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Voorwoord (Roel Spier) 
 

Het volgende clubblad van Schaakvereniging Assendelft is beschikbaar gesteld op onze WEB-site. 

Mijn dank gaat uit naar de leden Remmert Brinkman, Albert Grin, Kees Lute, Don Spier, Gert Jan Teer 

en Ab Visser voor het leveren van kopij. 

Mijn mening:  ieder lid kan kopij aanleveren en het is zijn plicht om dat (eens) te doen.  

Daarnaast gaat mijn dank uit naar Sanne Dekker (opmaak van ons clubblad). 

Humor 

 

Persoonlijke berichten 

Schaakgedichten (Ab Visser) 
 

Schaaksonnet 

 

De dood schaakt mee en zal uiteindelijk winnen 

al lijkt de eigen stelling nog zo goed. 

Dan blijkt wat je al spelend had vermoed: 

het laatste mat kent geen opnieuw beginnen. 

 

Je zou zo graag een meesterzet verzinnen 

die op ’t laatst de kans nog keren doet, 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiD_IO8yuTiAhXCKFAKHf3TBVEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.svzierikzee.nl/cms18/tiki-read_article.php?articleId%3D6265&psig=AOvVaw2LWVUbv5UhhR4huTy4Po0F&ust=1560450807538624


  

als triomfantelijk afscheid, en als groet 

aan allen die met jou het spel beminnen. 

 

De laatste zet is altijd aan de ander- 

wanneer de vlag valt triomfeert de tijd 

en ben je achteloos aan de kant geschoven. 

 

Toch blijft de mens in eigen kracht geloven 

en stort zich onverminderd in de strijd 

met deze superieure tegenstander. 

 

 

 

“Het kan verkeren” 

 

Schaken bouwt aan het karakter: 

ik leer geduldig zijn, 

niet roekeloos het doel bestormen 

-dat wordt de ondergang- 

maar behoedzaam 

de stukken schuiven 

elk naar eigen aard 

kiezend weloverwogen plaats 

in fascinerende structuren. 

Het gaat langzaam, 

te langzaam voor mijn aard. 

Ineens luid hinnikend 

grijpt mijn witte paard 

triomfantelijk zijn kans 

-ik kan het niet meer houden- 

het maakt een fraaie vreugdesprong 

en valt de koning, dame 

en ook een toren aan! 

Vol verrukking, in een zalig weten 

zie ik alles aan. 

De zwarte koning gaat beduusd opzij. 

Keuze: koningin of toren? 

Die is er niet voor mij. 

Gretig grijpt mijn hand 

de fel begeerde dame 

en zet haar resoluut aan de kant. 

Mijn paard valt nu op zijn zij, 

en werpt een laatste blik op mij. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjuvZr5yuTiAhWMYlAKHVKnDA8QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/photo_6686162_een-rechte-lijn-van-twisted-manilla-touw-ge%C3%83%C2%AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-.html&psig=AOvVaw2NMSi47JYzj24JSpnfPqYa&ust=1560450941387351


  

Mijn goede, goede witte paard, 

een koningin is toch een offer waard! 

Dan schrijdt de versmade 

grote zwarte toren 

majesteitelijk, onverbiddelijk 

dreigend ver naar voren. 

-wie doet hem wat- 

Plotseling word ik moe 

en héél erg mat. 

 

 
 

“Vluggertje” 

 

Ze schaken bij het leven 

’t is niet te geloven 

men mag hen straks daar boven 

ook wel stukken geven 

anders hebben zij geen leven. 

 

Schaakpuzzel / Hersenkraker (Albert Grin) 
Ik kan voor het clubblad geen schaakpuzzel / hersenkraker aanleveren. Ik ben net van vakantie thuis 

gekomen, in augustus zal ik weer iets aanleveren. 

(redactie: en wij verwachten nog de oplossing van de editie van april 2019) 

Oude Clubkampioenen aflevering 4 – Paul Verkooijen (Gert-Jan Teer) 
In de vorige afleveringen daalden we af naar kampioenen uit 
de jaren tussen 1965 en 1980. 
In deze aflevering komen we iets dichterbij met een speler, 
die tussen 1989 en 1999 zijn grootste 
successen behaalde binnen onze vereniging. 
Paul Verkooijen werd 3x clubkampioen in de jaren 1989, 
1995 en 1998. Dit laatste kampioenschap 
deelde hij met Peter van Straten, die in de laatste ronde nog 
naast hem kon komen , want de 
beslissende rekenmodellen konden geen uitsluitsel geven 
over 1 winnaar. 
 
