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Voorwoord (Roel Spier) 
 

Een volgende versie van het clubblad van Schaakvereniging Assendelft is gemaakt en beschikbaar 

gesteld op de WEB-site. Ik wens u veel leesplezier. 

Op het voorblad staat wederom een persoon afgebeeld, die verbonden is aan onze vereniging. Een 

actueel artikel uit de krant over schaak gerelateerd nieuws. 

Dat herinnert mij aan de anekdote die Daan Noë op een clubavond vertelde, over twee journalisten 

die kopij aanleverde, voor de krant, over het bijwonen van een voorstelling, die niet door was 

gegaan!!   

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

Ab Visser voor het leveren van kopij. Mijn mening is dat ieder lid dat kan en het zijn plicht is om dat 

(eens) te doen.  

Daarnaast gaat mijn speciale dank wederom uit naar Sanne Dekker (uitwerking Uur met..) en Jessica 

Spier (foto’s Uur met ....) voor het mogelijk maken van mijn wens om een lid van onze vereniging in 

de spotlight te zetten en ons clubblad een persoonlijker karakter te geven. 

(persoonlijke) berichten 

 

Schaakbuurt in Saendelft (Remmert Brinkman) 

Een luchtfoto geplaatst in het Noord Hollands Dagblad van vrijdag 28 februari 2020. 

 

Alle bordspellen zijn toegestaan in de Schaakbuurt 

 

Blik op de straat Beemdgras in Assendelft, toegang tot de schaakbuurt, deels in aanbouw. © Foto Wim Egas  



 
  

Het zijn maar een paar straten. Een wijk mag je het daarom niet noemen, wel een buurt. Assendelft 

heeft zijn eigen Schaakbuurt. Al in 2017 bedacht de straatnamencommissie van de gemeente 

Zaanstad de namen voor de Schaakbuurt, als onderdeel van Kreekrijk in het noorden van Assendelft. 

Co Buysman is (gewezen) sportjournalist, schaker en voorzitter van Caïssa Eenhoorn in Hoorn. Hij is 

ook bekend als organisator van de Lente Veteranenkampioenschappen Noord-Holland. Hij zegt: ,,In 

vroegere jaren waren er wel negen schaakclubs in de Zaanstreek, iedere voorheen zelfstandige 

gemeente had er een. Wat dat betreft is het een postuum eerbetoon aan die schaaktraditie.’’ 

Al is Assendelft geografisch gezien wel zo’n beetje het hart van de schaakregio Noord-Holland er 

moet nog wel wat gebeuren om een echte schaakbuurt te worden. De straatnamen Dame, Koning, 

Loper, Paard, Pion, Toren, Schaakbord, Gambiet en Rokade zijn een begin. 

Buysman vult enkele details in om het wat echter te maken. ,,Elke schaakstraat mag niet meer dan 64 

huizen tellen, genummerd van A1 tot en met H8. Er moet natuurlijk een plein komen met zwarte en 

witte tegels. Voor de hand liggende naam is dan het Doctor Max Euweplein.’’ 

Verder: ,,Op de kinderspeelplaats staat geen wipkip, maar een wit en een zwart paardje. Het 

klautertoestel moet de vorm van een toren hebben. In het winkelcentrum heet de schoenenzaak 

uiteraard De Loper en de shop met vrouwenkleding De Dame. Als het regent, kunnen we in de 

dierenwinkel onze voeten vegen op een Duitse herdersmat.’’ 

Eerste grote stap is volgens Buysman om Schaakclub Assendelft die wat zuidelijker in De 

Dorpstaveerne zit, over te halen te verhuizen naar de Schaakbuurt. ,,Misschien daarna ’s zomers het 

Open Zaanse buitenschaakkampioenschap.’’ 

En binnenshuis? ,,Alle bordspellen zijn natuurlijk toegestaan in de schaakbuurt.’’ 

 

De kroegschaker - gedicht (Ab Visser) 

 

Gekluisterd aan de vierenzestig velden, 

schuift hij, dag in, dag uit, de oude rat, 

zijn tegenstanders van het bord, of mat, 

en maakt zo zijn geducht talent te gelde. 

 

Verliezen doet hij immers nog maar zelden, 

want juist zijn stille kracht wordt onderschat, 

zodat slechts eeuwig schaak of een lafhartig pat 

is weggelegd voor wie de winst reeds telde. 

 

Dan doemt de kroegbaas op, met blik en stoffer, 

en gaat ook hij zijns weegs. Maar langs de gracht 

vertraagt zijn pas en wordt zijn oog ál doffer. 

 



 
  

Want nooit wacht hem een vrouw meer in zijn koffer, 

sinds hij dat kostbaar stuk verloor, die nacht, 

na een slecht doorgerekend dameoffer. 

 

Een partij analyse (Kees Lute) 

Een partij uit de interne competitie, van 25 november 2019 

 

Kees Lute – Himmet Obut 

(Siciliaans, Taimanov variant) 

 

