde. Alleen David had z’n dag niet een verloor 
van de enige vrouwelijke schaakster van Vredeburg. 
 
De eindstand 2-4 voor Assendelft brengt ons weer een stap dichter bij het kampioenschap met 
nog twee thuiswedstrijden te gaan. 
Op 17 maart spelen we tegen Purmerend-5, een stugge tegenstander waar we niet te licht over 
moeten denken en tenslotte op 7 april tegen Volendam-2, dat op papier sterk is maar in de 
praktijk heel weinig punten scoort. 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
De stand in 3C waar Caissa-Enhoorn-6 niet meegeteld is (heeft zich teruggetrokken): 
 
1. Assendelft-1              8  uit 4 
2. Oppositie                   8   ,,  5 
3. Purmerend-5             5   ,,  4 
4. De Waagtoren-7       4   ,,  4 
5. Vredeburg-2              2   ,,  5 
6. Volendam-2              1   ,,  3 
7. Krommenie-3            0   ,,  3 
 

 (Tevreden) teamleider  Jan Kat 
 
 

Bondswedstrijd Assendelft 2 tegen De Wijker Toren 5, 3 februari 2014 
 
Bord 1 Roel Spier 
         2 René Spruit 
         3 Fons Rijkhoff 
         4 Melle Gelok 
 
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Assendelft 2 is in een poule van vier 
verenigingen ingedeeld en speelt een volledige competitie. Met andere woorden 
wij spelen twee keer tegen dezelfde tegenstander. Niet gebruikelijk in de NHSB 
competitie, maar door de veranderingen in dit seizoen een noodzakelijk kwaad 
om het rond te krijgen. 
De tafels voor de bondswedstrijden staan tegenwoordig steeds op dezelfde plek 
opgesteld en alleen bij Assendelft 1 staan er meer. 
En dan zou ik iets moeten verwoorden over de partijen op alle borden. Echter ik 
had zelf aan het eerste bord Cas Kok, een tegenstander zonder rating, maar ik 
heb gemerkt dat die zeker hoger gaat worden dan de mijne. (zie elders in ons 
clubblad) Cas speelde een opening, die mij heel bekend voor kwam. Die speel ik 
namelijk zelf ook redelijk vaak met wit. De openingszetten gaan in razend 
tempo. Ik maakte een foutje en die strafte Cas resoluut af. (in de analyse bleek 
dat een andere voorzetting mogelijk was geweest, die iets mindere gevolgen had 
gehad.) Zonder dat ik het zag aankomen ging ik mat!!  
Naast mij kreeg (dacht ik) Rene zijn vertrouwende Bird opening op het bord. In 
een herkenbare complexe Spruit stelling kan het alle kanten opgaan. Als je even 
niet oplet, dan gaat het verkeerd. Dat deed zijn tegenstander, Jos Dekker, en 
Rene won zijn partij. 
Fons moest tegen good old Jan Sinnige. Deze Jan heeft menig jeugdig 
Beverwijker de kneepjes van het schaken geleerd. Een soort Beverwijkse Aad. 
Fons kwam redelijk snel een stuk achter en toen werd het zeuren. Fons hield 
lang stand, maar moest uiteindelijk capituleren. 
Melle wist, tegen Nick Meisner, een fraaie aanval op te zetten. Tijdens de 
éénmalige ronde langs alle borden en de aanval overziende, kwam ik tot de 
vraag “gaat deze doorslaan?”. Ik heb het vervolg niet kunnen meemaken, maar 
Melle wist te winnen. 
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En dat betekende een eindstand van 2 tegen 2. Een heel normale uitslag in onze 
competitie. 
De volgende wedstrijd spelen wij wederom thuis en dan moeten wij maar eens, 
als team, gaan winnen! 
 

Teamleider Assendelft 2, Roel Spier 
 
 
 
De Schaakavonturen van Assendelft 3, vervolg 3. 
 