Paul kwam in de jaren 80 in Assendelft wonen en speelde bij 

De Pion in Wormerveer. Hij behoorde tot een actieve lichting 
schakers daar met onder andere Simon Groot, Geert Kingma, 

Peter Alberts en Kees Benjamin. Ook daar was hij een actief 
lid, en dit zette zich voort toen hij bij ons lid werd. Paul ging 

zich ook inzetten voor de jeugd met onder andere Aad  
Lansbergen. 

Paul in 2015 bij Aris de Heer (foto: Eddie Saraber) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjuvZr5yuTiAhWMYlAKHVKnDA8QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/photo_6686162_een-rechte-lijn-van-twisted-manilla-touw-ge%C3%83%C2%AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-.html&psig=AOvVaw2NMSi47JYzj24JSpnfPqYa&ust=1560450941387351


  

In de interne competitie was hij onmiddellijk een geduchte tegenstander, maar uit de verslagen van 
die tijd kon ik opmaken, dat Paul ook vaak moest afzeggen vanwege drukke werkzaamheden. 
Als ik het goed heb wist Paul ondanks zijn wisselende aanwezigheid wel een keer de 2e groep te 
winnen, maar dit zeg ik uit mijn hoofd, ik zal dit nog eens nagaan. 
 
Ikzelf werd weer lid rond 1995 en herinner me Paul naast een sterke tegenstander ook als een 
gezellige man, discussiërend aan de bar met een glas bier er bij, altijd met interesse voor een ander. 
Voor ons jammer, maar voor Paul een wens die in vervulling ging, verhuisde hij met zijn gezin naar 
Midden Beemster, waar hij tot nu toe volgens mij nog woont en.. hoe kan het ook anders.. nog 
steeds schaakt bij Aris de Heer en daar ook nog secretaris is (Paul woont inmiddels in Zuidoost 
Beemster, een dorp in de buurt van Midden Beemster.) 
 
Als eerbetoon aan Paul, hieronder een partij tussen ons. Ik kwam in de opening gunstig te staan, 
toen Paul een pion cadeau gaf. In het vervolg bleek de grote kracht van mijn tegenstander. Via 
degelijk en actief spel, werd de achterstand omgebogen naar voordeel en winst. Een 
karakterpartij! 
 
 

Intern 1996-1997 27-01-1997 G.J. Teer – P. 
Verkooijen 0-1 
Engelse Opening: Vier Paarden Variant 
1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.d3 Pc6 4.Pf3 d6 5.g3 b6 (Paul 
speelt hier een afwijkende zet, meestal wordt 
5..h6 of g6 gespeeld. 6. Lg2 Lb7 7.e3 Tb8 8.Da4 Le7? 
Zie diagram 1 (Hier blijkt het nadeel van 5..b6,zwart 
verliest een centrumpion. Beter was 8...Dd7) 
 
 
 
 
 
 

9.Pxe5! dxe5 10.Lxc6+ Lxc6 11.Dxc6+ Dd7!(dwingt wit 
tot dame ruil anders gaat d3 verloren.) 
12.Dxd7+ Pxd7 13.O-O O-O 14.Pb5 Tb7 15.d4 c6 16.Pc3 
Td8 (Zwart heeft razendsnel zijn 
ontwikkeling voltooid, terwijl wit nog met zijn loper op c1 
staat, de volgende zet doet hier geen 
goed aan zwart gaat nu het centrum 
beheersen)17.f4?(beter 17.a3 gevolgd door b4 daar 
liggen de 
witte kansen..)17...exd4 18.exd4 Pf6 19.Td1 Tbd7 20.Le3 
Pg4 Zwart bestookt de kwetsbare loper. 
21.Td3 Lc5! De pointe van het zwarte spel. Wit kan niet 
nemen, dan gaat de toren er af en de d-pion 
opspelen kan ook niet, dan gaat Le3 verloren, zie 
diagram 2. 

