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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN)
Het is alweer april. De Paasdagen liggen achter ons en het einde van het seizoen
nadert. Wat zal het gaan worden? Zijn de kampioenen duidelijk? Of toch niet?
Het vervolg van het seizoen
Op maandag 19 januari 2015 was er maar 1 remise te noteren en wel de partij
tussen Jan Kat en Melle Gelok.
In de tweede groep wist alleen Ab Visser met de zwarte stukken te winnen. Alle
andere partijen waren voor wit!
Op maandag 26 januari het vervolg van de competitie. Aad Lansbergen moest
tegen Kees Lute en moest zijn meerdere erkennen in Kees. Er waren vier te
noteren, in de eerste groep geen enkele!
Wetenswaardigheden 1
(vanuit de schaakkalender 2011)

(Lewis schaakstukken)

In 1831 werden in een zandbank voor de kust van Lewis, een van de eilanden
behorende tot de Schotse eilandengroep de Hebriden, 78 schaakstukken
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gevonden, die wellicht de oudste stukken zijn die nog bestaan. Ze lagen onder
vier meter zand verborgen in een stenen bouwwerk. Waren ze ooit gestolen? Of
dacht de eigenaar ze zo juist veilig op te bergen? Wij kunnen er slechts naar
raden.
De Lewis-schaakstukken stammen uit de twaalfde eeuw. Het gaat om acht
koningen en koninginnen, zestien lopers, vijftien paarden, twaalf torens en
negentien pionnen, op bijzonder fraaie wijze gebeeldhouwd uit walrustand en
uitgevoerd in de kleuren van natuurlijk ivoor en dieprood. De koning, het
grootste stuk, is bijna tien centimeter hoog, de pionnen de helft kleiner.
Voornamelijk uit de vorm van de torens menen deskundigen te kunnen opmaken
dat ze oorspronkelijk uit Noorwegen afkomstig moeten zijn en in de twaalfde
eeuw naar Engeland zijn vervoerd. Dit bevestigt de theorie dat de Vikingen het
schaakspel aldaar hebben geïntroduceerd.
De Lewis-stukken zijn deels in het Britisch Museum (te Londen), deels in het
National Museum (te Edingburgh) te bewonderen.
Tijdens de eerste speelavond van februari speelde Assendelft 2 tegen De Wijker
Toren 6 en won knap met 3 tegen 1.
In de eerste groep deelden Remmert Brinkman en Ruud Nieuwenhuizen het
punt.
In de tweede groep deden Jan Beekman en Gert Jan Teer en Piet Bijl en Jan van
Weelden dat ook.
Tweede avond RAPID toernooi
Op maandag 9 februari was de tweede avond van ons RAPID toernooi.
Wegens persoonlijke omstandigheden was ik zelf afwezig. De interim
wedstrijdleiders waren vergeten de resultaten op te slaan!!
Uit het hoofd meldde zij dat de eerste drie plaatsen waren voor Remmert
Brinkman (1), Anneke Schol (2) en Peter van Straten (3).
Tijdens de RAPID partijen speelde Jan de Boer tegen Ruud Nieuwenhuizen en
verloor.
Een week later een volledig programma in de eerste groep. Jan Kat en Peter van
Straten speelden remise. Koploper Kees Lute won van René Spruit en volger
Ruud Nieuwenhuizen won van Casper Coco.
In de tweede groep wist Ruud Douwes koploper Roel Spier te verslaan. Jan van
Weelden en Frans Bersee speelden remise
En door de voorjaarsvakantie was deze speelavond ook de laatste van februari.
Wetenswaardigheden 2
(vanuit de schaakkalender 2011)
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Schaken is al tijdenlang een probleem in fundamentalistische islamitische
landen. Die beschouwen het spel als een vorm van gokken en daarmee in stijd
met de leer van de islam. Bovendien houdt het mensen maar af van het
opzeggen van hun gebeden. Na de islamitische revolutie van 1979 werd in Iran
schaken dan ook verboden, welk besluit pas in 1988 door ayatollah Khomeini
werd teruggedraaid. Inmiddels telt het land vijf grootmeesters. Ook in Irak was
iets dergelijks aan de hand toen in 2005 ’s lands meest vooraanstaande ayatollah
Ali al-Sisani schaken in de ban deed. Maar een regeringsstandpunt is dat daar
(nog) niet geworden.
In Afghanistan hebben echter de Taliban gedurende hun machtsperiode het
schaakspel wel officieel verboden, waarna het geheel uit het openbare leven
verdween. Schaken werd een gevaarlijke bezigheid, er zijn mensen door in de
gevangenis terechtgekomen. Aan deze situatie kwam pas een eind toen de
Taliban-regering door de Amerikaanse inval van najaar 2001 werd verdreven.
Inmiddels komen er op de FIDE-lijst van juli 2010 weer zo’n 50 Afghanen voor,
waaronder twee Fide-meesters en één kandidaatmeester. Geen van hen heeft
echter een officiële rating, uiteraard door gebrek aan wedstrijden.
Tijdens de eerste speelavond van maart speelde het tweede thuis, tegen
Krommenie 3. Er werd ruimschoots gewonnen. 3,5 tegen 0,5. (de details elders
in ons clubblad?) Hiermee was de nederlaag van de uit wedstrijd recht gezet en
gaat dit viertal voor het kampioenschap in de vierde klasse F?
Kees Lute zette een belangrijke stap naar het volgende kampioenschap, hij won
van Ruud Nieuwenhuizen. Casper Coco wist de hatelijke nul achter zijn naam
weg te werken. Hij speelde remise tegen Peter van Straten.
Zelf zat ik in Londen. Zwager Jan nam de wedstrijdleider honneurs waar. Hij
werd misleid door één van onze leden, waardoor hij zelf voor de tweede keer
tegen Piet Bijl speelde.
Op de 2e avond speelde Assendelft 3 thuis en wel tegen Het Paard van Ree 2. Er
werd verloren. (zie elders het verslag van Fons?) De krachten zijn duidelijk in
hun poule.
Derk Mulder won van Albert Grin. Jan Beekman wist remise te spelen tegen
koploper, Roel Spier. Bart Hoffman won van Jan van Weelden.
Op de 3e avond wederom een bondswedstrijd. Dit keer speelde Assendelft 1 en
wel tegen Purmerend 4. Er werd net aan een gelijkspel gespeeld. (zie elders het
verslag van Kees?) Het behalen van het kampioenschap is nog in eigen hand.
Melle Gelok speelde tegen Casper Coco en won. Ries van Raaphorst en René
Spruit deelden het punt.
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In de tweede groep speelden enkel Ruud Douwes en Daan Noë remise. Ab
Visser verloor van Don Spier, waardoor de laatste opklom naar een tweede
plaats.
Tijdens de volgende speelavond wederom een bondswedstrijd. Dit keer
Assendelft 3 en wel tegen De Wijker Toren 5. (zie elders het verslag van Fons?)
Zij waren niet kansloos, maar verloren toch met het grootst mogelijke verschil.
Jan Kat speelde deze avond remise tegen Kees Lute. Ruud Nieuwenhuizen won
van René Spruit en kwam daardoor dichterbij.
In de tweede groep speelden enkel Jan van Weelden en Jan Beekman remise. De
andere partijen werden gewonnen door de speler met de zwarte stukken.
Op de laatste speelavond van de maand GEEN bondswedstrijd! Wel maakte
onze keurmeester de kampioenen van de eerste twee perioden bekend.
Ruud Nieuwenhuizen naderde Kees Lute tot een half punt, door te winnen van
Melle Gelok. Jan Kat scoorde voor de eerste keer, in de eerste groep, het volle
punt.
In de tweede groep speelden de koplopers remise. Roel Spier tegen Gert Jan
Teer en Ruud Douwes tegen Derk Mulder.
Ab Visser won van Jan van Weelden. En Daan Noë van Albert Grin.
Wetenswaardigheden 3
(vanuit de schaakkalender 2011)