1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pc6 5. Pc3 Dc7 6.Le3 Pf6 7. Le2 a6 8. O-O Lb4 9. f3   beter 9. Pa4  
9.. O-O 10. Dd2  wit wil geen geïsoleerde dubbelpion, maar beter is 10. Pxc6, zwart zal niet zo snel op 
c3 slaan  10.. d5  de thematische zet, zwart heeft een tempo uitgespaard door de pion in één zet van 
d7 naar d5 te spelen  11. Ld3?  dit kost bijna een stuk, en in ieder geval een pion, 11. Pxc6 is nog 
steeds de beste zet  11.. Pxd4 12. Lxd4 e5 13.Lf2 d4 14. Pb5  met kunst en vliegwerk slaagt wit erin, 
het stuk te behouden  14.. Da5  zwart probeert het paard te veroveren, maar 14.. De7 is beter: 15. c3 
La5 en nu heeft wit de keuze tussen 16. b4 dxc3 en 16. Pxd4 met compensatie  15. c3 Le7 16. b4 Dd8  
hier (of met de volgende zet) kan zwart beter met de pion op c3 slaan: 16.. dxc3 17. bxa5 cxd2 17. 
Pa3 a5 18. cxd4 Lxb4 19. Db2 exd4 20. Pb5 Lc5  beter 20.. Ph5  21. Tfd1 De7 22. Lxd4 Ld7 23. Kh1 
Tfd8 24. Le5?  de zwarte loper op c5 moet worden afgeruild, vanwege de diagonaal g1-a7, dit is de 
bron van de komende ellende  24.. Lc6 25. Lc3 Ph5 26. Pd4 Dg5 27. Pe2  te passief gespeeld, 27. Pf5 
is beter: 27.. La4 28. Lc2 Lxc2   27.. Td6 28. Ld2 Dg6  de dame kan beter naar d8 dan naar g6, 
vanwege de witte loper op d3  29. Pf4  dit  kost een pion, betere zetten zijn 29. Lc2 en 29. Tac1  29.. 
Pxf4  hier moet zwart 29.. Pg3+ spelen: 30. hxg3 Dxg3 31. Ph3 Txd3  30. Lxf4 Ld4 31. De2 Tf6?  een 
slechte zet, 31.. Lxa1 is beter: 32. Lxd6 Dxd6 33. Txa1 Td8   32. e5 Lb5 in opkomende tijdnood vindt 
zwart de beste zet  33. Lxg6  de verkeerde keus, beter is 33. Lxb5  33.. Lxe2 34. Lxh7+ Kxh7  vanaf 
hier heb ik niet meer genoteerd, wegens tijdnood; blij, dat er elke zet 10 seconden bijkomen  35. 
Txd4 Tb6 36. Kg1 Tc8 37. Te1 Tc2 38. Td2 Txd2 39. Lxd2 Lc4 40. a3 a4 41. f4?  geeft de pion  terug, 
41. Te4 of 41. Le4 is beter  41.. Tb2 42. Lb4 Ld5 43. Td1 Lxg2  43.. Txg2+ kan ook  44. Td7 Kg6 45. Td2  
wikkelt af naar remise  45.. Txd2 46. Lxd2 Ld5 47. Kf2 Kf5 48. Ke3 Kg4 49. Le1 remise 
 

 

Schaakprobleem (Albert Grin) 

 

Hallo Schaak vrienden, 

Hierbij de oplossing  van schaakprobleem in clubblad november 2019. De witte loper op c1 staat 

aardig in de weg, dus zwart speelt  T*c1 en geeft schaak, zwart moet nu toren op c1 slaan om schaak 

op te heffen. Nu kan zwart Dame b6 pion b2 slaan en geeft weer schaak, als zwart dit niet doet dan 

kan wit met loper d3 toren e2 slaan, of paard f4 slaat loper d6. Koning  kan alleen nog naar d1 en 

zwart speelt  Dame d2 met schaak en Mat. 

                                             Zie hierna een nieuw probleem. 



 
  

 
 

Oud clubkampioenen aflevering 6 – Aad Lansbergen (Gert-Jan Teer) 

 
Tijdens dit 65 jarig bestaan wil ik graag in navolging van het interview uit het vorige clubblad Aad 
in het zonnetje zetten. Aad heeft op dit moment nog het record van de meeste 
clubkampioenschappen (maar liefst 9) op zijn naam. Hij wordt wel op de hielen gezeten door 
Kees Lute, die hard op weg is naar zijn 8e

 titel en Ruud Nieuwenhuizen, die ook 7 titels bezit. 
Aad is een van onze leden, die al vanaf de jaren 60 lid is van de club. Hij behoort daarmee tot de  
categorie van nestors, die het langst bij onze club spelen . Ook is Aad ons enige lid van 



 
  

verdienste, een titel, die hij ook verdiend heeft met het opleiden van vele jeugdleden, waarvan 
sommigen nog steeds bij de club spelen. 
Aad behaalde zijn titels tussen 1974 en 1988. Vreemd genoeg is in de navolgende jaren geen titel 
meer bijgekomen, ondanks het feit, dat Aad bijna altijd hoge klasseringen had. Twee jaar terug 
verloor Aad nog nipt de titelstrijd van Gert-Jan Teer met 4 keizersysteempunten(!) verschil. 
Als schaker staat Aad bekend om zijn eindspelkennis. Voor veel tegenstanders boezemt het 
angst in als je tegen Aad een eindspel ingaat. Het is regelmatig gebeurd, dat Aad een eindspel 
achterstand omboog naar remise of zelfs winst. Daarnaast is Aad een sportieve tegenstander, 
waarvan je zelden een wanklank hoort. 
 
Als eerbetoon een spannende partij van Aad tegen een ander oud-clubkampioen en wel onze 
voorzitter Roel Spier. Roel heeft een prachtige aanval opgebouwd, maar tast op het beslissende 
moment mis, waarna Aad op zijn rustige wijze de juiste zetten vindt om de partij naar zijn hand 
te zetten en te winnen. 
Aad Lansbergen-Roel Spier  
Intern 2008-2009, 08.09.2008  
C02: Frans doorschuifvariant 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Ld7 6.Le2 Tc8 7.0–0 cxd4 
8.cxd4 Pb4 9.Pc3 a6N een nieuwtje van Roel, hiervoor was alles nog theorie, normaal speelt men 
9… Pe7 10.Le3 Pe7 11.a3 Pbc6 12.Ld3 b5 13.Pa2 13...Pa5 14.b3 14...Pf5!? een verrassende 
wending aangezien zwart druk zet op de damevleugel 14...Pec6!? ligt dan meer in de 
verwachting 15.Lxf5 exf5 16.Pc1 Le7 17.Pd3 g5! Typisch Roel. Hij gaat ineens vol in de aanval op 
de koningsvleugel 18.b4 Pc4 19.Pc5 Lxc5 20.bxc5 f4 Zwart wint ruimte. 21.Lc1 Tg8 22.Dd3 Tg7 
23.h3 h5 24.Ph2 Tc6 25.Df3 Lf5 26.Dxh5 Th7 27.Df3 Le4 28.De2 Th4 29.f3 Lf5 30.Pg4 Kf8 31.Pf6 
Pa5 32.Da2 Pc4 33.Df2 Pa5 34.Da2 Wit staat zwaar onder druk 34...Pc4 35.a4 b4 36.a5 Txf6! 
Roel offert de toren om een beslissende aanval te forceren 37.exf6 Dxf6 38.Df2 38...b3?  

