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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Dinsdagavond 9 december heb ik telefonisch contact gehad met Aad
Lansbergen, over ons clubblad.
Deze keer wist ik dat kopy moest worden aangeleverd, voor de uitgifte van het
clubblad op maandag 15 december 2014.
Echter Aad heeft het druk en kon geen tijd vrijmaken om ons clubblad te
drukken en te rapen.
Wij hebben besloten om de uitgifte te verschuiven naar 2015, hierbij de uitgave.
Op zondag 14 december is wel een digitale versie gemaild.
De 2e periode van het seizoen
Op maandag 3 november relatief weinig leden aanwezig. Remmert Brinkman
zet opmars naar de top voort. Dit keer was Rene Spruit zijn “slachtoffer”,
Aan de top wordt het punt gedeeld. Ruud Nieuwenhuizen en Melle Gelok, Peter
van Straten en Kees Lute.
Onderaan wint Jan Beekman van Derk Mulder en Hans Kuyper verslaat Cees
Boekhout. Jan van Weelden heeft een vrije ronde.
Een week later (10 november 2014) een speciale activiteit namelijk een
simultaanseance, in het kader van het 60 jarig jubileum.
Cor van Dongen was bereid gevonden om die te geven. Hij speelde tegen 26
spelers. Won 18 keer, 4 keer gelijk en 4 keer verloren.
Al met al een geslaagde avond!
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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Op de hoek van de tafel zitten is gevaarlijk. De stelling van Jan van Weelden
ging van het bord door een ongelukje van de bediening. We noemen geen
namen. Geen probleem voor Cor, hij herstelde de stelling wel even.

Iedereen heeft zo zijn bedenkingen over de stelling. Let eens op het gezicht van
Ab Visser.

Het kader dat onze jeugd begeleidt zit gebroederlijk bij elkaar.
3

WEDSTRIJDNIEUWS (intern)

Gast aan tafel, David Gelok, kwam even langs.

Op de lege stoel zat de nemer van de foto’s.
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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Op maandag 17 november het vervolg van de interne competitie. Aad
Lansbergen moest tegen koploper Kees Lute, en moest zijn meerdere erkennen
in Kees. Er waren twee remises te noteren, Rene Spruit tegen Cees Boekhout en
Jan van Weelden tegen Albert Grin. Jan de Boer had een vrije ronde.
Wetenswaardigheden 1
(vanuit de schaakkalender 2011)

(Richard Réti 1889 - 1929)

De HYPERMODERNEN – een van Tartakower afkomstige term –
onderscheidden zich van hun voorgangers door niet het centrum te willen
bezetten met pionnen, waar zij maar een statisch doelwit zouden vormen voor de
tegenstander, maar door van afstand via de flanken het vijandelijke centrum
onder vuur te nemen. Deze speelwijze vond zijn bloei in de twintiger en dertiger
jaren van de vorige eeuw en had als grote voorganger – de aartspriester der
hypermodernen dus – de Tsjechische grootmeester Richard Réti (1889 – 1929).
Andere beroemde aanhangers waren bijvoorbeeld Breyer en Tartakower, en ook
Nimzowitch wordt er soms onder geschaard, hoewel niet iedereen dat terecht
vindt.
Betrekkelijk laat (na zijn dertigste jaar) begon Réti pas de aandacht te trekken
van de internationale schaakwereld. Hij behaalde eerste plaatsen in Amsterdam
(voor Marόczy en Tartakower) en Gothenburg (voor Rubinstein en Bogoljubov)
en vijfde in New York 1924, een van de sterkste toernooien aller tijden, waarin
hij voor sensatie zorgde door Capablanca zijn eerste nederlaag in acht jaar toe te
brengen. Richard Réti stierf in 1929 aan roodvonk.
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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Tijdens de laatste speelavond van november speelde Melchior Bood knap remise
tegen de koploper, Kees Lute. De andere remise partijen waren die van Aad
Lansbergen tegen Melle Gelok en Cees Boekhout tegen Fons Rijkhoff. Bart
Hoffman kan zijn hoge positie niet vasthouden, hij verloor van Albert Grin.
Jan Teer was weer terug van weggeweest. Hij kwam, zag en overwon. Frans
Bersee ondervond de gevolgen. Derk Mulder had een vrije ronde.