Het komt wel eens voor dat – bijvoorbeeld in tijdnood – een onreglementaire zet
onopgemerkt blijft. En er zijn in het verleden zelfs wel eens klappen gevallen bij
spelers die daar ‘toevallig’ net iets te vaak voordeel bij hadden. Bij snelschaken
kan zo’n onreglementaire zet gelijk verlies betekenen, als je tegenstander het
ziet tenminste, maar in alle andere gevallen is de regel dat als tijdens de partij
blijkt dat een onreglementaire zet is voltooid, de stelling moet worden
teruggebracht naar de stelling onmiddellijk voorafgaand aan de onreglementaire
zet.
Alleen tijdens de partij dus, en niet erna. Want heb je opgegeven of de uitslag
ingevuld, dan helpt geen moedertje lief je meer. Onreglementair of niet, na de
partij kun je nooit meer je recht halen.
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Op derde Paasdag speelde Ruud Nieuwenhuizen remise tegen Jan Kat en omdat
Kees Lute won van Casper Coco, was Kees de nieuwe kampioen. Ruud kon nog
gelijk komen qua punten, maar dan gaan weerstandspunten tellen en daar heeft
Kees er meer van.
In de tweede groep was de laatste ronde voor plaatsing aan de vier-kamp.
Wetenswaardigheden 4
(vanuit de schaakkalender 2011)

1.