 
 
De oplossing, die wit kiest kost uiteindelijk 2 pionnen en ook de partij. 22.Lf2? ( 22.Pe4 ! Had wit 
kunnen redden, nu moet de loper terug en heeft wit weer evenwicht in het centrum) 22...Pxf2 



  

Lxd4 23.Lxd4 Txd4 24.Txd4 23.Kxf2 Txd4 (dreigt aftrekschaak met stukwinst )24.Txd4 Txd4 25.Ke2 
Txc4 26.Td1 Td4! En zo wikkelt Paul netjes af naar een gewonnen eindspel. Kijk maar even naar de 
volgende zettenreeks. 27.Txd4 Lxd4 28.Kd3 Lxc3 29.Kxc3 29...Kf8 30.Kd4 Ke7 31.b4 Ke6 32.g4 f5 
33.h3 g6 34.g5 Kd6 35.Kc4 a6 36.a3 c5 37.b5 a5 38.a4 Ke6 39.h4 Kd6 40.Kd3 Kd5 41.Kc3 c4 
42.Kc2 Ke4 43.Kc3 Kxf4 44.Kxc4 Ke4 0-1 
 

Schaakkalender 2011 

Op vrijdag 6 mei 2011 stond de volgende vraag in de schaakkalender: 

“Wat is volgens het British Chess Magazine de spectaculairste zet ooit in een officiële partij 

gespeeld?” 

 

De vraag lezende vraag ik mij af, welke zet zal het zijn? In mijn gedachten komt een partij van 

Kasparov, met een ver vooruitziend mat. Zal dat het zijn? 

Of zal het een openingszet zijn? Een zet van Magnus?  Eigenlijk heb ik geen idee uit welke partij het 

zal zijn? 

Het blijkt een partij uit tussen Topalov en Shirov uit 1998. Met zwart aan zet. 

 

Het is niet te zien hoe zwart hier (zie onderstaande diagram), ondanks twee pionnen meer, kan 

winnen. Als hij zijn loper wegspeelt om met zijn koning naar voren te gaan, gaat de witte koning naar 

e3 en alle pionnen worden tegengehouden. Wat te doen? 

 

 
 



  

Volgens het British Chess Magazine was de zet die Shirov deed de spectaculairste ooit gespeeld: 47. 

… Lf5-h3! 

Dit ziet er krankzinning uit, maar is toch logisch: als de witte koning nu naar e3 gaat, pakt zwart de 

pion op g2. Maar als wit eerst de loper slaat komt de witte koning net een zet te laat om zwarts 

pionnen tegen te houden: 48. g2xh3 Ke6-f5 49. Kg1-f2 Kf5-e4 50. Lc3xf6 d5-d4 Topalov speelde nog 

51.  Lf6-e7 Ke4-d3 52. Le7-c5 Kc3-c4 53. Lc5-e7 Kc4-b3 , maar gaf toen op, omdat hij er niet in gaat 

slagen beide pionnen tegen te houden. 

Bijvoorbeeld: 54. Kf2-e2 Kb3-c2 55 Le7-b4 (om de d-pion tegen te houden) d4-d3+ 56. E2-e3 a4-a3 

57. Lb4xa3 d3-d2 en zwart haalt dame. 

 

Blik van de voorzitter (Roel Spier) 

Het einde van het seizoen is daar.  

U leest de 5e uitgave van het clubblad, van dit seizoen. 

Interne competitie 

 
De kampioenen zijn bekend! (zie elders de detailinformatie van Kees) 

APK competitie 

 
De derde periode is beslist. (zie elders de detailinformatie van Ab.) 

 

Jeugdafdeling 

Bij de jeugd wisselt het aantal leden, er is ruimte voor nog een aantal leden. 

Het seizoen is afgesloten met het maken van (proef)examens. (zie Jeugd) 

Nieuwe leden? 

Dit seizoen hebben wij bij de senioren gelukkig een aanwas van nieuwe leden gehad. Hans van 

Brandenburg is een oude bekende. Herman Kat, Himmet Obut en Roel Vrouwe zijn nieuwe gezichten 

die het schaakspel goed beheersen. Daarnaast is het goed om te zien dat vanuit de jeugd Ömer 

Yilmaz een keer heeft meegedaan. Hopelijk kunnen wij dat voortzetten in het volgende seizoen. 

 

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.) 

 

  



  

Afsluiting seizoen 

Het seizoen bij de senioren is beëindigd met een 

speciale avond. Dit is traditie geworden. 

Zes teams streden voor wat zij waard waren. Een 

geslaagde avond, met dank aan de organisatoren Jan 

Beekman en Gert-Jan Teer! 

Koningsdag 

 
Op zaterdag 27 april 2019 waren wij vertegenwoordigd 

met een kraam op Koningsdag 2019 in de Kerkbuurt 

van Assendelft. De kraam werd bemenst door Remmert 

Brinkman, Wouter de Jonge, Roel Spier en Jan van 

Weelden. Diverse senior leden kwamen langs en 

ondersteunden bij het promoten van onze vereniging. 

