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Voorwoord (Roel Spier)
U heeft de digitale versie ontvangen van het clubblad van Schaakvereniging Assendelft.
Ik wens u veel leesplezier.
Mijn belofte om op de voorpagina een foto van een schaaklid te plaatsen is gedaan en zal ik aan gaan
voldoen. Helaas niet in deze versie. De proeffoto’s konden de kwaliteitseisen niet doorstaan. Nu een
foto van de kersverse wereldkampioen, Magnus Carlsen.
De uitdaging om met commentaar te komen, blijft staan. Mail het naar r.spier@chello.nl
Mijn dank gaat uit naar de leden; Jan Kat, Kees Lute, Ruud Nieuwenhuizen, Gert Jan Teer en Ab Visser
voor het leveren van kopij. Ik ben van mening dat ieder lid dat kan en het zijn plicht is om dat te
doen.
Daarnaast een speciaal dank aan Sanne Dekker voor de layout en de opmaak.

Persoonlijke berichten
Partijanalyse (Ruud Nieuwenhuizen)
Er is een mysterie ouder dan een millennium. Er is een puzzel die
de briljantste geesten uit de geschiedenis heeft getart. Er is een
spel gespeeld door beroemden en beruchte, door kunstenaars en
politici, wiskundigen en musici, filosofen en nonnen. Er is een
oeroude formule voor macht zo groot dat de idee ervan eenieder
die ervan hoorde bezeten maakte. Het is de formule, het spel, het
geheim van de Acht. New York, winter 1972: Sinistere krachten
manipuleren computerexpert Catherine Velis om haar
probleemoplossend vermogen in te zetten bij de speurtocht naar
een legendarisch schaakspel dat ooit van Karel de Grote was en
sinds de Franse Revolutie vermist wordt. In dit verhaal ook
aandacht voor musicus, schaker François-André Danican Philidor
De bedenker van de Philidor verdediging.
Hieronder een partij uit seizoen 2010 / 2011 met deze opening.

Vanaf mijn vakantieadres (Gert-Jan Teer)
Beste leden,
Omdat ik op mijn vakantie adres zit, heb ik even niet de beschikking over mijn database. De partij,
die ik vorige keer beloofde houden jullie nog tegoed. Hieronder een net zo interessante partij, waarin
de jonge Kasparov, de op dat moment gerenommeerde Romanishin van het bord speelt. Het siert
Romanishin wel, dat hij doorgaat met aanvallen tot het bittere eind, dat maakt de overwinning van
Kasparov alleen maar mooier. Ik heb geen commentaar er bij kunnen zetten, omdat ik hier mijn
programma niet heb, maar via een internet engine begrijp ik, dat wit op zet 16 beter gxf4 (zie
diagram) had kunnen spelen om in de race te blijven, maar zijn positie was al kritiek. De opening is
voor René Spruit en zijn opponenten zeker interessant, want de Bird staat volop in de spotlights in
deze partij.
Veel plezier en alvast de beste wensen van Gert-Jan!
1. f4 d5 2. Pf3 Pf6 3. e3 Lg4 4. b3 Pbd7 5. Lb2 c6 6. Le2 Dc7 7. O-O Lxf3 8. Lxf3 e5 9. d3 Ld6 10. g3 OO-O 11. c4 dxc4 12. Lxc4 h5 13. Dc2 h4 14. Pc3 hxg3 15. hxg3 exf4 16. exf4 g5 17. Pe4 Pxe4 18. dxe4
Thg8 19. e5 Lc5 20. Kg2 gxf4 21. g4 Pxe5 22. Df5+ Dd7 23. Dxd7+ Pxd7 24. Kh3 Pb6 25. Lf6 Td3 26.
Tac1 Pd7 27. La1 f5 28. Kh4 Le7 29. Kh5 Tg5+ 30. Kh6 Td6+ 31. Kh7 Pf8+ 32. Kh8 Th6# 0-1

Blik van de voorzitter (Roel Spier)
Het seizoen is in volle gang. Wij zijn ongeveer halverwege en is het tijd om de balans op te maken. U
leest de 2e uitgave van het clubblad, van het seizoen. Een digitale versie.