Zie diagram  

 



 
  

Zwart kiest de aanval aan de verkeerde zijde want er is geen dreiging op veld b2, dit staat goed 
gedekt. Na 38...Lxh3!! 39.Td1 Lf5 40.g4 Dh8! is er geen houden meer aan voor wit. 39.Te1 Ld3? Nog 
steeds is 39...Lxh3 winnend, zie 40.Tb1 Lf5 41.Txb3 Dh6 40.Ta4! Hier neemt Aad het initiatief over en 
komt via gedegen spel in het voordeel, want de toren komt binnen via de b lijn. Dd8 41.Tb4 Pxa5 
43.Tb8 Kg7 44.Dd2 Dc7 45.Tee8 en de kansen zijn gekeerd wit maakt zich op voor de winnende 
aanval 45…Lc4 46.Tec8 De7 47.Dxa5! 47...De2 48.Dd2 48...Df1+ Het ziet er nog dreigend uit, maar 
wit verdedigt zich solide 49.Kh2 Le2 50.Te8 Lxf3 51.Te1 Txh3+ 52.gxh3 en zwart verliest de dame 1–0  
Een mooie spannende partij! 

 
  



 
  

Een uur met… Jan de Boer 

Schaken is een rustpunt in het ondernemende leven van Jan: “Door schaken leer je eerst even na te 

denken”.  

Met de auto draaien we van de dorpsstraat af, een 

langgerekt pad op, dat zijn startpunt heeft aan de 

Dorpsstraat in Assendelft. Je verwacht het misschien niet, 

maar in de dorpskern achter de dorpsstraat waar elke dag 

auto’s langs razen, ligt een oase van rust. De woonplek van 

Jan en Truus. Op de dag dat wij op bezoek gaan, stormt 

het. Evengoed straalt de plek een bepaalde serene rust uit. 

Her en der zien we studio’tjes en een ‘tuinhuisje’ die later 

hun uitleg krijgen tijdens het gesprek. Te midden van alles 

staat een gelijkvloerse witstenen bungalow. Hond Jim, zo 

leren we, rent enthousiast onze kant op. We lopen richting 

het huis en Jan steekt vanuit de deuropening glimlachend 

zijn hand op. Een warm welkom, op een koude dag. We 

zijn weer benieuwd wat deze schaker ons vertelt, over het 

schaken, loopbaan liefde en jeugd.  

 

 

Ik geloof in tactiek ‘Je moet wel sturen’ 

We willen graag weten hoe Jan met het schaken is gestart. Het blijkt dat een medeschaker, Fons 

Eggenhuizen (in memoriam) en vroegere buurman van Jan, het spel aan hem heeft geleerd. “In de 

tijd maakte ik bielsen tafels; dat was toen in. Ik had ook een schaaktafeltje gemaakt die in mijn huis 

stond voor de sier. Fons vroeg mij op een dag: ‘Kan je ook schaken?’ en zodoende begon ik met 

schaken. Tussendoor heb ik een poosje niet geschaakt, door de drukte van mijn bedrijf. Maar door 

een partij met Cees Boekhout, die mij aanspoorde weer eens te komen, heb ik mij toch weer 

aangemeld bij Schaakvereniging Assendelft.” Truus, de vrouw van Jan, vertelt dat schaken een 

rustpunt is in het leven van Jan. “In het verleden was hij erg druk met zijn bedrijf.” Jan vult aan: 

“Door het schaken leer je eerst even na te denken, nog even te kijken. En nog vergis ik mijzelf daar 

regelmatig in. Je bent dan te veel met je eigen mooie aanvalsplan bezig, maar je vergeet dat de 

tegenstander ook een plan heeft. Dat moet je proberen te doorzien. Je moet achterstevoren zitten te 

kijken én inschatten wie er tegenover je zit.”  

“Je moet achterstevoren zitten te kijken én inschatten wie er tegenover je zit.” 

“Ik zie het zo, dat mensen vaak wel weten wat hun lichamelijke conditie is. Dat kun je immers wel 

een beetje inschatten en bovendien meten (ga maar eens hardlopen). Maar als je aan iemand vraagt 

hoe het geestelijk met de conditie is gesteld, dan heeft niemand een maatstaf. Met schaken kun je 

dat wel meten, je weet op gegeven moment op welk niveau je zit en van wie je zou kunnen winnen. 

Maar dan nog is het wel een kwestie van er rustig voor gaan zitten. Vroeger nam ik nog weleens een 



 
  

biertje tijdens een partij, maar dan is je mooie partij zo weg. Net of er storing in je concentratie komt. 

Nee, drinken doe ik niet meer tijdens de partij. Wel voor de gezelligheid.” 

Die gezelligheid, daarin sluit Jan aan in de rij van schakers die wij al gesproken hebben in voorgaande 

interviews: “Het is een gezellig club. Zeker, als je het vergelijkt met andere clubs. Ik denk dat wij bij 

een van de gezelligste schaakclubs zitten. Gewoon omdat er bij ons meer variatie zit in spelers; je 

hebt hele serieuze mensen die beslist geen biertje drinken achteraf en naar huis gaan, maar ook 

mensen die wel een biertje drinken, gezellig nahangen en dat geeft weer een stuk binding. Bij ons 

heb je ook andere gesprekken dan over schaken, het is persoonlijker.” 

“Bij Schaakvereniging Assendelft heb je ook andere gesprekken dan over 

schaken, het is persoonlijker.” 

Een beetje competitief is Jan wel, als hij buiten de deur schaakt vooral. “Dan wil je winnen. Ik zit in 

een viertal, en als er eentje verliest spreek je die gekscherend aan: ‘Hoe kan dat nou joh, dat je zo 

lang werk hebt om te verliezen?’. We lachen daar vaak om. Ik ben wel een keer kampioen van groep 

2 geweest, toen stond ik in de finale tegen Don Spier. Dat was spannend, we spelen een beetje op 

hetzelfde niveau.” 

Wijs door ervaring: over jeugd en leren werken 

We zitten ondertussen in de gezellige zithoek, en 

krijgen een lekkere kop thee aangeboden van Truus. 

Een kletskop erbij. Maar Jan zat er niet altijd zo 

warmpjes bij als vandaag de dag, daar is een 

ondernemend leven aan vooraf gegaan. En dat leven, 

daar vertelt Jan graag over. “Het is niet modern om 

over vroeger te praten”, zegt Jan. “Aan de andere kant 

heb je juist ervaringen uit het verleden en uiteindelijk 

heb je meer verleden dan toekomst. Van het verleden 

kan je leren. Het is net als bij mijn lievelingsras van 

honden de Bouvier. Hij leert wat moeilijker dan een 

Herder, maar wat hij weet, vergeet hij nooit meer.” 

