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Datum 3 november 2014 

De Kleine Rokade 
 

37e jaargang nummer 6 

 

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:  NL98 ABNA 0628 1615 81 

                  Rekeningnr.:  Junioren:  NL48 ABNA 0513 5024 67 

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/ 

mailto:esveaband@hetnet.nl
http://www.schaakclubassendelft.nl/
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Voorzitterswoord 
 

 

Het seizoen 2014/2015 is begonnen. Een seizoen met een speciaal randje. Het is 

namelijk 60 jaar geleden dat onze vereniging is opgericht. Maandag 10 

november 2014 zullen wij hier met een apart activiteit bij stil staan. 

 

 
 

Maandag 1 september 2014 was de jaarvergadering en 1 week later begon de 

start van de interne competitie. 

In uw handen het 1
e
 clubblad van het seizoen. Dat lijkt zo gewoon, maar Aad 

Lansbergen en Manfred Sucker zijn belangrijke personen in het maken en 

uitbrengen van ons clubblad. Heren, wederom dank daarvoor en vooral 

volhouden! Uiteraard ook dank aan onze adverteerders, die het mede mogelijk 

maken om een clubblad uit te brengen!! 

Denk aan hen, bij het aanschaffen van producten, dan wel het uitvoeren van 

diensten. 

 

Interne competitie 

Een belangrijke verandering dit seizoen is het speeltempo voor een partij. Het 

lijkt snel te wennen. 

Na twee maanden staat de kampioen, van het vorige seizoen, wederom met kop 

en schouders boven de “rest” . Toch zijn, voor de goede analist, duidelijke 

verschillen zichtbaar. De maand oktober is, door de bekende kermisperikelen, 

altijd kort.  

Het aantal leden is behoorlijk afgenomen door het vertrek van Gilian en Mark 

Honkoop, het stoppen van Jean Louis van Ollefen en de sabbatical van David 

Gelok. 

Daarnaast hebben wij Dirk Mulder mogen verwelkomen. 
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Externe competitie 

De NHSB zet de aangepaste competitie voort. In de derde klasse spelen 6-tallen 

en in de vierde klasse is sprake van 4-tallen. Wij hebben besloten om met 3 

teams mee te doen. Assendelft 1 doet mee in derde klasse E. Voor Assendelft 2 

en 3 is de indeling, vierde klasse F en G. 

Kees Lute is de nieuwe teamleider van Assendelft 1. Jan Kat zal dat voor 

Assendelft 2 zijn en Assendelft 3 heeft Jan de Boer. 

Jan Kat heeft keurige overzichten gemaakt, van wie in welk team is ingedeeld. 

En dit netjes doorgegeven aan de NHSB. 

De NHSB hanteert een versoepelde regeling voor het meedoen in andere teams, 

dan waar een lid voor is opgegeven. 

 

Algemeen Periode Kampioen 2014 

Ab Visser, onze “keurmeester”, heeft regelmatig nieuws over de APK. Hou het 

scherp in de gaten!  

En wie gaan de deelnemers zijn, tijdens de feestavond, aan de APK-finale? 

 

Jaarvergadering 

De speellocatie van de jeugd, A3, staat onder druk. Als gevolg van het failliet 

gaan van Welsaen wordt een doorstart onderzocht. Tot het einde van 2014 blijft 

A3 sowieso open. Voor de gemeenschap van Assendelft is het van groot belang 

dat A3 openblijft.  

 

De opzet van de interne competitie was onderwerp van discussie. De 

wedstrijdleider komt, na bekend worden van de indeling van de externe 

competitie, met mogelijke alternatieven. De keuze is aan de leden. Kees Lute 

was de kampioen die de prijzen in ontvangst mocht nemen. 

Gilian Honkoop, kampioen van de tweede groep, had zijn prijs bij de jeugd 

ontvangen. 

 

Aansluitend werd wederom een simultaanschaak gehouden, door Kees Lute, 

Roel Spier en Peter van Straten.  