(Janis Klovans )

Eerste voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de wereldkampioenschappen
bij de veteranen is dat een speler op 1 januari van het jaar waarin om de titel
wordt gestreden, zestig jaar oud is. In 1991 werden voor het eerst de
veteranenkampioenschappen gehouden en de winnaar was gelijk een grote naam
uit het verleden: de in 2010 overleden Vasily Smyslov, wereldkampioen 19571958. Ook de jaren daarop waren er aansprekende winnaars als de exwereldtoppers Geller, Taimanov, Vasiukov, Suetin en Kortsjnoi.
De succesvolste speler is echter de Letse grootmeester Janis Klovans, die de titel
driemaal won: in 1997, 1999 en 2001.
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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.
Resultaten van de jeugdige leden
Melle Gelok staat het hoogst. (3) Hij heeft een 65% score behaald.
Dan krijgen wij Melchior Bood op een 6e plaats, met een score van 50%.
Casper Coco (12) heeft het moeilijk in de 1e groep. Zijn score is 5%.
Don Spier staat derde (15) in de tweede groep. Score is 66%. En in de vierkamp
nog zicht op het kampioenschap.
Kalender
13 april ; De Uil 4 - Assendelft 1, Assendelft 2 - Bakkum 2 en 1e ronde 4-kamp
20 april ; Excelsior 3 - Assendelft 3en 2e ronde 4-kamp
28 april ; laatste speelavond interne competitie, op dinsdag als gevolg van
Koningsdag.
4 mei ; afsluitende avond, aanvang om 20:30 uur! In verband met
Dodenherdenking.
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.
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Ranglijst volgens ELO-rating
Kees Lute
1791
Aad Lansbergen
1732
Peter van Straten
1716
Ruud Nieuwenhuizen 1692
Jan Teer
1639
Ab Visser
1636
Remmert Brinkman 1633
Roel Spier
1627
Gert-Jan Teer
1614
Jan Kat
1557
Ruud Douwes
1521
Rene Spruit
1506
Melle Gelok
1478
Hans Kuijper
1424
Ries van Raaphorst 1378
Jan de Boer
1342
Fons Rijkhoff
1319
Casper Coco
1244
Bart Hoffman
1227
Jan van Weelden
1151

Wedstrijdleider, Roel Spier
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Stand na 7 april 2015
Groep 1
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8/9
10
11
12

Naam
Punten Nog te spelen
K. Lute
9
R. Nieuwenhuizen
8
Melle Gelok
6,5
A. Lansbergen
5,5
i
R. Brinkman
5,5
Melchior Bood
5
i
J. Kat
4
P. van Straten
3
ii
J. de Boer
R. Spruit
2,5
ii
R. van Raaphorst
1,5
ii
C. Coco
0,5
I
i = nog te spelen partij

Groep 2

1
2
3
4

R. Spier 514.0 60
R. Douwes430.5 59
D. Spier 421.5 58
D. Noë 421.0 57

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A. Visser 405.0 56
J. Beekman 386.5 55
G.J. Teer 361.5 54
J. Kuyper 337.5 53
F. Rijkhoff320.0 52
J. Bulder 317.0 51
C. Boekhout 284.0 50
D. Mulder 268.0 49
B. Hoffman 247.5 48
J. van Weelden 243.5 47
F. Bersee 199.5 46
P. Bijl 195.0 45
J. Teer 180.0 44
A. Grin 159.0 43

BONDSCOMPETITIE
S.V. Het Spaarne 3 - Assendelft 1 0-6
Op 19 februari werd in Haarlem een ongekende overwinning behaald.
Qua rating hadden we een sterker team, en de Haarlemmer teamleider leek zich op voorhand
al bij een nederlaag te hebben neergelegd. Maar voor een team, dat op de tweede plaats stond,
was dat te weinig ambitie.
Roel won in het middenspel een stuk, waarna de tegenstander de partij al snel opgaf.
De overige partijen werden tot het bittere einde uitgevochten, maar dat maakte niet veel uit.
Aan de kant van Assendelft won de een na de ander beslissend materieel, en ondergetekende,
met de zwakste tegenstander, was als laatste klaar.
Deze overwinning zou wel eens cruciaal kunnen zijn in de strijd om het kampioenschap.
De uitslag:
1. Peter van Harn
2. Frank Otten
3. Robert Balm
4. Bart Bergshoeff
5. Wim Eiselin
6. John Post