“Het is niet modern om over vroeger te 

praten”, zegt Jan. “Aan de andere kant heb 

je juist ervaringen uit het verleden en 

uiteindelijk heb je meer verleden dan toekomst. Van het verleden kan je leren.”  

En die opgedane kennis van Jan is ook zeker iets waar hij zijn leven lang hard voor heeft gewerkt. 

Waar begon Jan in zijn leven, hoe is hij opgegroeid? “Ik ben in Westzaan geboren en op jonge leeftijd 

verhuisd naar Zaandam. Toen ik werd geboren, was mijn moeder al getrouwd geweest en haar man 

overleed aan de ziekte TBC. De relatie met mijn vader eindigde ook en mijn moeder, die rond moest 

komen van weinig – in die tijd had je nog geen sociale voorzieningen en leunde je deels op de kerk – 

hertrouwde. Ik ben daardoor een paar keer verhuisd binnen Zaanstad. Ik kan mij nog herinneren dat 

we verhuisden naar Zaandam en dat dat gebeurde op de autoped. Het was overleven voor mijn 



 
  

moeder, en ik had elke keer een andere papa.” De vader van Jan, zo vertelt hij, overleed na een 

verkeersongeluk toen hij nog jong was. Toch zien we een bijzondere foto van zijn vader in de 

woonkamer.  

Een nichtje van Jan vond de foto in het archief in Urk tijdens een stamboomonderzoek. “Dat was zo 

bijzonder. Dan ben  je zeventig en dan krijg je nog zo’n foto.”  

Door het verhuizen in mijn jeugd heb ik ook verschillende buurten meegemaakt: in Westzaan 

speelden we in sloten en gingen we bootjes varen, kikkers vangen en alles wat kinderen in het 

boerenleven doen. Maar ik heb ook in een achterbuurtje gewoond, waar met het juk het 

strontemmertje geleegd werd en je de prostituees bij de buurman zag langsgaan. Het was steeds een 

andere wereld voor mij als jongetje.” 

“Ik kan mij nog herinneren dat we verhuisden naar Zaandam en dat dat 

gebeurde op de autopet. Mijn jongste zuster ging ook mee. Het was overleven 

voor mijn moeder, en ik had elke keer een andere papa.” 

Hoe de omstandigheden ook waren, Jan kon goed leren op school. “Op een dag kwam een leraar van 

school langs bij ons thuis. Mijn oom was er op dat moment ook. Ik lag in bed en hoorde het gesprek 

aan. De leraar zei dat ik goed kon leren, naar de MULO kon, maar mijn moeder vond dat niets voor 

ons soort mensen en zei dat ik altijd met mijn handen bezig was. Dat ik wel banketbakker kon 

worden. Toen later aan mij werd gevraagd wat ik wilde, nam ik het voor mijn moeder op en gaf haar 

gelijk. Zo werd ik banketbakker en ging ik in mijn pubertijd naast de ambachtsschool werken in een 

bakkerij. Daar heb ik werken geleerd. Ik behaalde mijn diploma op de Technische Eendagsschool en 

later mijn patroonsdiploma, maar dacht daarna: ‘Ga ik dit mijn hele leven doen?’. Bovendien 

verdienden vrienden in de bouw een stuk meer, ik ging inmiddels om met jongens uit Assendelft en 

die hadden al een autootje. Zo rolde ik de bouw in, na een paar omzwervingen kwam ik in de 

dakbedekking terecht. Toen dacht ik: ‘Dit is wel wat’.” 

 

“In de bakkerij moest je zelf paaseieren maken en teer is net chocola alleen 

heeft het een andere temperatuur. Beide moest je in ketels smelten.” 

Volgens Jan heeft dakbedekking veel raakvlakken met de banketbakkerij. “In de bakkerij moest je zelf 

paaseieren maken en teer is net chocola alleen heeft het een andere temperatuur. Beide moest je in 

ketels smelten. Omdat ik toch gestudeerd had, was ik in de dakdekkerij al snel voorman. Dat vond ik 

leuk, maar ik wilde meer. Ik volgde studies en werkte een jaar of tien voor het bekende bedrijf BOKO. 

Daarna werd ik uitvoerder in Amsterdam, even later bedrijfsleider en toen begin jaren tachtig de 

crisis kwam ging dat bedrijf failliet. Na de vakantie stond ik voor de dichte deur. Een vreemde 

gewaarwording. Ik startte daarna mijn eigen BV op in 1985. Als je thuiskwam na het werk, moest je 

nog belletjes plegen, materiaal bestellen en offertes maken. Mensen hebben geen besef meer van 

hoe het toen was. Toch was ik toen voorloper met een ‘mobiele telefoon’. Ik had een legertas, met 

daarin een accu met een telefoon erop. Het was een ouderwetse hoorn. Als een klant belde naar 

mijn huis, dan schakelde het apparaat – mits ik op tijd opnam – het telefoontje door. Super modern! 

Nu ben ik een – actieve-  pensionada, maar ik heb mijn bedrijf mogen doorverkopen aan twee 

enthousiaste ZZP’ers. Nu doen we andere dingen, zoals twee keer per jaar lekker skieën in Kirchberg.  



 
  

 

Oase achter de Dorpsstraat 

Volgens Truus zit Jan niet stil. “Hij heeft het aardig druk gehad afgelopen paar jaar; het hele huis up-

to-date gemaakt, geïsoleerd en er staan vier studiootjes op het erf die hij verhuurd. Hij is altijd 

bezig.” Jan vult aan: “Inmiddels heb ik het kantoor van het bedrijf dat op het erf staat omgeturnd tot 

een barretje voor privé gebruik. Dan kunnen de mannen altijd even zeggen ‘Schat, ik ga even naar 

kantoor’.”  

Maar hoe is Jan dan gekomen aan deze oase achter de Dorpsstraat? “Toen ik 24 was, kwam ik bij het 

huis naast Fons Eggenhuizen (oud lid, in memoriam) om zijn dak te repareren. De vrouw die in dat 

huisje woonde wilde verhuizen. Via toenmalig makelaar Kontelaar en Hart, bij menigeen vast bekend, 

heb ik het na een paar jaar onderhandelen kunnen kopen.  