 

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 

20.00 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/mei.) 
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Bericht van een voormalig lid 

 

Van een voormalig mocht ik de navolgende mail ontvangen. Ik ben benieuwd 

wie deze persoon nog kent. 
 

Bij het googlen op zoek naar slagerij Houwertjes (mijn opa Willem Schoone had daarvoor die 

slagerij) kwam ik toevallig terecht op de jubileumuitgave van de schaakclub 2004. 

 

Dat was een beetje schrikken. Met veel nostalgische gevoelens het begin gelezen. Ik woonde 

toen in 1954 in Assendelft en ben ook snel lid geworden van die nieuwe schaakclub. Ik weet 

niet zeker of het de 1
e
, 2

e
 of 3

e
 zitting was. 

Dat eerste jaar werd ik derde achter de huisarts dr. Veenenkamp en de manufacturier Keet, 

wat geen schande was want die kwamen van een andere schaakclub, terwijl ik, en ik denk 

iedereen behalve die twee, gewoon huisschakers waren. Ik vermoed dat ik toen het jongste lid 

was, ik ben van 21-12-1936, was dus 17 jaar. Voor die 3
e
 plaats kreeg ik een dasspeld met het 

wapen van Assendelft (het paard) en ik dacht een inscriptie, maar dat laatste weet ik niet 

zeker. Ik heb nog even een korte zoektocht ondernomen naar die speld, maar ik heb hem in die 

korte tijd niet kunnen vinden. 

 

Ik heb moeten stoppen omdat ik in april 1956 moest opkomen voor de militaire dienstplicht. 

Daarna ben ik niet meer teruggekeerd in Assendelft. Inmiddels woon ik al vanaf 1969 in 

Groesbeek. Ik ben ook nog wel een 10 jaar lid geweest van een schaakclub in Mook, maar 

daar ben ik zo’n 10 jaar geleden mee gestopt. Ik vond bridgen leuker. Wel bridge ik nog elke 

maand met 3 vrienden. Overigens kom ik af en toe nog in Assendelft. Mijn zus Wil woont er en 

verder heb ik er een aantal vrienden/vriendinnen en kennissen. 

 

Bij het lezen van die jubileumuitgave realiseerde ik me dat nu het 60 jarig jubileum aan de 

beurt is, ik vermoed in november. Ik begrijp uit de website dat de club nog steeds floreert. Dat 

doet mij deugd. Ik heb de beste herinneringen aan die tijd bij de schaakclub. Het is nostalgie. 

 

Ik hoop dat je me niet kwalijk neem zomaar ‘ingebroken’ te hebben in de schaakclub, maar 

misschien is het nog een kleine bijdrage aan de historie van de club. Ik wens de club het 

allerbeste en nog een mooie toekomst toe. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Dik Daub 

 

Samenwerking met Krommenie 

Beide verenigingen informeren elkaar over eventuele toernooien, zodat de leden 

aan die activiteit kunnen deelnemen. 

 

RAPID-toernooi 

De wedstrijdleider is voornemens om een RAPID-toernooi te houden op 29 

december 2014 en 9 februari 2015. Volgens het principe zeven ronden Zwitsers. 

Vier ronden op de 1
e
 avond en drie op de 2

e
. 

Elke avond wordt gestart om 20.00 uur. 
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Afhankelijk van de keuze van de leden voor de invulling van de interne 

competitie. 

 

 
 

Feestavond 
Noteer in uw agenda, op 22 december 2014, onze feestavond. 

Met onder andere de APK-finale! 

 

Afsluiting seizoen 

Het seizoen beëindigen met een speciale avond wordt op prijs gesteld. 

Op een maandagavond in mei, mogelijk hetzelfde als het afgelopen seizoen, 

“Pub-schaak”. (Gaan Gert-Jan en Jan ons weer verrassen?) 