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

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

Assendelft 1 - Purmerend 4 3-3
Op 16 maart stond de thuiswedstrijd tegen Purmerend 4 op het programma. Een tegenstander,
die zeker niet onderschat mocht worden. En ze hadden er zin in, want ze waren al om half
acht in de Koppie bar.
Ruud blunderde zijn dame weg, en was verder kansloos. Ondergetekende bracht de score
weer in evenwicht, door een vrijpion naar de overkant brengen.
Aad wist zijn 100% score vast te houden, maar moest wel vol in de verdediging, nadat de
tegenstander een veelbelovend stukoffer had gebracht. Roel kon zijn stelling alleen passief
verdedigen, en dat liep minder goed af.
Bij een 2-2 stand kwam Remmert in tijdnood, en vergooide hij zijn mooie stelling. Een
simpele matdreiging werd te laat gezien, en het stond opeens 2-3. We zouden de strijd nog
bijna gaan verliezen. Gelukkig wist Peter het hoofd koel te houden, en een eindspel van goede
tegen slechte loper tot winst te voeren.
We hebben nog steeds het lot in eigen hand, maar in de laatste wedstrijd tegen De Uil 4 moet
er wel minstens gelijkgespeeld worden.
De uitslag:
1. Kees Lute
- Peter Smeenk
2. Roel Spier
- Michael Yu
3. Aad Lansbergen
- Serkan Mili
4. Peter van Straten
- Rudolf Puister
5. Ruud Nieuwenhuizen - Perry Koopmans
6. Remmert Brinkman - Frank Reurs

1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
Kees Lute
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BONDSWEDSTRIJDEN ASSENDELFT-2.
Assendelft 2 - Krommenie 3 3½ - ½
De eerste wedstrijd in deze kompetitie verloren we onverdiend van Krommenie-3, doordat Ab
Visser in een betere stelling ongelukkig verloor. Op 2 maart ontvingen we het team van
Krommenie thuis en onze wraak was zoet, we wonnen gedecideerd met 3,5 tegen 0,5 en
zetten hiermee een grote stap naar het kampioenschap.
Aan het eerste bord bewees Melle Gelok z’n opmars dit seizoen door een prima remise, René
Spruit kreeg voordeel in het middenspel, ging geconcentreerd, zonder fouten verder en won
fraai. Ondergetekende kreeg na een combinatie een sterke aanval, won een stuk en de partij,
terwijl Ab Visser na een enerverende partij tenslotte ook won.
Uitslagen: Melle Gelok - Leo Zuiver
René Spruit - Piet Kerssens
Jan Kat
- Jan de Jong
Ab Visser - Piet Borgdorff

½-½
1-0
1-0
1-0

De volgende wedstrijd was op 26 maart uit tegen De Wijker Toren-6, het zwakste team in
onze klasse door een onzorgvuldige indeling van de competitieleider. Het sterkere 5e team van
De Wijker Toren is speelt nota bene tegen Assendelft-3! Wij lieten er opnieuw geen gras over
groeien, Melle won op het eerste bord na een goede partij en dat gold ook voor Ab Visser.
Met twee punten in de pocket bood ondergetekende een strategische remise aan zodat de
overwinning veilig gesteld werd. Onze invaller Hans Kuijper speelde een moeilijke partij
tegen oude rot Jan Sinnige en kwam slechter te staan. De oude rot was echter niet goed
bekend met de nieuwe tijdprocedure, hij dacht dat hij na 36 zetten nog een kwartier extra tijd
kreeg en ging helaas voor hem door z’n vlag.
Hiermee wonnen we ook deze ontmoeting met 3,5 tegen 0,5 en met nog een wedstrijd te
spelen staan we twee punten voor op de concurrenten, omdat Krommenie ruim van Bakkum
won. Volgens Melle zijn we bij gelijke stand op bordpunten niet meer in te halen, dus
kampioen van klasse 4F!
De laatste ronde spelen we op 13 april thuis tegen Bakkum en dat moet minstens een
gelijkspel opleveren. Als het eerste team op diezelfde avond wint of gelijkspeelt tegen Den
Uil in Hillegom, zijn zij ook kampioen en dat is een mooie afsluiting van het seizoen!
Teamleider Jan Kat
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APK-COMPETITE
APK 2015.

Nieuwe ronden, nieuwe kansen: er zijn dit jaar weer 6 kansen om periode-kampioen te
worden.
In december wordt dan gestreden om Algemeen Periode Kampioen 2015 te worden.
We weten hoe de finale in december 2014 is verlopen:
na een bloedstollende strijd is toen Don Spier de grote APK- kampioen
2014 geworden.
De eerste periodekampioen is Fons Rijkhoff geworden.
De tweede periodekampioen is Daan Noë geworden.
Wegens bondswedstrijden, heeft het lang geduurd voordat de kampioenen konden worden
gehuldigd.
Op maandag 30 maart was het dan zover: niet 1 maar 2 kampioenen werden beloont met een
notatieboekje.
Begin mei zal de derde kampioen worden bekend gemaakt.
Doe vooral je best en zorg dat je erbij bent.
Voor de tweede helft kun je in de zomer mooi oefenen, zodat je in het najaar een mooie reeks
kan neerzetten.
De keurmeester.
av
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