 

 

WEB-site 

De (actuele) informatie (uitslagen laatste avond en 

bijgewerkte stand) is te zien op onze vernieuwde site. 

Naast de inhoud is ook de naam aangepast aan de statuten van onze vereniging. 

www.schaakverenigingassendelft.nl 

In de statuten staat de oprichtingsdatum van onze vereniging, 8 november 1954. Ongeveer de helft 

van de senior leden is ouder dan de vereniging. Eén lid is van hetzelfde “bouwjaar”. Het betekent dat 

wij dit jaar 65 jaar gaan worden. Een moment om ter zijner tijde even bij stil te staan. 

Met de vernieuwde WEB-site is ons logo geïntroduceerd. 

 

 

Foto Jan kat 

http://www.schaakverenigingassendelft.nl/


  

Ik ben heel trots op ons logo. Duidelijk om welke sport het gaat en een verwijzing naar de vlag van 

Assendelft. (een wit paard in een rood vlak) 

De site is gemaakt met open standaard software. Waarvan wij lang niet alle mogelijkheden hebben 

gebruikt. 

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. 

 

Twitter 

Af en toe plaats ik een tweet over onze Schaakvereniging op Twitter. Ook op de hoogte 

blijven? Volg mij en de berichten verschijnen:. 

https://twitter.com/roel_spier 

 

Competitie seizoen 2018 – 2019 

Intern (Kees Lute) 

Dit seizoen is ook na de splitsing volgens het Keizersysteem gespeeld. Hierbij zijn de resultaten in de 

bondscompetitie meegeteld, bij een zuivere twaalfkamp hoort dit eigenlijk niet. 

Om een voorbeeld te geven: Don Spier had dankzij de bondscompetitie bij de eerste vier kunnen 

komen, wat overigens volkomen terecht geweest was. 

Het grote voordeel van Keizer: geen achterstallige partijen, maar niet iedereen heeft elkaar voor het 

eind van het seizoen ontmoet. Daarvoor zijn er veel meer ronden nodig. 

Als beide groepen oneven waren, deelde ik een speler uit de eerste groep in tegen een speler uit de 

tweede groep. In dat geval ben ik niet te zuinig geweest: bij winst het volle punt, bij remise of verlies 

2/3 punt. 

 

Er waren vier speelavonden gereserveerd voor de afsluitende vierkamp, en dat was maar goed ook. 

In de eerste groep viel pas op het allerlaatste moment de beslissing, anders waren er drie gelijk 

geëindigd. 

In de tweede groep was René. Spruit op de tweede avond verhinderd, waardoor een extra avond 

nodig was. Jeroen Kramer werd eerste met 3 Sonneborn-Berger punten (gewonnen van Herman Kat 

en René Spruit), Herman Kat werd tweede met 2 Sonneborn-Berger punten (gewonnen van Jan Kat 

en René Spruit). 

Himmet Obut en Ömer Yilmaz heb ik niet in de onderstaande tabellen opgenomen. 

 

Eindstand eerste groep 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 K. Lute 2.5   12 8 4 0 83 

2 R. Spier 2   13 5 5 3 58 

3 A. Lansbergen 1.5   14 6 3 5 54 

https://www.google.nl/search?biw=1680&bih=933&tbm=isch&q=logo+twitter+jpg&sa=X&ved=0ahUKEwim3qjvsuzPAhVLLcAKHcFBBf0QhyYIHg
https://twitter.com/roel_spier


  

4 M. Bood 0   14 5 4 5 50 

5 R. Brinkman 487 56 13 3 9 1 58 

6 R. Nieuwenhuizen 466.5 55 14 3 9 2 54 

7 G.J. Teer 399.5 54 13 3 6 4 46 

8 P. van Straten 359 53 11 2 5 4 41 

9 D. Spier 354 52 9 4 1 4 50 

10 D. Noë 301.5 51 14 1 7 6 32 

11 C. Coco 284 50 14 2 5 7 32 

12 J. de Boer 255.5 49 10 2 2 6 30 

 

 

 

Eindstand tweede groep 

Nr. Naam Pntn Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 J. Kramer 2   11 7 0 4 64 