 

WEB-site 

De actuele informatie (uitslagen laatste avond en bijgewerkte stand) is te zien op 

onze site. www.schaakclubassendelft.nl 

Kijk regelmatig! Mist u wat? Wat vindt u van het nieuws? Laat het weten. 

Het is goed om te horen dat het bekeken wordt en mogelijk kunnen wij een 

aanpassing doen, indien er iets mist. 

 

 

Voorzitter, Roel Spier 

 
 

Kopijdata 

Inleverdatum Verschijningsdatum 

Dinsdag 9 december 2014 15 december 2014 

  
 

http://www.schaakclubassendelft.nl/
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Wedstrijdnieuws (intern) 
 

Het tijdig kopij aanleveren blijft een aandachtspunt.  

Ab Visser vroeg zich hardop af, tijdens mijn voorbereiding van de indeling van 

de partijen op maandag 27 oktober, “hé, geen krantje! Die zou toch uitkomen” 

Oeps, dacht ik, kopij vergeten in te leveren. 

In de speelzaal kwam de zachte hand van Aad mij benaderen. Ik voelde al 

aankomen wat de vraag werd. Mijn antwoord, “ik ga mijn best doen”. 

 

Tijdens de jaarvergadering heb ik aangegeven te stoppen met het 

wedstrijdleiderschap. En mijn persoonlijke situatie daarbij uitgelegd. Best lastig 

om te melden. 

Binnen onze vereniging is HET de functie waar het om draait. Dat maakt het zo 

mooi om te doen. En heel veel tijd kost het niet. 

Schroom alsjeblieft niet en meld je bij mij. 

Laten wij de figuurlijke “BRAND” voorkomen en tijdig ACTIE ondernemen. 

Intussen hebben een aantal spelers gemerkt dat ik niet meer tot het einde van de 

laatste partij blijf. Mijn verzoek is dan, dat de WIT-speler aan mij de uitslag 

doorgeeft (mail, SMS, whatsapp etcetera). 

 

Wetenswaardigheden 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

De ELO-rating is genoemd naar de ontwerper ervan: Arpad Elo (1903-1992), 

van afkomst Hongaar maar op tienjarige leeftijd met zijn ouders geëmigreerd 

naar de Verenigde Staten. Arpad Elo was professor in de fysica aan de 

Marquette universiteit in Milwaukee (Wisconsin, VS). Behalve dat was hij 

echter ook een sterk schaakspeler, meester en achtvoudig kampioen van de staat 

Wisconsin. Elo is bekend geworden door zijn ratingsysteem. Dat baseerde hij op 

een systeem dat in 1950 al was ontworpen (het Harkness Rating Systeem) en dat 

hij met een nieuwe formule een degelijke statische basis meegaf. Dit Elo-

systeem werd in 1970 door de FIDE geaccepteerd. In die aanvangsjaren, toen de 

FIDE nog maar 2000 spelers met rating kende, voerde hij de berekeningen ook 

nog zelf uit. Later is dat uiteraard door computers overgenomen. 
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De 1
e
 periode van het seizoen 

 

Het is een traditie geworden. De eerste partijen van het seizoen vinden plaats op 

de avond van de jaarvergadering, namelijk simultaanwedstrijden. De kampioen 

Kees Lute, de nummer 2, Roel Spier, en Peter van Straten (ter vervanging van 

Gilian Honkoop) speelden in 3 groepen. Een leuke opwarmer voor het seizoen. 

 

De eerste interne competitie partijen waren een week later. De indeling vond 

door loting plaats. 

 

Wij spelen, met ingang van dit seizoen, met een aangepaste speeltijd van 1 uur 

en veertig minuten, per speler en 10 seconden extra tijd per zet. 

Onze digitale klokken zijn er gelukkig geschikt voor. Nummer 23, toch? 

(de analoge klokken kunnen naar het museum?) 

