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BONDSKOMPETITIE
Assendelft 1
Assendelft 1 – Schaakgenootschap Het Paard van Ree 1

4½-1½

Op 20 oktober werd de eerste thuiswedstrijd gespeeld tegen Het Paard van Ree uit Wijk aan
Zee. Het werd een ruime overwinning.
Ruud kwam al vrij snel beslissend in het voordeel, en Melle had aan het zesde bord ook niet al
te veel moeite, om het volle punt binnen te halen. Ondergetekende kreeg de overwinning min
of meer cadeau, doordat de tegenstander de dame midden op het bord liet insluiten. Aan bord
3 zat de meeste wedstrijdervaring. Aad behield het initiatief, kreeg in het middenspel een
pion, en gaf deze niet meer weg. Roel gaf de tegenstander de gelegenheid, het veld f3 te
blokkeren, met alle nare gevolgen van dien. Ook Remmert kwam in de problemen, maar de
tegenstander kon het niet afmaken. Toen deze uiteindelijk in tijdnood een paard weggaf, werd
de partij remise gegeven.
De uitslag:
1. Kees Lute
– Wolter Vos
1-0
2. Roel Spier
– Huub de Vries
0-1
3. Aad Lansbergen
– Bert Kisjes
1-0
4. Ruud Nieuwenhuizen – Marc van der Meij 1-0
5. Remmert Brinkman – Roberto Ierschot ½-½
6. Melle Gelok
– Frans Schoo
1-0

Chess Society Zandvoort / Jopen 2 - Assendelft 1

2½-3½

Op 14 november volgde de uitwedstrijd in Zandvoort.
Bij de Slotemaker antislipschool , met op de achtergrond het geluid van driftende BMW's.
Peter en Ruud hadden allebei hun dag niet, de gebruikelijke warming up werd node gemist, en
zo keken we al vlot tegen een 2-0 achterstand aan.
De tegenstander speelde in een tactische opstelling, waardoor ondergetekende de schade voor
een deel kon herstellen. Jan moest, gezien de stand in de wedstrijd, een terecht remise aanbod
afslaan, won later een kwaliteit, en na lang zwoegen de partij. Remmert won in het
middenspel een stuk, maar had veel tijd verbruikt, waardoor de schaakklok het zwaar te
verduren had. Uiteindelijk wist hij de overgang naar een gewonnen eindspel te forceren. Roel
had een mooi pionnencentrum, maar kwam niet verder. Nadat beide spelers afwisselend
gewonnen en verloren hadden gestaan, eindigde de partij in een zwaarbevochten remise.
De uitslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allard Taams
Hans Drost
Jaap Bouma
Leo Keesman
Ton van Kempen
Marc Kok

–
–
–
–
–
–

Kees Lute
Roel Spier
Peter van Straten
Ruud Nieuwenhuizen
Remmert Brinkman
Jan Kat
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0-1
½-½
1-0
1-0
0-1
0-1

Assendelft 1 - Kennemer Combinatie 7

4½-1½

Op 1 december volgde de thuiswedstrijd tegen KC 7, voorheen Chess Cool. Waar Assendelft
sterk vertegenwoordigd is met het gezin Honkoop, maar die waren er deze keer niet bij.
Peter overrompelde al snel zijn tegenstander, en Roel deed er minder lang over dan de vorige
keer, met een correcte remise. Ruud kwam wat minder te staan, maar wist druk te zetten op de
witte koning. De tegenstander deed een serie kromme zetten, en dat kon de stelling niet meer
hebben.
Met twee punten voorsprong kon Remmert remise aanbieden in een onduidelijke stelling. Dit
werd eerst geweigerd, maar enkele zetten later toch maar geaccepteerd. Ondergetekende had
nu aan remise genoeg, en liet de partij in een zetherhaling eindigen. Alleen Aad was nog
bezig, met een voorsprong in tijd en materiaal. Het had nog mis kunnen gaan, maar het
eindspel met pionnen en paarden werd secuur in winst omgezet.
De uitslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kees Lute
–
Roel Spier
–
Aad Lansbergen
–
Peter van Straten
–
Ruud Nieuwenhuizen –
Remmert Brinkman –