Wetenswaardigheden 2
(vanuit de schaakkalender 2011)

( shatranj - beginstelling)

In de eerste helft van de negende eeuw, toen schaken nog shatranj heette, met
zijn voor sommige stukken iets andere spelregels, werd Al-Adli als
onverslaanbaar beschouwd. Van zijn hand is het boek Kibab ash-shatranj (Het
shatranj-boek) dat rond 830 geschreven moet zijn.
Dit was een zeer uitgebreid werk dat niet alleen een historische uiteenzetting gaf
over de oorsprong van het spel, maar ook voor het eerst openingen
catalogiseerde, die fraaie namen droegen als het Zwaard, de Storm, de Sjeiks
opening, de Oude Vrouw, maar ook: de Flankopening. Daarnaast bevatte het
boek een classificatie van speler naar sterkte – hij onderscheidde daar vijf
categorieën in – en honderden problemen, systematisch onderscheiden in
gewonnen, verloren en remise-eindspelen. Het boek zelf is verloren gegaan maar
is door zijn opvolgers veelvuldig geciteerd waardoor sommige delen van de
tekst, en ook een aantal probleemstellingen, bewaard zijn gebleven.
Van Al-Adli is bekend dat hij uiteindelijk in 848 verslagen is door Ar-Razi die
op zijn beurt een eigen boek schreef.
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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Tijdens de eerste speelavond van december speelde het zestal thuis, tegen
Kennemer Combinatie 7. Er werd ruimschoots gewonnen. 4,5 tegen 1,5. (de
details stonden in het verslag van Kees Lute, in de digitale versie van ons
clubblad) Gaat het zestal voor het kampioenschap in de derde klasse E?
Melchior Bood won van Melle Gelok. Jan de Boer wist Jan Kat te verslaan. Ries
van Raaphorst stuitte de opmars van Albert Grin naar de top.
Op de 2e avond speelde Assendelft 3 thuis en wel tegen Excelsior 3. Het werd
een gelijkspel. (zie elders het verslag van Jan de Boer?) Wat zijn de ambities
van Assendelft 3?
Derk Mulder haalde zijn eerste punten door remise te spelen tegen Frans Bersee.
Daan Noë won van Jan van Weelden.
Wetenswaardigheden 3
(vanuit de schaakkalender 2011)

(Toiletgate )

Op 21 september 2006 begon in Elista de lang verbeide herenigingsmatch tussen
Topalov en Kramnik. Voor eerstgenoemde begon de match dramatisch: de
eerste partij ging hij remise uit de weg en verloor, in de tweede partij miste hij
een opgelegde winst en verloor opnieuw.
Dan, na twee remises, legt Topalovs manager ineens een bom onder het
kampioenschap. In een persverklaring spreekt hij zijn verbazing erover uit dat
Kramnik 50 keer per partij het toilet bezoekt (de enige plek waar geen camera’s
staan) daarmee fraude suggererend. Maakt hij soms gebruik van een computer?
Topalov dreigt zich terug te trekken als er niets verandert.
De beroepscommissie neemt de aantijging serieus en sluit de privétoiletten,
maar dat pikt Kramnik weer niet. Hij komt niet opdagen voor de vijfde partij en
krijgt een reglementaire nul. Na eindeloos geharrewar – de privétoiletten gaan
weer open en de match heet inmiddels Toiletgate – verschijnen beiden toch weer
achter het bord en spelen in ijzige kilte verder. De eindstand is uiteindelijk 6-6,
waarna vier beslissingspartijtjes nodig zijn. Kramnik wint de laatste en is de
wereldkampioen. De schaakwereld is weer verenigd, maar heeft er ook twee
vijanden voor het leven bij.
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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Op de 3e avond viel de beslissing voor de 1e groep. Acht spelers speelden voor
de laatste 4 plekken. Ab Visser was de eerste afvaller. Hij moest afbericht
geven. Jan de Boer plaatste zich als eerste, hij won van Jan Bulder. Ries van
Raaphorst en Ruud Douwes speelden remise. Ruud werd daarmee de 2e afvaller,
Ries moest afwachten wat de rest deed. Rene Spruit speelde tegen Roel Spier.
Hij leek een blunder te begaan, maar kreeg daardoor zoveel aanvalsspel dat Roel
moest opgeven. Weliswaar met dank aan Roel, die een simpele pion zet over het
hoofd zag, die zeker voor andere uitslag had gezorgd. Maar dat is achteraf.
Rene plaatste zich daardoor en Roel viel af. Hans Kuyper en Casper Coco
speelden om de laatste plek en gebruikte daar alle tijd voor. Casper wist te
winnen en plaatste zich daarmee. Voor Ries van Raaphorst was het inmiddels
duidelijk geworden dat hij zich als laatste geplaatst had bij de 1e twaalf.
50% van de gespeelde partijen eindigden in een remise!