Toen ik daar eenmaal woonde, lag er tegenover ons huis een stuk land. Omdat ik altijd al gek was van 

honden, ik trainde ook met ze, liep ik vaak buiten een blokje om. Als het slecht weer was, ging ik vaak 

even tegenover ons huis het boerenland op. Het bestond toen uit kuilgras en prut. Op gegeven 

moment liep ik daar en ik dacht erover om eens te praten met de oude boer die daar woonde, Ijff. Ik 

vroeg aan hem van wie het land was en dat bleek van zijn zoon. Daar ging ik op af. Ik mocht het 

stukje land toen huren. In die tijd had ik een pony gewonnen. Ik besloot een manege te starten. Een 

poos later heb ik geprobeerd om het te kopen, en dat is toen gelukt. Nu wonen we hier heerlijk.” 

We eindigen het gesprek met Jan en hij biedt ons gastvrij als hij is nog een drankje aan. Echter, de 

redactie gaat weer op pad en fotograaf Jessica maakt nog een paar mooie actiefoto’s. Een ding staat 

buiten kijf: Jan is een sportieve schaker die niet zo gelooft in toeval. “Maar wel in tactiek, je moet wel 

sturen”, lacht Jan. Bij het weggaan ligt hond Jim op een warm plekje voor de haard. Wij stappen de 

storm weer in, en realiseren ons dat ook Jan weer een schaker is met een heel verhaal! En het 

aangeboden borreltje wordt vast bewaard voor na de schaakpartij.  

  



 
  

Blik van de voorzitter (Roel Spier) 

Alweer zes maanden voorbij van het huidige seizoen. U leest de 3e uitgave van het clubblad. 

Jubileum 

Onze schaakvereniging is opgericht op 8 november 1954 en wij bestaan dus 65 jaar! 

Elk lid heeft een notatieboekje (speciale versie) en pen met tekst ontvangen. 

Zaterdagmiddag 25 april gaan wij gezamenlijk aandacht schenken aan ons jubileum. 

Andere opzet interne competitie 

Tijdens het bestuur overleg van 28 november 2019 heeft het bestuur de mogelijkheden besproken.  

Naar de mening van het bestuur geeft een scheiding in twee groepen, in januari, meer spanning bij 

de scheiding en handhaving van de tweede groep is ook belangrijk voor de minder sterke spelers met 

de mogelijkheid voor een spannende vierkamp aan het eind van het seizoen. Waardering van 2/3 bij 

spelen van Bondswedstrijden, op de maandagavonden, en ook wanneer na de scheiding een speler 

uit de eerste groep tegen iemand uit de tweede groep speelt. De behaalde punten voor de splitsing 

blijven behouden. 

Interne competitie 

Eind februari neemt Kees Lute stevig de eerste plaats in. 

In de tweede groep gaat Jan de Boer op kop, nipt voor Herman Kat en Casper Coco. 

Externe competitie 

Het achttal heeft het lastig, het rating verschil met de andere teams is vaak wel heel erg groot. 

Beide viertallen doen het goed. 

(Lees elders, meer detailinformatie)  

 

Jeugdafdeling 

Bij de jeugd is ruimte voor een aantal extra leden. 

 

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  

WEB-site 

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

www.schaakverenigingassendelft.nl 

http://www.schaakverenigingassendelft.nl/


 
  

Wat vindt u van de aangepaste ranglijst? 

Een aantal leden hebben ideeën aangedragen en onderzoeken wij of wij die kunnen  realiseren.  

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 2019 – 2020 

Een inzicht in de verschillende competities. 

Intern (wedstrijdleider Kees Lute) 

 

De stand na 17 ronden is op de website van de vereniging te vinden. Compleet met winst, remise en 

verlies, alleen de TPR ontbreekt (lijkt me ook niet zo’n goed idee). 

Van het achttal heeft Jan Kat zich niet bij de eerste twaalf weten te plaatsen. Hans Kuijper, Fons 

Rijkhoff en Jeroen Kramer zijn wel bij de eerste twaalf gekomen. 

Op maandag 30 maart spelen de viertallen de laatste ronde van de bondscompetitie. 

De ronde van maandag 13 april (2e paasdag) zal wel naar dinsdag 14 april verschuiven, maandag 27 

april is Koningsdag, en maandag 4 mei is dodenherdenking aan de vooravond van 75 jaar bevrijding. 

De tweede groep gaat weer eindigen met een vierkamp, daar hebben we dan drie avonden voor: 6, 

14 en 20 april. 

 

Het RAPID toernooi: 

De tweede avond was op 6 januari, Ruud Nieuwenhuizen stond zijn eerste plaats niet meer af. Hij 

won de eerste partij, en speelde remise tegen Himmet Obut en Melchior Bood. 

 

De eindstand van het RAPID toernooi: 

Plaats Naam Punten WP SB 

1. Ruud Nieuwenhuizen 6 27.5 22.25 

2. Himmet Obut 5.5 27.5 19.5 

3. Remmert Brinkman 5 30.5 19.5 

  Melchior Bood 5 30 20.75 

5. Roel Spier 4 32 15.5 

  Jeroen Kramer **) 4 28 18 

  Kees Lute 4 26 14 

  Herman Kat 4 23 11 

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


 
  

9. Daan Noë 3.5 29 11 

  Fons Rijkhoff 3.5 23 10.5 

  Gert-Jan Teer 3.5 21.5 10.5 

12. René Spruit 3 29 10.5 

  Hans Kuijper 3 27 8 

  Aad Lansbergen **) 3 26 13 

  Ab Visser 3 24 7.5 

  Casper Coco 3 24 6.5 

  Jan Kat **) 3 21 10 

18. Klaas van ’t Veer 2.5 21 4.75 

19. Jan de Boer *) 2 21 8.75 

  Albert Grin **) 2 19.5 6.5 

  Ömer Yilmaz *) 2 19 7 

22. Ruud Douwes 1.5 26 2.25 

  Jan van Weelden*) 1.5 20.5 7.25 

24. Cees Boekhout 1 18.5 0.5 

  Rafaël Nino 1 18 0.25 

 

*)    alleen de eerste avond meegedaan 

**)  alleen de tweede avond meegedaan, 1 punt voor de gemiste speelavond 

 

APK nieuws (DE keurmeester, Ab Visser) 

 

Beste schaakvrienden, 

De APK-finale van 23 december 2019 is al weer even geleden. 