Keimpe Knijft
Ad Gorissen
Albert-Jan Pots
Frank Sala
Henk Roosink
Jelle Koeman

½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
Kees Lute

Assendelft 2
Het viertal van het tweede team heeft tot nu twee uitwedstrijden gespeeld met wisselend
succes. Op 18 november tegen een sterk Krommenie-3 met geroutineerde spelers werd
onverdiend verloren met 2,5 – 1,5, waar een gelijkspel op z’n plaats geweest was.
Invaller Jan de Boer (voor Rene Spruit die vaak moet werken om de politie dag en nacht
paraat te houden ) had het niet makkelijk en verloor snel van P. Borghof. Ondergetekende
won een stuk, maar moest nog langdurig opletten tegen Piet Kerssens om het hele punt binnen
te halen. Melle Gelok speelde een degelijke partij tegen L. Zuiver en maakte remise aan het
eerste bord. Juist op dat moment wilde ik Ab Visser een seintje geven dat remise voldoende
was voor een gelijkspel, maar het was net te laat. Ab had in een goede partij tegen oude rot
Jan de Jong de kwaliteit gewonnen in een pionneneindspel en rook winstkansen. Helaas werd
z’n toren opgesloten tussen de pionnen en kon hij opgeven, jammer: goed gespeeld en toch
verloren.
Op 11 december trokken we naar het gezellige hotel Borst in Bakkum met Jan van Weelden
als invaller voor Rene Spruit. Vorig seizoen verloor het tweede team met 4-0 van Bakkum-2,
maar dit keer namen we revanche. Het was nog geen tien uur toen we al met 3-0 voor
stonden!
Jan van Weelden gaf het goede voorbeeld, met torens en dame op de zevende rij werd z’n
tegenstander gekneveld totdat hij moest opgeven, prima gespeeld! Ook Melle Gelok liet z’n
goede vorm zien en verzamelde opnieuw de nodige ELO-punten door aan het eerste bord
gedecideerd te winnen. Ondergetekende stond een pion achter en dreigde er nog een te
verliezen, maar m’n tegenstander overzag een sterke dame zet en kon direct opgeven.
Zouden we vroeg naar huis kunnen? Dat lukte niet want Ab Visser speelde een enerverende
partij die het aankijken waard was. Vaak had hij wat meer dreiging in de stelling, maar z’n
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tegenstander vond voor elk probleem een oplossing en remise leek eraan te komen. Ab bood
het aan, maar z’n opponent zag nog kansen, totdat alle pionnen geslagen waren en slechts een
loper en de beide koningen resteerden, het was ondertussen half twaalf geworden.
Voorlopig hebben we rust tot 2 februari, we spelen dan thuis tegen De Wijker Toren-6,
waarschijnlijk de zwakste uit onze poule.
Alle schakers met hun familie wens ik gezellige feestdagen en vervolgens een gezond 2015
toe!
Jan Kat

De APK-finale op 22 December 2014
Het is nu bijna zo ver, op onze feestavond wordt ook de APK-finale gespeeld.
Er zijn al 5 kampioenen :
1e periode: Jan Beekman
2e periode: Ries van Raaphorst
3e periode: Fons Rijkhoff
4e periode: Bart Hoffman
5e periode: Bertus Grin
De kampioen van de 6e periode wordt op 15 December bekend.
Het beloofd een ware thriller te worden want bij deze 5 zijn schakers die nog nooit in hun
(lange) schaakleven voor deze bokaal hebben gestreden.
En wie nummer 6 is, weten we pas de week voor de finale!
Één ding is zeker er komt een nieuwe Algemeen Periode Kampioen.
Melle Gelok is de huidige APK-kampioen van 2013 en doet deze keer niet mee, maar is goed
bezig voor het club-kampioenschap!
De keurmeester.
P.S.
Melle wil jij er voor zorgen dat de APK-bokaal in mijn bezit is vóór de finale, zodat de
kampioen meteen kan worden gehuldigd?
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