Wetenswaardigheden 4
(vanuit de schaakkalender 2011)

(Schaakstukkenmuseum )

In Rotterdam bestaat sinds 2006 een schaakstukkenmuseum. Dit museum
exposeert een immer groeiende permanente collectie, bestaande uit de
samengevoegde verzamelingen van oprichter Ridder Dijkshoorn en M.J.
Glotzbach, naast een wisseltentoonstelling waarin andere collecties zijn te
bewonderen, soms van eigen makelij.
De vaste collectie omvat schaakstukken van over de hele wereld en uit diverse
tijdsperioden. Er is een kopie van de beroemde twaalfde-eeuwse Lewis stukken
(voor het origineel moet u naar het museum in Edinburgh) en er staan echt oude
spelen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland tentoongesteld, naast exotische
exemplaren uit verre oorden als bijvoorbeeld China, India en Indonesië. En voor
wie meer van het eigentijdse materiaal houdt: de helden van Asteris, Harry
Potter, StarTrek, Star Wars, Disney en nog veel meer strip- en filmfiguren, zijn
ook tot schaakstuk omgetoverd.
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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Het schaakstukkenmuseum is gehuisvest op de Overblaak 94 (in de bekende
kubuswoningen) te Rotterdam en heeft een eigen site:
www.schaakstukkenmuseum.nl
Daarop zijn ook de openingstijden na te zoeken.
Op de maandag voor de kerst volgde onze jaarlijkse feestavond, met de daarin
de APK finale. Helaas moest ik zelf afbericht geven, een fikse keelontsteking
had mij geveld.
Van de deelnemers aan de APK finale moest Bart Hoffman afzeggen. Spoed
overleg met de APK keurmeester leidde er toe Don Spier zijn plaats ging
innemen en niet zonder gevolgen. Hij won met een 100% score het
kampioenschap. Hulde aan de nieuwe kampioen.
Nummer 2 werd Ries van Raaphorst, gevolgd door Jan Beekman. De andere
deelnemers waren Fons Rijkhoff (4), Albert Grin (5) en Jan Teer (6)
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Eerste avond RAPID toernooi
Op maandag 29 december was de eerste avond van ons RAPID toernooi.
Er waren vijf deelnemers van Schaakvereniging Krommenie en David Gelok
deed mee. De tussenstand is:
Na de vierde ronde
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Naam
Brinkman, Remmert
Schol, Anneke
Kat, Jan
Takken, Kees
Schol, Jan
Gelok, David
Nieuwenhuizen, Ruud
Bood, Melchior
Raaphorst, Ries van
Spier, Don
Kuyper, Hans
Kingma, Geert
Straten, Peter van
Gelok, Melle
Weelden, Jan van
Boer, Jan de
Lute, Kees
Jong, Jan de
Spruit, Rene
Beekman, Jan
Boekhout, Cees
Rijkhoff, Fons
Coco, Casper
Spier, Roel
Grin, Albert
Bulder, Jan

29/12/14
Rating
1630
1709
1517
1700
1862
1614
1720
1000
1410
1000
1405
1789
1720
1363
1140
1425
1844
1526
1506
1000
1000
1392
1222
1644
1000
1000

Punten
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.0
0.0

W.P
8.0
11.0
8.0
10.5
10.0
9.0
8.5
9.0
8.0
6.5
9.5
9.5
8.0
7.0
6.5
6.0
5.0
9.5
6.0
9.5
8.0
7.0
5.0
6.0
9.5
7.5

Op maandag 9 februari spelen wij ronden 5 tot en met 7.
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S.B.
8.00
9.25
6.25
6.50
6.00
6.50
5.00
4.75
3.75
2.25
3.00
2.50
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.75
0.25
2.00
1.00
0.50
0.00
0.75
0.00
0.00

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.
Wetenswaardigheden 5
(vanuit de schaakkalender 2011)

( Adolf Anderssen)