Er waren nog nooit zulke sterke spelers van onze club bij elkaar om te strijden voor de eeuwige roem 

en voor de mooie, nieuwe schaakbokaal en de wisselbokaal. 

Er waren 6 kampioenen: 

Jeroen Kramer 

Herman Kat 

René Spruit 

Himmet Obut 

Melchior Bood en 

Fons Rijkhoff, 

die streden voor onderstaande bokaal. 

 



 
  

 

Toen de stofdampen weer waren weggetrokken stond er nog 1 man fier rechtop in de arena: 

MELCHIOR BOOD: 

 

De getalenteerde, briljante, begenadigde, begaafde, rustige schaker , die weer gewoon meedoet om 

clubkampioen te worden.. 

Is Algemeen Periode Kampioen 2019 geworden!! 

 

Melchior gefeliciteerd! 



 
  

 

Inmiddels is 2020 al lang begonnen en we hebben inmiddels ook de 1ste periode kampioen van 2020. 

Aanstaande maandag zal ik hem op onze clubavond huldigen. 

Zorg er voor dat u ook bij de kampioenen hoort! 

 

Dus heren doe uw best achter het schaakbord en wordt ook een periode kampioen! 

 

Tot op onze clubavond  

 

Bondscompetitie (teamleider Jan Kat) 

Achttal 

Ons achttal is wat erg zwaar ingedeeld in klasse 2C, met als gevolg nul punten 

na twee wedstrijden en slechts een half bordpunt! Op vrijdag 31 januari 

moesten we aantreden tegen het jeugdteam van De Waagtoren in Alkmaar, 

deze wedstrijd was eerst thuis gepland, maar jeugdspelers kunnen alleen op 

vrijdag spelen. Himmet Obut speelde voor Gert-Jan Teer, voor de rest waren 

we compleet. De rating van de jeugdploeg was lager dan die van ons, maar al 

snel werd duidelijk dat zij verbeteren en wij op z'n best constant blijven. Het gevolg: een kansloze 

nederlaag met 5,5 - 2,5 tegen een zeer gemotiveerd spelend team. Onze punten werden behaald 

door overwinningen van Kees Lute en Ruud Nieuwenhuizen, plus een remise voor Peter van Straten. 

Afgelopen maandag kwam Krommenie-2 op bezoek een oude bekende tegenstander, die op volle 

sterkte aantrad. Bij ons werd Peter van Straten (griep) vervangen door Himmet Obut. Het werd een 

spannende strijd met wisselende kansen. Himmet verloor al snel en ook ondergetekende werd 

langzaam maar zeker van het bord gezet. Gert-Jan zag door tijdnood een gelijke stelling in verlies 

overgaan. Gelukkig is Ruud Nieuwenhuizen in vorm, hij maakte gehakt van z'n tegenstander en ook 

Remmert wist weer eens te winnen. Door een goede remise van Kees Lute tegen Erik Breedveld en 

een zwaarbevochten remise van Aad Lansbergen (na een achterstand van drie pionnen!) stonden we 

met 4-3 achter. Echter Roel Spier is ook in vorm en dat liet hij zien in een moeilijk toren eindspel, 

vakkundig manoeuvrerend wist hij zover met z'n pion op te rukken dat zijn tegenstander die al in 

tijdnood zat, het niet meer zag zitten en door z'n vlag ging! Daarmee is toch het eerste puntje 

binnen. 

 

Viertallen 

Het eerste viertal speelt in klasse 4E en doet het verrassend goed, met na drie wedstrijden een 

tweede plaats achter ZSC-Saende. Ze startten met twee gelijke spelen, tegen s.c.Westeinder thuis 

werd het 2-2 door overwinningen van Ab Visser en Casper Coco. Uit tegen de Heemsteedse 

Schaakclub werd het eveneens 2-2 door mooie zeges van Jan de Boer en weer Casper. Op 10 februari 

werd thuis heel knap met 2,5-1,5 gewonnen van s.v. Het Spaarne door een remise op het eerste bord 

van Hans Kuijper en prima overwinningen van Ab en weer van Casper, dat kan geen toeval zijn! 

Ook het tweede viertal doet het goed met na twee wedstrijden drie punten. In december werd met 

2-2 gelijkgespeeld tegen het sterke Paard van Ree, dankzij een punt gescoord door Kees Boekhout en 

een reglementaire overwinning van Fons (tegenstander niet opgekomen). Op 10 februari kwam 



 
  

Vredeburg-2 op bezoek en daarvan werd met 3-1 gewonnen door uitstekende zeges van Don Spier, 

Jan van Weelden en Jeroen Kramer (viel in voor Fons Rijkhoff). In tegenstelling tot het achttal zijn de 

viertallen ingedeeld met min of meer gelijkwaardige tegenstanders en dat maakt de externe 

competitie interessant. Er volgen voor beide teams nog twee wedstrijden in maart.  

Verslag Bondscompetitiewedstrijd (teamlid Ab Visser) 

Hallo schaakvrienden, 

 

Het is maandagavond 16 december 2019. 

 

We gaan weer buitenspelen en dit keer is de Heemsteedse Schaak Club de gelukkige die ons mag 

ontvangen. Ik heb Jan en Coco gevraagd om wat eerder te verzamelen zodat we niet zo hoeven te 

haasten. Het kan immers wel slecht weer zijn met sneeuw en mist of regen. 

Nou, dat viel mee. 

Om 19.15 uur zet ik mijn wagen op het opnieuw betegeld pleintje voor ons clublokaal en ik zie onze 

chauffeur Jan de Boer al zitten in zijn Chinees/Belgische, van oorsprong Zweedse limo te wachten 

midden op het plein. 

Ik stap in en zie Casper Coco ook al aan komen lopen. 

Casper komt bij de jeugdafdeling van onze vereniging vandaan, waar hij al een tijdje les geeft aan 

onze toekomstige clubkampioenen. Goed werk Casper! 

Hij stapt achterin. 

Onze chauffeur heeft zelfs al van te voren het adres in de boordcomputer ingetikt, dus we rijden 

meteen weg. 