Interne competitie
Kees Lute ontwikkelt zich verder als een modern wedstrijdleider. Hij heeft een programma op zijn
mobiel waarmee hij ter plekke een indeling kan maken. Het is alsof hij niet anders heeft gedaan,
grote klasse!
Kees Lute gaat, op dit moment van tikken, aan kop, op de voet gevolgd door Melchior Bood.
Ik heb met Kees Lute gesproken over het vervolg van de competitie. De voorkeur van Kees was om
geen grote wijzigingen door te voeren. Wat houdt dat in?
De 1e groep blijft volgens het Keizer-systeem spelen. Het blijft een groep van 12 spelers. Als gevolg
van het systeem zijn geen inhaalronden nodig. Daardoor kan de doorlooptijd worden ingekort. Vanaf
maandag 23 januari 2017 spelen wij in twee groepen.
Er zijn 11 speelronden en 2 keer wordt niet gespeeld als gevolg van een bondswedstrijd van het
zestal. Deelname aan een viertal wordt tijdens een speelronde gewaardeerd met 2/3 van de eigen
rangwaarde.
De tweede groep speelt op dezelfde wijze. Keizersysteem en de laatste 3 speelronden een vierkamp
om de kampioen definitief te bepalen.
In het voorjaar zal ik nogmaals met Kees Lute spreken over een mogelijk andere opzet van onze
interne competitie, zodat een mogelijke verandering tijdig voor de jaarvergadering kan worden
ingebracht.
Hierbij kan worden meegenomen het resultaat van de bereidheid om deel te nemen aan
bondswedstrijden.
Voor de goede orde vermeld ik de promotie-/degradatieregeling die sinds september 2009 bestaat
voor de kampioen van de tweede groep.
Hierna het reglement:
1.

De kampioen van de 2e groep krijgt na het 1e deel van de competitie bonuspunten. De
bonuspunten worden bepaald door plaats waarop de kampioen van de 2e groep staat aan
het einde van het 1e deel, met een maximum van 60 punten.

2.

Eindigt de kampioen van de 2e groep na de bonuspunten bijtelling boven of gelijk met de
nummer 12, dan speelt de kampioen van de 2e groep in de 1e groep.

3.

De nummer 12 degradeert naar de 2e groep.

4.

Het staat de kampioen van de 2e groep vrij om wel of niet gebruik te maken van deze
regeling.

Daarnaast beleefde de interne competitie een unicum, op maandag 21 november telde de gespeelde
wedstrijden niet mee. Als gevolg van een stroomstoring had ik besloten om de interne competitie af
te gelasten.

Externe competitie
Assendelft 1 is goed gestart in derde klasse F. Door de winst op HWP Haarlem 6 en ZSC Saende 4 zijn
de eerste punten binnen. Op maandag 9 januari het vervolg thuis tegen Het Paard van Ree.
Assendelft 2 (viertal 1) verloor twee keer met het kleinst mogelijke verschil. De teams in deze poule
zijn aan elkaar gewaagd.
Assendelft 3 (viertal 2) verloor ook twee keer. Hier lijkt het viertal van Castricum met kop en
schouders boven de rest uit te steken. Weet Kees hier meer van?
(voor de details, lees RESULTATEN IN DE BONDSKOMPETITIE van teamleider Jan Kat)
Aan het van het seizoen zullen wij aan iedereen vragen of hij wil meedoen aan de NHSB competitie
en zo ja, welke klasse de voorkeur heeft.
Met de uitkomst kunnen wij dan bepalen met hoeveel teams wij gaan deelnemen en voor welke
sterkte wij ons willen aanmelden bij de NHSB.

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
Assendelft.
(Het schaakseizoen is van september tot en met april/mei.)

Samenwerking met Krommenie
Beide verenigingen informeren elkaar over eventuele toernooien, zodat de leden aan die activiteit
kunnen deelnemen.

Feestavond
Op maandag 19 december 2016 was onze feestavond. De APK-finale werd gewonnen door René
Spruit.
Naast RAPID-schaak werd er gedart.

RAPID-toernooi
De tweede ronde van ons RAPID-toernooi is op 2 januari 2017.
Ranglijst na 4 ronden

1.
3.