2 H. Kat 2   11 7 2 2 73 

3 J. Kat 1   14 6 4 4 57 

4 R. Spruit 1   10 6 1 3 65 

5 A. Visser 525 56 13 7 2 4 62 

6 R. Douwes 489 55 13 5 5 3 58 

7 J. Beekman 432 54 12 7 0 5 58 

8 F. Rijkhoff 413.5 53 10 5 1 4 55 

9 J. Kuijper 392 52 12 6 0 6 50 

10 K. van ’t Veer 379 51 13 5 2 6 46 

11 C. Boekhout 343.5 50 13 4 2 7 38 

12 J. van Weelden 333.5 49 13 2 6 5 38 

13 R. Vrouwe 327 48 8 4 1 3 56 

14 W. de Jonge 226.5 47 3 3 0 0 100 

15 A. Grin 205.5 46 8 2 1 5 31 

16 H. van Brandenburg 158 45 10 1 1 8 15 

17 R. Nino 126 44 12 1 0 11 8 

18 P. Bijl 87.5 43 0         

19 J. Teer 86.5 42 0         

 

 

APK nieuws (Ab Visser) 
Hallo schaakvrienden, 
 
De eerste helft van het APK- seizoen zit er alweer een tijdje op. 

We schaken al weer een paar weken op het kantoor van Jan de Boer in plaats van het clubgebouw bij 

Koppie. 



  

Nu ik dit stukje schrijf is het zo’n 30 graden en echt geen weer om aan schaken te denken. 

 

Toch maar even doen.. 

 

Tot nu toe hebben we al 3 schakers voor de finale tafel van 23 december aanstaande. 

 

De 1e periode kampioen is Roel Vrouwe 

De 2e periode kampioen is Herman Kat 

 

En de 3e periode kampioen is René Spruit geworden (toen is hij nog wel komen opdagen voor een 

potje schaak). 

 

Vanaf september zijn er dus nog 3 plaatsen vrij. 

Meteen na de jaarvergadering van 2 september aanstaande brandt het weer los. 

Er is dus nog tijd om te studeren, te oefenen en zelfs voor een langdurige buitenlands trainingskamp. 

 

Tot op de jaarvergadering of op het kantoor. 

Verder nog een mooie vakantie en tot ziens. 

 

De keurmeester 

Afsluiting seizoen (Jan Beekman) 
Zes teams streden om de winst, waarbij de teamprestatie telde. De strijd werd gestreden door het 
speen van draaischaak, een pub-quiz en een korte schaakpartij. Hierna de eindstand. 

 
(Redactie: toeval of niet? Het team van Jan Beekman ging met de prijs naar huis.) 
  



  

De team indeling was als volgt, waarbij de eerstgenoemde de teamcaptain was: 
 
• A – J. van Weelden, R. Spier, A. Visser, C. Coco 
• B – J. Beekman, H. Kat, H. Obut, M. Bood 
• C – A. Lansbergen, J. Kramer, K. Lute, D. Spier 
• D – H. van Brandenburg, R. Spruit, J. de Boer, J. Kuijper 
• E – R. Nieuwenhuizen, R. Brinkman, J. Kat, C. Boekhout 
• F – T. van Brandenburg, R. Nino, F Rijkhoff, G.J. Teer (Marion, Marlies) 
 

NHSB ratinglijst (Roel Spier) 

Bij de stijgers valt Cees Boekhout op, bijna honderd punten meer! Vanuit hetzelfde viertal Don Spier 

(+36) en Jan van Weelden (+39).   

Door op de naam te klikken, krijg je de statistieken van die speler te zien. 

Stand per 1 mei 2019 

 

 Naam Lidnummer Rating Verschil 

1 C.N.A. (Kees) Lute 6244590 1831 +29 

2 P. (Peter) van Straten 6202471 1782 -11 

3 R. (Rudi) Nieuwenhuizen 7195705 1665 -7 

4 R. (Roel) Spier 7514166 1644 -23 

5 A. (Aad) Lansbergen 6238694 1642 -2 

6 J. Teer 7737301 1639 = 

7 M. (Melle) Gelok 8255665 1601 = 

8 J. (Jan) Kat 5953013 1600 +4 

9 G.J. (Gert-Jan) Teer 7906272 1591 -32 

10 R. (Remmert) Brinkman 7210335 1586 = 

11 R. Spruit 7906261 1503 -8 

12 R. Douwes 7655923 1479 = 

13 J. (Hans) Kuijper 7516014 1387 -7 

14 D. (Don) Spier 7991049 1371 +36 

15 A.H. (Ab) Visser 7516003 1343 +6 

16 J. (Jan) de Boer 8453610 1340 -10 

17 C. (Casper) Coco 7948534 1307 -23 

18 J. (Jan) van Weelden 7644450 1202 +39 

19 A.M. (Fons) Rijkhoff 8454952 1169 -3 

20 C. (Cees) Boekhout 8702023 1082 +93 

 