Over de slecht verlichte boerenpaadjes tussen Assendelft en Beverwijk naar de tunnel richting 

Haarlem. 

Voorbij Haarlem gaan we richting Heemstede op zoek naar het clubgebouw  van de Gymnastiek-en 

Sportvereniging Heemstede, waar ook de Heemsteedse Schaak Club een zaaltje huurt. 

Een paar straten verderop heeft mijn neef Rutger een prachtige interieurwinkel (Homestede 

Raadhuisstraat 86 2101 HJ Heemstede), waar je de meest exclusieve meubeltjes voor je woning kan 

kopen. Ga maar eens kijken, neem wel een volle portemonnee mee want kwaliteit en exclusiviteit 

kosten geld. 

 

Het is al behoorlijk donker en omdat er geen parkeerplaats bij het clubgebouw is, is het zoeken naar 

een plekje voor de limo. 

Alle parkeerplekken zijn al vol en de straten zijn vol met auto’s die half op de stoep staan. 

Een paar straten verderop vinden op de hoek een plekkie. 

Op de weg naar het schaakzaaltje passeren we de sporthal waar de gordijnen zijn gesloten. 

Vorige keer dat ik hier liep waren ze hier aan het dansen en ik moet toch even door een kier van de 

gordijnen kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. 

Ik keek meteen tegen een behoorlijk geportioneerde kont aan van een dame van meer dan 

middelbare leeftijd, die een ingewikkeld yoga-standje aan het demonsteren was. 

Geschrokken liep ik vlug door en meteen door de deur links zag ik waarom er zoveel auto’s in de 

buurt waren. 

De zaal zat vol met bridgers (zoals ik van vorige keer nog herinnerde), die aan het diner zaten. Er 



 
  

kwamen schalen met mooi uitziende en waarschijnlijk hele lekkere toetjes langs en we gingen maar 

een kopje koffie bestellen. 

Hat is 19.45 uur en zo vroeg zijn we nog nooit bij een andere club aangekomen. We keken even door 

de dubbele deuren in het clublokaal en zagen de clubleden al druk in de weer met borden en stukken 

en klokken. 

We stelden ons even voor en lieten ze even alleen om alles in orde te maken voor de wedstrijd. 

Ik zag meteen dat ze bijna net zo mooi materiaal hadden als wij.. en gelukkig borden met 

coördinaten. 

De reserve klapborden (die Jan en ik gebruiken als ze geen borden met coördinaten zouden hebben), 

kon ik dus in de tas laten zitten. 

 

Onze 4e teammaat Hans  kwam ook binnen en we waren weer op volle oorlogssterkte om het 

gevecht aan te gaan. 

De koffie viel een beetje tegen, want het was oploskoffie uit een koffiemachine, maar goed we 

konden ertegenaan. 

 

De toegang naar het schaakzaaltje is apart, want er is een deur, dan een klein gangetje van 2 meter 

en dan weer een deur. 

Er stonden vier tafeltjes met borden op een rij en we gingen zitten achter ons bord. 

Hans op 1, ik op 2, Jan op drie en Casper op 4. 

Onze tegenstanders gingen tegenover ons zitten met de rug tegen de verwarming. 

Toen ook de tegenstander van Hans aanwezig was gaven we elkaar een hand en de strijd ging los. 

Zelf ging ik best lekker in de opening tot ik op het moment kwam om te kiezen: 

Ging ik behoudend spelen (saai..) of ging ik lekker aanvallen(leuk!) en zou ik een stuk gaan offeren 

voor 2 pionnen, die de koning aan het beschermen waren. 

Even 10 minuten nadenken en toch gewoon maar een paard geven voor 2 pionnen natuurlijk!! 

Zo en nu lekker aanvallen en de koning schaakmat zetten! 

Nou, dat pakte iets anders uit: mijn stukken stonden toch wel heel ver weg en het duurde veel te 

lang voordat ik lekker met alles kon aan vallen. Mijn tegenstander mocht helaas ook gewoon zetten 

doen en 6 zetten later was er helemaal geen vernietigende aanval voor mij en geen enkel probleem 

voor hem. 

Rechts van me hoorde ik de tegenstander van Jan uitroepen dat hij stom bezig was, nadat Jan zijn 

niet gedekte paard met z’n loper had geslagen. 

 

Mijn tegenstander vroeg of ik wat wilde drinken, nou dat wilde ik wel: een glaasje spa blauw. 

Hij gooide zijn stoel tegen de verwarming en ging het bij de bar halen. Even later kwam hij terug met 

zijn handen vol: één met m’n zo begeerde spa blauw, want ik had best dorst gekregen en één met 

een pils voor hem zelf. 

Met het sluiten van de laatste deur met z’n elleboog viel (helaas voor hem) zijn biertje uit z’n hand op 

de vloerbedekking. 

Gelukkig kon ik even later wel m’n dorst lessen. 

Even later ging mijn partij heel anders dan ik had gehoopt en nadat ik niet alle pionnen meer kon 

stoppen in hun opmars om een dame te worden gaf ik op en mijn tegenstander een hand. 

Ik had gegokt en verloren… 



 
  

Even later werd Jan gefeliciteerd (ja, dat is niet zo moeilijk als je tegenstander een stuk weggeeft kan 

ik ook winnen..) en was de stand 1-1. 

Zo, nu eerst tijd voor een paar gehaktballetjes (nou ja, gehakt, het leken wel stukjes frikandel, maar 

goed) voor mij en wat bitterballetjes voor Jan. Helaas was er een bitterbal op de grond van de 

keuken beland vertelde de kantinebaas, maar hij wilde gerust nog wel een nieuwe bitterbal in het vet 

gooien. 

Dit hoefde niet per se (en niet persé volgens de laatste spelling) van ons, hoewel hij natuurlijk wel 

wat geld terug had kunnen geven ter genoegdoening.. 

De bridgers waren klaar met eten en waren weer aan het bridgen. 

Even door het raampje kijken..de zaal zat helemaal vol met minstens 15 tafels bejaarde vrouwen met 

hier en daar een man. 

Ik denk dat ik over 10 jaar ook ga bridgen, het is volgens mij veel gezelliger als er een veelvoud aan 

vrouwen bij is.. 

Dat mis ik toch bij schaken. 