 

 
 

In de tussenstand valt de hoge klassering van Jan de Boer op. De studie 

inspanningen gaan blijkbaar zijn vruchten afwerpen. 

Koploper is Kees Lute, op ruime afstand gevolgd door Melle Gelok. 

Niet alle “gevestigde” namen (ik denk dan aan Hans Kuyper, Roel Spier, Rene 

Spruit en Gert-Jan Teer) hebben zich aan de kop genesteld. Gaan wij dit seizoen 

een andere bezetting van de eerste groep krijgen? Of gaat daar de komende 

periode verandering in komen? Afwachten, maar. 

Een grote groep spelers staat nog dicht bij elkaar. Bij winst kan men veel stijgen, 

bij verlies evenzo veel dalen. 

Wat zal de volgende tussenstand in het volgende wedstrijdnieuws voor beeld 

geven? 

 

Punten externe competitie 

 

Niet dat het is veranderd, maar voor alle duidelijkheid. Bij wedstrijden, tijdens 

speelavonden van de interne competitie, krijgen spelers toch punten. 

Hoeveel krijgt een speler dan? 

Dat is 70 punten voor een overwinning, 35 punten voor een remise en 0 punten 

bij een nederlaag. 
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Wetenswaardigheden 
(vanuit de schaakkalender 2011) 

Iemands Morphy-getal geeft aan via hoeveel schakers die persoon verbonden is 

met de legendarische Paul Morphy (1837-1884), de Amerikaan die in 1858 en 

1859 als een wervelwind door Europa ging en iedereen die het tegen hem dorst 

op te nemen versloeg. Waarna hij zich uit de schaakwereld terugtrok. 

Alle directe tegenstanders tegen wie Morphy ooit is uitgekomen, hebben een 

Morphy-getal van 1, degenen die tegen die tegenstanders hebben gespeeld een 

Morphy-getal van 2 en zo verder. Mei 2010 waren er zover bekend nog vier 

personen in leven met een Morphy-getal van 3, allen tachtigers, waardoor het 

onvermijdelijk is dat deze generatie niet lang meer onder ons zal zijn. 

En Morphy-4? Daarvan moeten er toch nog flink wat zijn. Ook in Nederland. 

Max Euwe bijvoorbeeld had Morphy-3: in 1922 speelde hij tegen Tarrasch, die 

in 1887 tegen Paulsen speelde, die in 1857 van Morphy verloor. Iedereen dus 

die ooit, bijvoorbeeld in een simultaanseance, tegen Euwe achter het bord heeft 

gezeten, heeft een Morphy-4 – en Euwe heeft veel seances gegeven. Voor 

Nederlanders zal onze wereldkampioen daarom een goed uitgangspunt zijn. De 

meeste zullen op een Morphy-5 of 6 uitkomen, afhankelijk van hun leeftijd. 

 
 

Resultaten van de jeugdige leden 
Melle Gelok staat het hoogst. Op een keurige 2

e
 plaats. 

Melchior Bood volgt op een nette 7
e
 plaats. 

Don Spier en Casper Coco staan vlak bij elkaar, op een 17
e
 en 18

e
 plaats. 

 

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. 

 

Splitsing? 
Op de jaarvergadering is de competitie besproken.  Afspraak is dat ik met een 

aantal alternatieven kom en de keuze is dan aan de leden. 

Indien sprake blijft van een splitsing, dan zal ik die later bekend maken. 