  

https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6244590&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6202471&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7195705&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7514166&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6238694&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7737301&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8255665&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=5953013&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7906272&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7210335&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7906261&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7655923&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7516014&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7991049&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7516003&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8453610&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7948534&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7644450&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8454952&listid=135
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8702023&listid=135


  

Jeugd (Remmert Brinkman) 

Algemeen clubkampioenschap 
Na een lange tweede seizoenshelft schaken is net als vorig jaar Wouter de Jonge als eerste geëindigd 
en daarmee de clubkampioen. Wouter speelde een constant seizoen met slechts een enkele 
verliespartij. In de laatste wedstrijd kon hij al niet meer worden ingehaald door de rest. Tweede is 
zeer knap geëindigd Sjoerd Grootes. Het is het tweede seizoen dat Sjoerd meespeelt en hij 
ontwikkelt zich goed. Sjoerd geeft bij tegenslag niet op en wist daardoor een aantal kostbare punten 
binnen te slepen. De derde plaats werd door Daan v.d. Akker behaald. Daarna volgen Ömer (die 
vaak afbericht heeft gegeven) en Milena die geconcentreerd speelt. Ook Lasse wist als nieuwkomer 
diverse partijen te winnen. 
 

Diploma’s 
Op de laatste clubavond werden examens (stap 1 tot en met 4) afgenomen door examinator Chris de 
Saegher. Nadat er eerder nog werd geoefend met een proefexamen moest nu in een uur tijd 
pakweg 20 vragen over uiteenlopende onderwerpen worden beantwoord. Er werden door een 
aantal jeugdleden hoge cijfers behaald. Kijk voor de foto’s 2 pagina’s verder!! 
Geslaagd voor: 
Stap 1: Lieuwe, Lasse en Mare; 
Opstapje 2: Alon; 
Stap 2: Rik, Daan en Eniz; 
Stap 4: Wouter. 
 

Schaaktip 
In de beginfase (opening) van een schaakpartij is het belangrijk om al je stukken zo snel mogelijk 
te ontwikkelen. Ontwikkelen betekent dat je Paarden, Lopers enzovoort op een gunstig veld neerzet 
waar ze gevaarlijk kunnen worden. Met schaken is het zo dat de stukken in de beginstand niets 
nuttigs doen en daarom moeten ze een voor een “in het spel worden gebracht”. Ook een of twee 
pionnen in het centrum en rokeren zijn een verplicht onderdeel van de opening. 
 

Promotie activiteiten 
Net als vorig jaar hebben wij aan ledenwerving gedaan op onder meer de scholen de Kroosduiker, 
Ayundo, Octant en de Oceaan. Ook stonden wij met een kraam op Koningsdag in de Kerkbuurt. Wij 
hadden de beschikking over een schaakspel met zeer grote stukken en dat viel erg op. Veel kinderen 
en ook ouders bleven even staan kijken. Concreet leverde dit een nieuw jeugdlid en een aantal 
potentiële leden op. 

 
Afsluiting 
Wij wensen iedereen alvast een prettige vakantie toe. Probeer af en toe je schaakkennis op peil te 
houden door onderling of online te schaken. Het nieuwe seizoen begint op maandag 2 september 
met de prijsuitreiking en simultaanwedstrijden tegen de prijswinnaars. 

Nieuwe leden 
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. 

  



  

 

 

Stand na 20 mei 2019 

1. Wouter de Jonge  331 KAMPIOEN!! 

2.           Sjoerd Grootes   248.5 

3. Daan v/d Akker   232.5 

4. Omer Yilmaz   203 

5. Milena Lashchenko  181 

6. Rik v/d Akker   176.5 

7. Dax Tjalsma   171 

8. Alon Ezra   168 

9. Lasse van Tunen  151.5 

10. Eniz Ayyildiz   140 

11. Wouter Brakenhoff  120 

12. Lieuwe Andringa  117 

13. Engincan Yurt   81 

14. Mare Schuler   74.5 

15. Fatime Belloum   72.5 

16. Zara Schram   65.5 

17. Robbin Schram           36 

18. Gijs                   19.5 

  



  

 

Foto’s geslaagden 