6.

Roel Spier
Melle Gelok
Aad Lansbergen
Gert-Jan Teer
Melchior Bood
Remmert Brinkman
Jan de Jong
Kees Lute

3.5

Geert Kingma
10. Ab Visser
3.0
René Spruit
Casper Coco
Don Spier
2.5
David Gelok
Patrick de Groot
16. Jan Kat

2.0

18.

Jan de Boer
Ruud Douwes
Hans Kuijper
Daan Noë
Jan van Weelden
Jan Bulder
Cees Boekhout

1.0

1.5

Wegens succes herhaald
Het seizoen beëindigen met een speciale avond wordt op prijs gesteld.
Op de eerste maandagavond in mei, mogelijk hetzelfde als het afgelopen seizoen, “Pub-schaak”.
(Gaan Gert-Jan en Jan ons weer verrassen?)
Het gerucht gaat dat een muzikaal gitaar optreden onderdeel is van de afsluiting. En informatie uit de
clubbladen zal een onderdeel zijn waar de vragen van de quiz over gaan.

Tata Steel Chess Tournament
Van vrijdag 13 januari tot en met zondag 29 januari 2017 is het zover. De schaakgiganten treden op
in Wijk aan Zee. Een echte aanrader voor een schaker om eens te gaan kijken, dan wel meedoen.
Andere clubleden ondersteunen? De volgende hebben zich aangemeld; Melle Gelok, Hans Kuijper,
Ruud Nieuwenhuizen, Ries van Raaphorst, Don en Roel Spier, Peter van Straten en Jan van Weelden.

Website
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.

Twitter
Af en toe plaats ik een tweet over onze Schaakvereniging op Twitter. Ook op
de hoogte blijven? Volg mij via @roel_spier en de berichten verschijnen.

Competitie seizoen 2016 – 2017
Intern (Kees Lute, wedstrijdleider)
Iedere maandag worden de hersenen weer gepijnigd in de sfeervolle ambiance van de koppiebar.

Goede zetten en slechte zetten, goede partijen en slechte partijen wisselen elkaar af, maar dat gaat
niet ten koste van de stemming. Ondergetekende staat met enig geluk bovenaan, maar de meeste
overwinningen staan op naam van nummer twee, Melchior Bood.
Op enige afstand volgen de andere kanshebbers, met op de zevende plaats René Spruit, met een
score van bijna 80 procent. Op maandag 21 november is in half Assendelft de stroom uitgevallen,
maar zolang er koffie is, is er hoop. De echte diehards hebben, nadat het licht weer is
aangesprongen, toch nog een partij kunnen spelen. Maar deze partijen zijn om des keizers baard
geweest (niet te verwarren met het keizersysteem). Over een paar weken komt de splitsing in twee
groepen, dat kan nog spannend worden. Aan de onderzijde van de tabel staat gelukkig niemand
meer op een score van nul punten.
De stand na de 11e ronde:
Pl
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
27
28
29
30
31

Naam
K. Lute
M. Bood
A. Lansbergen
M. Gelok
R. Spier
R. Brinkman
R. Spruit
J. Kat
P. v. Straten
G.J. Teer
R. Nieuwenhuizen
A. Visser
C. Coco
J. Kramer
J. Kuijper
R. Douwes
J. Teer
J. v. Weelden
J. de Boer
D. Noë
D. Spier
C. Boekhout
J. Beekman
F. Rijkhoff
B. Hoffman
K. van 't Veer
P. Bijl
A. Grin
J. Bulder
W. de Jonge
F. Bersée

Punten
582
541½
473½
461½
446
420½
407½
407
405½
405½
397½
380
356
350½
343½
339
305
286½
283
273
266½
256½
255½
229
228
223½
209
178½
175½
124½
124½