 

Jan zat in een hoekje bij de bar de partij nog even met zijn tegenstander te analyseren (nu maar 

hopen, dat Jan nu wel alle zetten heeft opgeschreven..). Later sprak ik nog even met dit lid van de 

H.S.C. en die vertelde mij dat hun club ook nog maar uit zo’n 12 leden bestaan en dat er helemaal 

geen jeugdleden meer zijn. 

 

Even kijken hoe het met de anderen gaat. 

Ik weet niet hoe het was gekomen, maar de tegenstander van Hans had gewoon meer hout op het 

bord dan Hans.. 

Hans probeerde nog vol te houden en zijn tegenstander te verleiden tot een fout, maar je kon zien, 

dat hij bij elke zet er aan dacht om op te geven, wat uiteindelijk ook gebeurde. 

2-1. 

 

Nu lag het dus aan Casper of we net als de vorige keer zouden gelijk spelen of verliezen. 

Gelukkig stond hij lang niet slecht en na wat afruil en hele kleine genieperige zetjes van onze 

jeugdcoach werd de stelling toch echt onhoudbaar voor de laatste strijder van de Heemsteedse S.C. 

en hij moest opgeven. 

2-2, weer gelijk gespeeld, maar niet verloren. 

 

Het was 23.38 uur en we gingen op zoek naar Jan die zijn limo had opgehaald. 

We gingen enigszins opgelucht weer richting Assendelft. 

Op het prachtig nieuwe plein voor de kerk en naast ons clublokaal aangekomen zagen we door de 

ramen nog en man of 4 aan de bar zitten. 

Casper ging naar huis en Jan en ik gingen nog even verslag uitbrengen aan onze clubmaten. 

 

Nog 1 biertje en ik ging mijn auto maar weer terugbrengen naar het prachtige Zaandam aan de Zaan.  



 
  

Jeugd (Remmert Brinkman) 

Algemeen 

 
Afgelopen december werden de laatste partijen gespeeld voor het Herfstkampioenschap. De 
voorsprong in punten die Ömer had opgebouwd gaf hij niet meer uit handen en daarmee werd de 
beker voor de eerste plaats zijn bezit. De tweede plek was voor Wouter, die gaandeweg toch 
kostbare punten morste. Ik heb begrepen dat hij dit in de tweede seizoenshelft allemaal gaat recht 
zetten en we dit als een incident moeten beschouwen. Het belooft in ieder geval een spannende 
strijd te worden. Derde in deze seizoenshelft werd, zeer verrassend, Engincan. Lange tijd zag het er 
naar uit dat deze plaats naar Lasse zou gaan. Echter in de onderlinge wedstrijd wist Engincan Lasse 
knap te verslaan. Iedereen gefeliciteerd met de prijzen! 
 
Tussendoor werd ook nog geschaakt op de feestavond. In kleine groepjes op speelsterkte werden 
RAPID-partijen gespeeld. Dit alles onder het genot van kilo's pepernoten. Het was weer erg gezellig. 
 
In december hebben zich drie nieuwe leden aangemeld: Yme en Jesper Tjipjes en Finn Stokkel. 
Deze laatste is een zoon van oud-lid Jurgen en hopelijk heeft hij wat “schaakgenen” meegekregen. 
Bovengenoemde kinderen hadden zich eerder aangemeld bij de schaakcursus op de Regenboog. Er 
lopen nog twee cursussen bij basisscholen (via Frank Tijdeman) en ook daar gaan wij de 
deelnemers benaderen. 
 
Naast het schaken blijft het lesgeven een “verplicht nummer”. Schaken is niet iets wat je zo maar 
even onder de knie krijgt. Het blijft een geleidelijk proces om steeds een stapje verder te komen. 
Het blijkt dat het leren op de computer door iedereen leuk wordt gevonden. Dit komt met name 
door de interactieve oefeningen. Je vraagt je wel eens af hoe we het vroeger zonder dit soort 
hulpmiddelen konden doen. 
 
Schaaktip: bij de start van het schaken staan al je belangrijke stukken (Paarden, Lopers enz.) op de 
achterste rij. Het is belangrijk om deze stukken zo snel mogelijk in het spel te brengen, zodat ze 
meedoen. Dit noemen we ontwikkelen. Soms wordt er wel eens gedacht dat je de helft van de 
stukken niet nodig hebt: deze blijven dan lang op de beginplek staan. Je hebt in de partij echt alle 
stukken nodig: soms om te verdedigen en de andere keer om aan te vallen. Hou dus altijd in je 
achterhoofd: ik moet ontwikkelen! 
 

Eindstand Herfstkampioenschap 

1 Omer Yilmaz 
 

233,5 

2 Wouter de Jonge 
 

212 

3 Engincan Yurt 
 

196 

4 Lasse van Tunen 
 

164 

5 Eniz Ayyildiz 
 

145 

6 Sjoerd Grootes 
 

145 

7 Alon Ezra 
 

144 

8 Lieuwe Andringa 
 

114 

9 Gijs 
 

68 

10 Finn 
 

50 

11 Jurre 
 

15 

12 Yme 
 

10 

13 Jesper 
 

10 



 
  

 
 
 

Uitslagen 24 februari 
 

Lasse   Wouter 0-1 

Gijs   Yme 0-1 

Jesper   Finn 0-1 

Lieuwe   Engincan 0-1 

Omer   Eniz 0-1 

 
 

Tussenstand na 24 februari 

 

Plaats  Naam Punten 
1. Wouter de Jonge 327 

2. Omer Yilmaz 284.5 

3. Engincan Yurt 247 

4. Eniz Ayyildiz 220 

5. Sjoerd Grootes 219 

6. Lasse van Tunen 206 

7. Lieuwe Andringa 152 

8. Alon Ezra 144 

9. Finn Stokkel 123 

10. Gijs Kortekaas 113 

11. Yme 66 

12. Jesper 38 

13. Jurre Spee 36 

 

 

Afberichten 

Voor afberichten kan contact worden gezocht met wedstrijdleider Casper Coco. E-mail: 
wedstrijdleider.jeugd@schaakverenigingassendelft.nl of telefonisch/per SMS op 0615218127. Bij 
voorkeur uiterlijk een dag tevoren afbericht geven. 

 

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. 

mailto:wedstrijdleider.jeugd@schaakverenigingassendelft.nl