De romantische school had de aanval als parool en die behoorde je te voeren met
behulp van offercombinaties. Een langdurige verdediging was niet gewenst, dan
was de tegenaanval het beste wapen. Weigeren van offers werd bovendien als
weinig eervol gezien, en was ook vaak onverstandig, omdat vele ervan incorrect
waren dus voor beide partijen aantrekkelijk.
De romantische school domineerde een flink deel van de negentiende eeuw en
vond zijn hoogtepunt in de periode van Anderssen (rond 1850). Zijn
‘onsterfelijke partij’ tegen Kieseritzky en de Immergüne (tegen Dufresne) zijn
schoolvoorbeelden van romantische partijen. Het slotakkoord van deze periode
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in het schaakspel viel bij Morphy, die een briljant combinatoir vermogen had,
maar met zijn positiegevoel ook de brug sloeg naar de klassieke school, waarvan
Steinitz de eerste grote exponent was.
Resultaten van de jeugdige leden
Melle Gelok staat het hoogst. (6) Hij heeft een 63% score behaald.
Dan krijgen wij Casper Coco (11). Zijn score is 54%.
Melchior Bood volgt op de 14e plaats met een score van 45%.
Het laagst staat Don Spier (33). Hij is bezig met een HBO studie en kan vrijwel
niet schaken, maar heeft punten gehaald door afberichten.
Kalender
26 januari - inhaalronde 12-kamp
2 februari - Assendelft 2 tegen
9 februari - 2e avond RAPID
23 februari - geen schaken, voorjaarsvakantie
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.
Ranglijst volgens ELO-rating
Kees Lute
1844
Peter van Straten
1720
Ruud Nieuwenhuizen 1720
Aad Lansbergen
1720
Ab Visser
1708
Roel Spier
1644
Jan Teer
1639
Remmert Brinkman 1630
Gert-Jan Teer
1614
Ruud Douwes
1521
Jan Kat
1517
Rene Spruit
1506
Jan de Boer
1425
Ries van Raaphorst 1410
Hans Kuijper
1405
Fons Rijkhoff
1392
Melle Gelok
1363
Bart Hoffman
1227
Casper Coco
1222
Jan van Weelden
1140
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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Tijdens de eerste avond van het nieuwe jaar geen remise in de 1e groep. Naar
mijn mening was de verrassende uitslag de winst van Ruud Nieuwenhuizen op
Peter van Straten.
In de 2e groep won Roel Spier met geluk van Hans Kuijper. Ab Visser wist
Ruud Douwes te verslaan. Derk Mulder haalde wederom punten door remise te
spelen tegen Frans Bersee.
Tata Steel Chess Tournament
Tijdens het weekend namen zes bekenden van onze vereniging deel aan de
weekendvierkampen van het Tata Steel Chess Tournament. David Gelok, Melle
Gelok, Hans Kuijper, Ruud Nieuwenhuizen, Peter van Straten en Jan van
Weelden.
De resultaten zijn te zien op de site van Tata Steel Chess.
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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Op maandag 12 januari 2015 wederom een 50% score voor de remise uitslag
voor alle partijen. Gert-Jan Teer was aanwezig. Hij gaat langzaam aan zijn
aanwezigheid vergroten. Hij speelde remise tegen Piet Bijl.
Bijna alle leden waren aanwezig, alleen Frans Bersee en Jan Teer moesten
verstek laten gaan.
Aad Lansbergen en Ruud Nieuwenhuizen wisten alle twee wederom te winnen
en gaan beide aan kop in de 12-kamp.
In de tweede groep speelde Ab Visser Albin’s tegengambiet tegen Roel Spier.
Roel nam het gambiet aan, maar de partij liep anders dan de theorie en
uiteindelijk won Roel.
Bart Hoffman en Jan Beekman waren het eerst klaar met hun partij. Het werd
remise.
Uit de tussenstand blijkt dat;
- in de eerste groep Aad Lansbergen en Ruud Nieuwenhuizen aan kop gaan,
gevolgd door Remmert Brinkman, Melle Gelok en Kees Lute;
- in de tweede groep staat Roel Spier bovenaan, gevolgd door Fons Rijkhoff
en Daan Noë.

Wedstrijdleider, Roel Spier
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Stand na 12 januari 2015
Groep 1
Plaats Naam
Punten Nog te spelen
1/2
A. Lansbergen
2
R. Nieuwenhuizen
3/4/5
Melle Gelok
1,5
R. Brinkman
K. Lute
6
P. van Straten
1
7
J. de Boer
0,5
i
8/9
J. Kat
1
R. Spruit
10
R. van Raaphorst
0
i
11/12
Melchior Bood
0
C. Coco
i = nog te spelen partij

Groep 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

R. Spier
F. Rijkhoff
D. Noë
D. Spier
J. Teer
J. Beekman
A. Visser
J. Kuyper
B. Hoffman
F. Bersee
R. Douwes
P. Bijl
G.J. Teer
J. Bulder
D. Mulder
J. van Weelden
C. Boekhout
A. Grin

168.0
131.0
128.0
120.5
120.0
108.5
105.0
100.0
98.0
95.0
91.0
87.5
86.5
81.5
77.0
65.5
65.0
45.0

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
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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 tijdno competitie od 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