Maandag 3 maart 2013 ontving Assendelft 3, voor de NHSB competitie vijfde ronde, het 
vijfde team van de Schaakvereniging Santpoort uit Velserbroek. 
Dit bleek een jeugdteam te zijn met 2 begeleiders. De gemiddelde leeftijd was 15 jaar. 
We dachten dat alleen Assendelft jeugdleden had. Maar deze vereniging heeft er wel heel 
veel. 
Tijdens een gesprek met één van de begeleiders vertelde deze dat het tweede team van 
Santpoort dat speelt in de Promotie klasse van de NHSB voor meer dan de helft uit 
jeugdleden bestaat. 
Onze jeugdige tegenstanders bleken over flink wat routine te beschikken. 
Aan het eerste bord speelde Hans Kuyper met zwart tegen Mick Mulder. Na de eerste 
schermutselingen toverde zijn tegenstander een Toren offer op het bord. Dit werd door Hans 
aangenomen. Het leek leuk om een Toren voor te staan. Maar Hans werd belaagd met zeer 
vindingrijke aanvalszetten op zijn Koning terwijl zijn Dame op de verkeerde plek stond om te 
hulp te komen. Hans hield dit geruime tijd vol maar moest op gegeven moment toch 
capituleren. 
Aan het tweede bord speelde Jan van Weelden, als vervanger van Ab Visser die ziek thuis 
was, tegen Jelle van den Broek. Jan kwam goed uit de opening en meende halverwege de 
partij winst kansen te hebben. Zijn jeugdige tegenstander was van het taaie type dat telkens 
weer een lastig zetje weet. Aan het eind van de partij had Jan twee pionnen meer maar zijn 
tegenstander wist door herhaling van zetten op remise aan te sturen. 
Casper Coco speelde aan het derde bord met zwart tegen Jonathan Koutstaal, leeftijd 13 jaar. 
Dit was een agressieve schaker die zijn naam eer aandeed. Al van uit de opening drong hij 
Casper steeds verder in de verdediging. De zwarte Paarden van Casper konden niet op tegen 
de Lopers van Jonathan. Op de achtste lijn werd Casper vast gezet hetgeen materiaal kosten. 
Wat Casper ook bedacht er was geen ontsnappen aan. (½ – 2 ½) . 
Aan het vierde bord speelde JL. met wit tegen Joey Meijer 12 jaar. Joey vereenvoudigde de 
partij door als het mogelijk was stukken af te ruilen. Op een gegeven moment hadden we 
beide de Koning met vijf pionnen. Het ging me allemaal veel te snel. Op mijn initiatief werd 
tot remise besloten. 
Mede hierdoor werd de eindstand 1 – 3. 
We zijn in de bondscompetitie van de eerste plaats verdrongen. 
We moeten nog drie Bondscompetitie wedstrijden spelen t.w. op: 
Maandag 24 maart UIT tegen De Vennep in Nieuw Vennep en op 
7 april thuis tegen CH. Soc. Zandvoort/Jopen 4.       

JlvO. 

 
 
Kopijdata 
Inleverdatum Verschijningsdatum 
Woensdag 16 april 2014 22 april 2014 
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Tata Steel Chess Tournament, januari  2014 
 
Al jarenlang spelen leden van onze schaakvereniging mee met het grootste 
schaaktoernooi van de wereld. Jaarlijks is, in Wijk aan Zee, De Moriaan 
omgetoverd tot een schaakarena. 
Ons lid, Kees Lute, is arbiter bij de politici. Regionaal en landelijk. 
 

 
 
 

 
 
 

In de groep 5O speelde Ruud 
Nieuwenhuizen. Hij begon met 
een verliespartij, maar wist het 
tij tijdig te keren en eindigde 
keurig op een gedeelde 1e plaats. 

In de groep 6D speelde 
David Gelok. Hij startte 
met winst, maar was 
daarna ongelukkig en 
eindigde op een derde 
plaats. 
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Roel Spier 
speelde in 
klasse 6O. Hij 
begon met 
winst. 
Consolideerde 
daarna met 
twee remises en 
werd gedeeld 
eerste. 

Op het balkon 
speelde, in groep 7K, 
onze secretaris Jan 
Kat. 
Hij startte met een 
puntdeling. En daar 
bleef het bij. Gevolg 
een vierde plaats. 
Zijn laatste partij 
was blijkbaar niet zo 
spannend. Zie de 
blik van beide 
spelers op de foto 
hiernaast. 
 

In een zaaltje apart , in 
de Moriaan, speelde 
Hans Kuijper, in 8F. 
Hij had het zwaar en 
werd vierde. 
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Bovenstaand waren alle deelnemers van de Weekendvierkamp. Bij de 
Dagvierkamp deed Ries van Raaphorst mee en hij haalde de eerste plaats. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eén van de Assendelftse deelnemers, Roel Spier 

 
 

In Cafe De 
Zon speelde 
Melle Gelok 
en wel in 
klasse 9C. Hij 
was uitstekend 
op dreef en 
won alle 
partijen 
overtuigend. 
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JEUGDNIEUWS 
 
Welkom 
 
De competitie voor het algemeen kampioenschap is alweer halverwege. Melle, Mace, Stella 
en Kevin staan er in hun groep het best voor, maar er zijn meer kanshebbers. 
 