 

Wedstrijdleider, Roel Spier

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PaulmorphyHair.jpg
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Stand na 27 oktober 2014 

 

 Naam Punten Waardering 

 1 K. Lute 427.5         70 

 2 Melle Gelok 358.0         69 

 3 P. van Straten 339.0         68 

 4 A. Lansbergen 315.5         67 

 5 J. de Boer 309.5         66 

 6 R. Nieuwenhuizen 279.0         65 

 7 Melchior Bood 269.0         64 

 8 A. Visser 259.0         63 

 9 R. van Raaphorst 253.0         62 

10 J. Kat 229.0         61 

11 R. Douwes 228.0         60 

12 R. Brinkman 223.5         59 

13 B. Hoffman 222.0         58 

14 A. Grin 200.5         57 

15 R. Spruit 198.0         56 

16 J. Bulder 189.5         55 

17 D. Spier 189.5         54 

18 C. Coco 186.5         53 

19 F. Rijkhoff 182.0         52 

20 F. Bersee 168.5         51 

21 J. van Weelden 164.0         50 

22 P. Bijl 160.5         49 

23 R. Spier 156.5         48 

24 J. Kuijper 142.5         47 

25 D. Noë 139.5         46 

26 C. Boekhout 135.5         45 

27 J. Beekman 126.5         44 

28 G.J. Teer   86.5         43 

29 J. Teer   84.0         42 

30 D. Mulder   41.0         41 
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BONDSKOMPETITIE  2014-2015. 
 

 Komend seizoen spelen we weer met drie teams in de NHSB-kompetitie, namelijk  met een 

zestal in de derde klasse en met twee viertallen in de vierde klasse. 

 

Het eerste team bestaat uit: 

1. Kees Lute (teamleider)            

2. Roel Spier 

3. Aad Lansbergen 

4. Peter van Straten 

5. Ruud Nieuwenhuizen 

6. Remmert Brinkman 

Res. Gert-Jan Teer 

 

Programma:    

 

20-10-2014   Assendelft - Paard van Ree  

     

14-11-2014   Chess Soc.-2     - Assendelft Slotemakers Anti-Slipschool 

   Rob Slotemakerstraat 1   2041KN Zandvoort 

     

01-12-2014   Assendelft - Kenn.Combinatie-7  

     

08-01-2015   Aalsmeer-4      - Assendelft Dorpshuis Kudelstaart 

   Kudelstaartseweg 239   1433GH Kudelstaart 

     

19-02-2015   Het Spaarne-3 - Assendelft Wijkcentrum 

   Laan van Berlijn 1   2034SB  Haarlem 

     

16-03-2015   Assendelft  Purmerend-4  

     

13-04-2015   De Uil-4              Assendelft Centrum  De Hoeksteen 

   Karel Doormanplein 2   2182XC  Hillegom 

     

 

 

 

Als ik de tegenstanders van het eerste team inschat, moet een kampioenschap goed 

mogelijk zijn en dat geldt ook voor het tweede en derde team, waarvan de ervaring elk 

jaar toeneemt.           M’n  verwachtingen zijn hoog gespannen!  

 

                                                                          Jan Kat 
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VERVOLG  BONDSCOMPETITIE 

  

Ondertussen heeft de competitieleider van de NHSB ook de vierde klasse ingedeeld. 

Zowel  Assendelft-2  als  -3 spelen uit en thuis tegen drie tegenstanders. 
 

Assendelft-2    

1. Melle Gelok 

2. Rene Spruit 

3. Ab Visser 

4. Jan Kat 

 

18-11-2014    Krommenie-3                - Assendelft-2        De Pelikaan   

   Kervelstr.185a  Krommenie 

     

09-12-2014    Bakkum-2                       - Assendelft-2       Hotel Borst   

   v.Oldenb.weg 25  Bakkum 

     

02-02-2015    Assendelft-2                  - De Wijker Toren-6  

    

02-03-2015    Assendelft-2                  - Krommenie-3  

     

26-03-2015   De Wijker Toren-6         - Assendelft-2        Prinsenhof 

   Beatrixlaan 2  Beverwijk 

    

13-04-2015   Assendelft-2                   - Bakkum-2  
 

Assendelft-3 

1. Jan de Boer 

2. Casper Coco 

3. Fons Rijkhoff 

4. Hans Kuijper 

Reserves voor A-2 en A-3 : Jan Bulder, Ruud Douwes, Jan van Weelden. 
 