Wrd
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40

Gesp
10
11
8
10
11
11
7
7
6
8
7
10
10
9
10
9
6
9
11
10
9
11
9
10
3
11
5
8
11
1
4

Gew
5
7
4
5
4
4
5
2
2
2
2
4
5
3
4
3
2
2
4
3
2
4
2
2
1
3
2
2
1
1
1

Rem
5
2
3
2
4
4
1
5
4
5
5
2
1
3
2
4
3
4
1
3
3
1
3
3
1
2
0
0
3
0
0

Verl
0
2
1
3
3
3
1
0
0
1
0
4
4
3
4
2
1
3
6
4
4
6
4
5
1
6
3
6
7
0
3

Perc
75
73
69
60
55
55
79
64
67
56
64
50
55
50
50
56
58
44
41
45
39
41
39
35
50
36
40
25
23
100
25

Beste schaakvrienden - APK (Ab Visser)
En toen was het zo ver! 19 december 2016 de APK-finale. Ik was lekker op tijd op de club en had alles
bij me. De prachtige nieuwe APK wisseltrofee, netjes verpakt in bubbeltjesplastic in een kartonnen
doos, en het hele pak administratie met alle uitslagen en puntentellingen van het hele jaar. Snel even
kijken: zijn ze er alle zes? Ja, gelukkig wel, dan hoef ik niet een vervanger te zoeken. Ik pak de trofee
uit en zet hem op de bar en ik kan ontspannen.
Zelf moest ik tegen Ruud Nieuwenhuizen, dus ik had tussendoor wel even tijd om bij de finale te
kijken: Cees Boekhout was goed bezig en won van Hans Kuijper! René Spruit en Don Spier wonnen
ook. Toen moest ik tegen Ruud Douwes en tussendoor kon ik nog net zien, dat René weer had
gewonnen en Hans verloren..., terwijl Cees en Klaas remise hadden gespeeld.
De 3e ronde moest ik tegen Casper en ik schoot uit de startblokken en had tijd genoeg om te zien,
dat die René weer had gewonnen -van Hans dit keer- en ook Jeroen en Don. Ik had 3 uit 3 en ook
René had alle 3 gewonnen en dat wilde hij graag aan iedereen vertellen... Die andere 2 partijtjes zal
hij ook nog wel even winnen en dan ging hij met
de trofee naar huis....
Ronde 4 begon- ik moest tegen Remmert- en ik
kon me niet meer zo goed concentreren. Ik had in
de eerste 3 partijen alles gegeven en ik was leeg.
Na een vloek en een zucht had ik verloren en kon
even kijken bij het main event. Don won van
Jeroen en Hans kon eindelijk ook een partij
winnen, van Klaas. Helaas verloor Cees van René.

ik

De laatste ronde: Ik zat tegenover Gert Jan en na
een goede opening nodigde ik zijn dame uit om bij
mijn koning op bezoek te komen. Nou, dat wilde
Gert Jan wel, maar hij ging nooit meer weg en
toen heb ik hem maar de hand geschud. Gert Jan, je moet wel weten wanneer je bezoek niet meer
gewenst is, en het tijd wordt om te vertrekken... Nou ja, dan had ik nog even tijd om bij de echte
schakers te kijken: Don kon van Hans winnen en Jeroen van Cees en ja hoor: René won ook van
Klaas! Ik heb nog even gedacht aan matchfixing, maar ik weet - bijna - zeker, dat Hans, Cees, Jeroen,
Klaas en Don dat niet zouden doen.
René Spruit had alle partijen gewonnen en was APK kampioen van 2016.
2e Don Spier met 4 punten
3e Jeroen Kramer met 3 punten
4e Cees Boekhout met 1,5 punten
5e Hans Kuijper met 1 punten
6e Klaas van 't Veer met 0,5 punten
Daarna moest iedereen nog even proberen om 3 pijltjes in een bord te krijgen waar allemaal cijfers
op stonden. Gek genoeg lukte dat ook nog bij sommigen. Zelf had ik ze aardig in het bord staan, maar

niet allemaal bij de juiste cijfers. Volgens mij hing het bord niet helemaal recht en was de afstand ook
niet volgens de regels, want anders zou ik toch veel meer punten hebben behaald?
Nou, dan maar even wat mooie prijzen weghalen bij de tombola...Helemaal niks natuurlijk! Dat zal
toch wel allemaal eerlijk gaan??? Gelukkig was er voor iedereen een prijs en ging ik toch naar huis
met een lekkere kerststol. Het was heel gezellig en iedereen die daar aan heeft meegeholpen
bedankt voor de leuke avond.
Hieronder nog even alle uitslagen:

Ronde
1

2

3

4

5

Partij
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Wit
Jeroen Kramer
Hans Kuijper
Klaas van 't Veer
René Spruit
Cees Boekhout
Jeroen Kramer
Hans Kuijper
Klaas van 't Veer
Don Spier
René Spruit
Jeroen Kramer
Hans Kuijper
Klaas van 't Veer
Don Spier
Cees Boekhout

Zwart
Uitslag
René Spruit
0-1
Cees Boekhout
0-1
Don Spier
0-1
Don Spier
1-0
Klaas van 't Veer 0,5 - 0,5
Hans Kuijper
1-0
René Spruit
0-1
Jeroen Kramer
0-1
Cees Boekhout
1-0
Cees Boekhout
1-0
Don Spier
0-1
Klaas van 't Veer 1-0
René Spruit
0-1
Hans Kuijper
1-0
Jeroen Kramer
0-1

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Doe je best en misschien zit je volgend jaar ook bij periode
kampioenen.
Een hele fijne en veilige jaarwisseling toegewenst en tot achter het bord in 2017!

Resultaten in de Bondscompetitie (Jan Kat)
De twee Assendelft-Viertallen beleefden een moeilijke start, maar er is nog herstel mogelijk.
Assendelft-V1 verloor tweemaal nipt en staat samen met Bakkum onderaan de ranglijst, deze club is
de tegenstander op 31 januari en dan moet er minimaal gelijkgespeeld worden.
Assendelft-V2 startte met een kansloze 0-4 nederlaag tegen Castricum en vervolgens werd net aan
met 1,5 tegen 2,5 verloren van Het Paard van Ree. Met nog drie ronden te gaan wordt het een
zware kluif, met ook op 31 januari een uitwedstrijd tegen Oppositie in Heiloo.
Het topteam van Assendelft begon met een makkelijke overwinning tegen ZSC-Saende 4, waarna op
6 december in Sociëteit De Vereeniging in Haarlem, concurrent HWP-6 de tegenstander was en dat
werd een thriller, vooral dankzij Remmert Brinkman. We misten de drie topspelers Kees Lute, Peter
van Straten en Ruud Nieuwenhuizen, waarvoor als vervangers aantraden Aad Lansbergen, Roel Spier
en Hans Kuijper (die weer zorgde voor de parkeerkaart, zodat we voor de deur konden parkeren).
Melle Gelok en Hans Kuijper kwamen al snel in de problemen en moesten hun koning omleggen, dat

werd echter goedgemaakt door Roel Spier en ondergetekende die beide een vlotte overwinning bij
konden laten schrijven. Aad Lansbergen kreeg aan het eerste bord een zware aanval te verduren,
maar hij hield het hoofd koel en kon na zorgvuldig verdedigen een remise noteren.
Het was ondertussen omstreeks 23.00uur met een tussenstand van 2,5-2,5 en Remmert Brinkman
was bezig een moeilijke stelling te verdedigen met 5 minuten op de klok, z’n tegenstander had nog
ongeveer 35 minuten. Remmert bood dan ook remise aan, hetgeen uiteraard geweigerd werd.
Wat volgde was een tijdnoodspektakel waarin onze specialist vooral aan het eind een serie sterke
zetten op het bord toverde en z’n tegenstander daarmee volledig overklaste. Die bleef dizzy met een
kater achter en ons team had deze zeer belangrijke vierpunten-match gewonnen, het was tegen
twaalven toen we voldaan naar huis reden.
Voor het eerste team luidt het programma verder in klasse 3F als volgt:
Datum
09 januari 2017
13 februari 2017
13 maart 2017
30 maart 2017

Wedstrijd
Assendelft - Paard van Ree
Excelsior 2 - Assendelft
Assendelft - HWP-9
Eggert Purmerend 5 - Assendelft

Jeugdafdeling
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.

Locatie
De Jansheeren Maltezerplein Heemskerk
Wijkplein Where Triton 73 Purmerend