Aalsmeer 4 - Assendelft 1 1 ½ - 4 ½
Donderdag 8 januari, aan de vooravond van het Tata toernooi, mochten we naar Kudelstaart.
Het wegennet rond Aalsmeer was in de loop van de jaren wat gewijzigd, en het was even
zoeken, om zonder tomtom de bestemming te vinden.
Ruud was als eerste klaar, de tegenstander vond niet de juiste verdediging en werd vanuit de
opening vlot weggespeeld.
Ook Aad kreeg alle ruimte, de zwarte koning kwam zwaar in de verdrukking, een zwart paard
kwam zelfs op h8 te staan, daarna was het snel gebeurd.
Ondergetekende wist de kwaliteit te veroveren, en kon met de dame over de zwarte velden de
zwarte stelling binnendringen. Dat was 0-3.
Roel dreigde in het nadeel te komen, maar stelde met een remise de overwinning veilig.
Peter behaalde een regelmatige overwinning, de tegenstander werd keurig matgezet.
Remmert had aan het zesde bord de sterkste tegenstander, en had geen verweer tegen de
batterijen van torens, loper en dame, die op zijn koning waren gericht.
Toen we om elf uur het dorpshuis verlieten, was de sjoelclub (20 sjoelbakken) nog enthousiast
aan de gang.
De uitslag:
1. Gerard Verlaan
– Kees Lute
0-1
2. Leo Buis
– Roel Spier
½-½
3. Marco Hutters
– Aad Lansbergen
0-1
4. Rob van Haaften – Peter van Straten
0-1
5. Tom van der Zee – Ruud Nieuwenhuizen 0-1
6. Fred Buskermolen – Remmert Brinkman
1-0
P.S. het verslag is aan de korte kant, dat komt doordat ik (tegen mijn gewoonte) de rest van de
avond met mijn tegenstander heb zitten vluggeren.
Kees Lute
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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
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

APK-finale 2014.
De 6e periode kampioen is Jan Teer geworden!
Net voordat hij kon aanschuiven om de finale te spelen heb ik hem nog
even kunnen huldigen.

Wat een bizar slot van een zinderend jaar voor de Algemene Periode Kampioenen!!
Op de avond van de APK-finale van 22 December 2014 krijg ik om 19.00 uur
een telefoontje van de wedstrijdleider Roel.
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Één uur voordat de finale gaat ontbranden en 6 gladiatoren de arena gaan
betreden voor een gevecht tussen leven of dood op het schaakbord, geeft
1 van de zes afbericht.
Door pijn in z'n rug is het voor Bart onmogelijk om deel te nemen.
"Wie moet er nu voor Bart in de plaats meedoen"?, was de simpele vraag
van Roel.
Een lichte paniek ontstond in het hoofd van de keurmeester, want ik was
niet op mijn eigen zo geliefde plek in mijn appartement aan de Zaan,
maar een paar dagen logeren bij mijn grote liefde in Assendelft!
Gelukkig had ik alle APK-papieren in mijn auto gegooid voordat ik
afreisde naar mijn 2 vriendinnetjes.
Dus meteen naar de auto gerend en met de papieren naar boven, en toen
begon het gereken...
Bart was in de 4e periode veruit de schaker met de meeste punten nl. 78,
maar wie was dan nummer 2?
27 punten lager vond ik nummer 2 met 51 punten: Fons R., die was al
kampioen van de 3e periode, wie was nummer 3?
Dat was Jan de B. met 1 puntje minder op 50 punten, maar die stond in
Oostenrijk op de latten naar sneeuw te zoeken, wie was nummer 4?
Dat was een zekere Don S. (een goede bekende van de
voorzitter/wedstrijdleider), maar die komt toch lang niet altijd in
verband met zijn studie?
Toch was het Don S. die 49 punten had gesprokkeld en omdat hij nu in de
gelegenheid was om te schaken, de uitverkorene was om het zestal
compleet te maken..
Vlug Roel gebeld en gevraagd of hij Don wilde vragen of hij het aandurfde...
Nou dat durfde hij wel en won meteen maar alle partijen!!
Dus de onverwachte maar terechte winnaar van het APK-kampioenschap 2014
is geworden:Don Spier!!
Jammer dat de voorzitter/wedstrijdleider Roel wegens ziekte niet
aanwezig kon zijn om het spektakel met eigen ogen te aanschouwen!!
Zo kan het dus lopen.
Een uur voor de finale hoor je dat je mee mag doen en aan het einde van
de avond loop je met de trofee naar huis!
Een nieuw jaar met nieuwe kansen!!
Zorg dat je ook kampioen wordt van een periode en je doet zo maar mee
aan de finale op 21 December 2015.
Iedereen veel succes!!
De keurmeester,
Av
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