20-11-2014   Paard van Ree-2          Assendelft-3        Cafe De Zon   

   Voorstraat 54  Wijk aan Zee 

08-12-2014   Assendelft-3                 Excelsior-3  

05-02-2015   De Wijker Toren-5      Assendelft-3       Prinsenhof 

   Beatrixlaan 2  Beverwijk 

09-03-2015   Assendelft-3                Paard van Ree-2  

23-03-2015   Assendelft-3                De Wijker Toren-5 Prinsenhof 

24-04-2015   Excelsior-3                   Assendelft-3        De Jansheren   

   Maltezerplein 1  Heemskerk 

 

De teams Wijker Toren-5  en -6 zullen wel omgewisseld worden en misschien volgen er nog 

meer wijzigingen, maar we kunnen aan de slag, veel succes! 

Jan Kat 
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JEUGDNIEUWS 
Welkom 
 

Op 1 september is het nieuwe seizoen gestart met de prijsuitreiking en een simultaan van de 

leiders tegen de jeugdleden. We namen afscheid van Gilian en Mark Honkoop, die te sterk 

voor de club zijn geworden. Zij zijn gaan schaken bij Kennemer Combinatie Chesscool in 

Haarlem en spelen daar ook in de nationale competitie. Op 8 september begon de competitie 

en startten we met de lessen voor de diverse stapexamens. Er waren 3 nieuwe leden: Don 

Rolando,  Ōmar Yilmaz en Thomas Bosschieter. Op 16 september begon een nieuwe 

schaakcursus met als deelneemster Lara Westra;  door een wijziging van de trainingstijden bij 

de voetbalclub vervielen er 2 aanmeldingen. Jammer, jammer.  

Alle nieuwkomers van harte welkom en veel schaakplezier.  
 

Ons ledental is wat teruggelopen. We streven naar 16 leden; neem een vriendje mee !? 
  
Dit seizoen hebben we het volgende begeleidingsteam: 

Melle Gelok:        Lesgever stap 1, 2. Uitslagen, stand op website. 

Casper Coco:       Wedstrijdleider, Lesgever stap 1, 2.  

Remmert Brinkman:   Lesgever stap 1 en stap 4  

Martin Honkoop:     Lesgever Stap 1, 2. 

Aad Lansbergen:     Algemene Zaken,  lesgever schaakcursus. 
 

Competitie: Onderstaand een overzicht van de uitslagen en de stand. 

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. 
 

Verder graag jullie speciale aandacht voor het Grand Prix toernooi in Zaandam.  

Hier kunnen Don, Ivar, Leon, Mace, Stella, Wassim en  Wouter aan meedoen.  

Wacht niet tot het laatste moment met opgeven. 
 

Uitslagen: 

 

1e ronde 8 september 2e ronde 15 september 
Mace Neeft - Stella Honkoop 0-1 Stella Honkoop - Wouter de Jonge 1-0 

Leon van Vliet - Wassim Belloum 0-1 Wassim Belloum - Mace Neeft ½-½ 

Justin Bossema - Wouter de Jonge 0-1 Leon van Vliet - Ivar Brugemann 1-0 

Don Rolando - Ōmar Yilmaz 1-0 Justin Bossema - Don Rolando 0-1 

Don Rolando - Ivar Brugemann ½-½  -   

        

3e ronde 22 september  4e ronde 29 september 
Don Rolando - Stella Honkoop 0-1 Stella Honkoop - Wouter de Jonge 1-0 