Gilian en Stella namen deel aan het Noord-Hollands kampioenschap voor D-spelers. Gilian 
werd ongeslagen 2e en mag daardoor meedoen met de Nederlandse kampioenschappen. 
 
Mark en Stella namen deel aan het Grand Prix toernooi in Castricum. 
 
Gilian deed mee met het Daniël Noteboom toernooi in Leiden. 
 
 
In de afgelopen periode kwam er ook weer een nieuw lid bij Ramon Dolsma.  
Ramon welkom en veel schaakplezier. 
 
Competitie:  
 
Overzicht uitslagen: 
 
Groep 1: 
 Gilian Melle Mark 
Gilian X 0-1  
Melle  X ½-½ 
Mark ½-½  X 
 
Groep 2: 
 Stella Roy Mace Wouter Mexx Tim Koen Baris 
Stella X 1-0  1-0 1-0 1-0  1-0 
Roy  x     1-0 1-0 
Mace 1-0  X 1-0  1-0   
Wouter   0-1 X 1-0 0-1 ½-½  
Mexx   0-1  x 0-1   
Tim 0-1 0-1  0-1  X 1-0 0-1 
Koen 0-1  0-1    x 1-0 
Baris   0-1  1-0  ½-½ X 
 
Groep 3: 
 Olav Wassim Martijn Leon Kevin Justin Ivar Tibbe Ramon 
Olav x 0-1      1-0 0-1 
Wassim  x 0-1  0-1  ½-½ 1-0 1-0 
Martijn 0-1  x ½-½  ½-½    
Leon   0-1 x ½-½ 1-0 1-0  0-1 
Kevin 1-0 1-0 1-0  x 1-0    
Justin 1-0 1-0  0-1  x  1-0  
Ivar 0-1  0-1  0-1  x ½-½ 0-1 
Tibbe 0-1  0-1  ½-½  0-1 x 0-1 
Ramon  0-1 0-1      x 
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Stand: 
          
 Groep 1         
1. Melle Gelok 1,5 uit 2        
2. Mark Honkoop 1 uit 2        
3. Gilian Honkoop 0,5 uit 2        
          
 Groep 2      Groep 3   
1. Mace Neeft 7 uit 7    1. Kevin Geenen 7 uit 8  
2. Stella Honkoop 7 uit 8    2. Martijn Groot 6 uit 9  
3. Roy Schuitema 3 uit 4    3. Wassim Belloum 4,5 uit 9  
4. Tim van Oosten 3 uit 9    4. Leon van Vliet 4 uit 7  
5. Baris Benli 2,5 uit 7    5. Ramon Dolsma 4 uit 7  
6. Wouter de Jonge 2,5 uit 7    6. Olav Groot 4 uit 8  
7 Koen van Dijk 2 uit 7    7 Justin Bossema 3,5 uit 7  
8. Mexx de Jong 0 uit 5    8. Ivar Bruggeman  1 uit 8  
      9. Tibbe Sokaroski 1 uit 9  
 

 
In elke groep wordt een dubbele competitie gespeeld. Je speelt tegen elke tegenstander 2x, 
eenmaal met wit en eenmaal met zwart. In iedere groep zijn 3 prijzen te verdelen. Bij gelijk 
eindigen wordt in groep 1 beslissingswedstrijden gespeeld. In de groepen 2 en 3 wordt bij 
gelijk eindigen om de 1e plaats een beslissingswedstrijd gespeeld. Bij de overige plaatsen 
wordt het Sonneborn-Berger systeem gehanteerd om de volgorde te bepalen. Hierbij worden 
de behaalde punten van de tegenstanders waar je van gewonnen hebt en de helft van de 
behaalde punten van de tegenstanders waar je gelijk tegen hebt gespeeld bij elkaar opgeteld. 
Meeste punten beslist. 

 
In groep 1 heeft Melle door een overwinning op Gilian de koppositie ingenomen. Mark staat 
met 2 remises op de 2e plaats. Gilian, die herfstkampioen werd door Melle in de laatste ronde 
te verslaan en daardoor langszij kwam en vervolgens de beslissingswedstrijd won, staat nu 
laatste maar heeft dus zeker nog kansen. 
 
In groep 2 gaat de strijd tussen Mace en Stella. Mace heeft tot nu toe al zijn wedstrijden 
gewonnen en dat bevalt hem best. Zal dit zo blijven, verwacht dat o.a. Stella en Roy het hem 
nog wel moeilijk proberen te maken. Ben benieuwd.  
 