Wouter de Jonge - Ivar Brugemann 1-0 Lara Westra - Omar Yilmaz 0-1 

Mace Neeft - Leon van Vliet 1-0 Ivar Brugemann - Thomas Bosschieter 1-0 

Ōmar Yilmaz - Thomas Bosschieter  0-1  -   

Wassim Belloum - Vrije ronde   -   

     -   

5e ronde 20 oktober 6e ronde 27 oktober  

Stella Honkoop - Wassim Belloum 1-0 Stella Honkoop - Mace Neeft 1-0 

Wouter de Jonge - Mace Neeft ½-½ Don Rolando - Wouter de Jonge 0-1 

Lara Westra - Thomas Bosschieter 0-1 Ōmar Yilmaz - Ivar Brugemann 1-0 

Don Rolando - Omar Yilmaz 1-0 Thomas Bosschieter - Leon van Vliet 0-1 

Leon van Vliet - Wassim Belloum ½-½ Wassim Belloum  Proefexamen  

 

 

 
   

 
  

http://www.schaakclubassendelft.nl/
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 Stand:         

1. Stella Honkoop  192   6. Wassim Belloum  83 

2. Wouter de Jonge  112   7. Ōmar Yilmaz  73,5 

3. Leon van Vliet  95,5   8. Thomas Bosschieter  64 

4. Mace Neeft  92,5   9. Ivar Brugemann  57 

5. Don Rolando  85   10. Lara Westra  35 
 

 

Stella heeft met 6 overwinningen uit 6 partijen de beste start gemaakt, wie gaat haar dit 

seizoen als 1
e
 verslaan?. Leon krijgt de eerstvolgende kans.  

 

 

 

 

 

 

Programma tot aan kerstvakantie: 
 

 1e Half uur 2e Half uur 

Maandag 10, 17, 24 november Wedstrijd Les 

Maandag 1 december Feestavond            Snelschaakvierkampen met prijzen 

Maandag 8 december Wedstrijd Les 

Maandag 15 december Wedstrijd Wedstrijd Laatste ronde 

herfstcompetitie 
 

 

Grand Prix Zaanstad 

Op zondag 16 november organiseren SC Krommenie, Het Witte Paard en ZSC-Saende het  

3
e
 Grand Prix toernooi van Noord-Holland. Er wordt gespeeld in groepen van 8 spelers. De 

spelers worden ingedeeld naar speelsterkte. Je speelt 7 partijen van 15 min. per speler per 

partij. Inschrijfgeld € 5,00. 

Inschrijven uiterlijk donderdag 13 november. Maximaal 120 deelnemers. Vol = Vol !! 

Prijzen: 3 bekers per groep. Zaal open 11.00 uur. Aanmelden uiterlijk 11.40 uur.  

Aanvang 1
e
 ronde 12.00 uur. Prijsuitreiking ca. 16.30 uur.  

Je kunt je opgeven bij Chris de Saegher 075-6163733 1561rk153@hetnet.nl. Lokatie 

Zaanlands Lyceum, Vincent van Goghweg 42, 1506 JD Zaandam 075-6170055. 

Vermeld bij inschrijving naam, geboortedatum en club. 

 

Toernooien: 
 

Datum Toernooi 

Zo. 16 November GP 3 ZSC/Saenden, Het Witte Paard, SC Krommenie in Zaandam 

Kerstvakantie  41
e
 Zaans Schaak Kampioenschap voor de Jeugd  

Zo. 14 December NHSB Grand Prix 4 Beverwijk 

Zo.  4 Januari  NHSB Grand Prix 5 Alkmaar   

Zo. 15 Februari NHSB Kampioenschappen voor E-spelers. (geboren in 2005 of later) 

Zo. 1 maart NHSB Grand Prix 6 Castricum 

Zo. 22 Maart NHSB Grand Prix 7 Heiloo 

Zo. 14 Mei NHSB Grand Prix 8 Medi-Ma Purmerend 

 

Voor verdere info zie www.nhsb.nl 

 

Afberichten voor de clubavond kunnen gedaan worden bij: Aad Lansbergen  

Tel: 075-6871474 of Tel/SMS 0613548672 of per email a.lansbergen@wxs.nl.  

 Liefst uiterlijk zondags in verband met de wedstrijdindeling. 

 

Aad Lansbergen 
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