In groep 3 is Kevin heel goed van start gegaan. Ongeslagen staat hij met ruime voorsprong  
op de 1e plaats. Iedereen wil nu natuurlijk van hem winnen, zal hij het kunnen volhouden? 
Ook Ramon, ons nieuwe lid, gaat makkelijk met de stukken om. Hij heeft het schaken thuis 
geleerd en kan zich al prima redden. 
 
 
 

Programma komende weken: 
 

 1e Half uur 2e Half uur 
Maandag 10, 17, 24, 31 maart Wedstrijd Les 
Maandag 7 april Proefexamen  
Maandag 14 april Feestavond Pasen  
Maandag 21 april Geen schaken Pasen  
Maandag 28 april Geen schaken vakantie  
Maandag 5 mei Geen schaken vakantie  
Maandag 12, 19 mei Wedstrijd Les 
Maandag 26 mei Examens Laatste clubavond seizoen 
 

 
 
 



 17 

Noord-Hollands kampioenschap D-spelers 
Gilian en Stella deden op 1 en 2 februari mee met het Noord-Hollands kampioenschap voor 
spelers t/m 12 jaar. Gilian werd ongeslagen 2e met 7½ punt uit 9 wedstrijden. 1e Werd Wolf 
Mestrom met 8½ punt uit 9, 3e werd Derk Kouwenhoven met 7 punt uit 9. Stella werd 11e met 
4½ punt uit 9 en eindigde in de middenmoot, met haar 7 jaar een opvallende prestatie. Gilian 
mag door zijn 2e plaats meedoen met de Nederlandse kampioenschappen voor D-spelers. 
Stella hoefde zich niet te kwalificeren. Zij mag vanwege haar prestaties in het verleden via 
een vrijkaart deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen voor G-spelers (spelers t/m 7 
jaar).  
 
 
Grand Prix Castricum 
Mark en Stella deden op 2 maart mee met het Grand Prix in Castricum. Er waren 10 groepen. 
Mark speelde in groep 1 en behaalde 4 punten uit 7 wedstrijen. Stella speelde in groep 3 en 
werd daarin zelfs 1e. Proficiat. 
 
 
Daniël Noteboom toernooi bij LSG in Leiden. 
Gilian speelde van 28 februari tot 2 maart mee in het Daniël Noteboom toernooi. Een toernooi 
waaraan zowel senioren als jeugdleden meededen. De deelnemers met een rating tussen de 
700 en 2600 (grootmeesters) werden over 3 groepen verdeeld. Gilian speelde mee in groep C 
met spelers tussen de 700 en 1700 rating. Met 3½  uit 6 en een toernooirating van 1480 
behaalde hij een prima resultaat. 
 
 
Toernooien: 
 

Datum Toernooi 
Zo. 23 maart NHSB Grand Prix 6 Santpoort in Driehuis 
Zo. 6 april NHSB Grand Prix 7 Oppositie in Heiloo 
Zo. 11 mei NHSB Grand Prix 8 HWP Haarlem in Driehuis 
Do. 29 mei NHSB Grand Prix 9 Medi-Ma in Purmerend 
 
Voor verdere info zie www.nhsb.nl 
 
 
 
Afberichten 
Afberichten, bij voorkeur uiterlijk op zondag, kunnen gedaan worden bij: 
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474  /  SMS 0613548672 of per email a.lansbergen@wxs.nl.  
 
 

Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft, 
 

Aad Lansbergen 
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Schaakclub Santpoort 
organiseert zondag 23 maart 2014 
Het zesde Grand Prix Toernooi 
van het seizoen 2013-2014 
 
Leeftijd Voor jeugd tot en met 19 jaar 
Opzet 7 ronden in een groep van 8 spelers 
van ongeveer gelijke sterkte 
Prijzen Voor elke groep zijn er maar liefst 3 
prijzen! 
Speeltempo 20 min. p.p.p.p. 
Rating uitslagen tellen mee voor de KNSB 
jeugdrating 
Kosten € 4,00 per persoon 
 
Maximaal 144 deelnemers! 
Zaal open 10:45 uur. Aanmelden uiterlijk tot 11:10 uur. 
De start van de eerste ronde is om 11:30 uur. 
Prijsuitreiking is tussen 16:45 en 17:00 uur. 
 
Locatie G.P. toernooi 
Soli muziekcentrum 
Kerkpad 83 (naast NS station Driehuis) 
2071 CX Santpoort-Noord 
Tel: 023-5379025 
 
Voor een routebeschrijving zie 
www.schaakclubsantpoort.nl 
 
Inschrijven (liefst per mail) kan tot woensdag 19 maart 
2014. 
 
 
Angelique Schumacher, tel: 023-5372733 
Mail: jamg.eenkhoorn@quicknet.nl 


