❖Krantenartikel uit 1961 over dameskampioene schaken Lisa Lane
❖Jeugd: “Nee, opa. We willen niet in het badje. We willen schaken!”
❖Blik van de voorzitter
❖Natuurlijk weer een hersenkraker!
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Voorwoord (Roel Spier)
Het volgende clubblad van Schaakvereniging Assendelft is 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.
Mijn dank gaat uit naar de leden Remmert Brinkman, Albert Grin, 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 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 Uur met ....) voor het mogelijk maken van mijn wens om een lid van onze vereniging in de
spotlight te zetten en ons clubblad een nog persoonlijker karakter te geven.

Persoonlijke berichten
Lisa Lane 1961 (Ab Visser)
Hallo schaakvrienden, even een krantenartikel uit 1961:

Zo zie je maar weer, er zijn belangrijkere zaken dan schaken.

Dood van een schaker (Ab Visser)
Hieronder een stukje uit de krant van 3 juni 2013:

DOOD VAN EEN SCHAKER
Nu alles weer zijn normale gangetje gaat, ben ik in de gelegenheid een inkijkje te geven in de ziel van
de huis-, tuin- en keukenschaker. Dat zijn ogenschijnlijk gewone mensen, met een gewone baan of
een gewone studie, alleen zit er bij sommigen een steekje los.
Soms gaat een schaker dood tijdens een partij.
In de allerlaagste competitie van Nederland gebeurde dat enige tijd geleden.
Wij van onze club hadden onze grootste denkers afgevaardigd en gingen op bezoek bij een andere
hele slechte schaakvereniging, die ook haar best had gedaan om zoveel mogelijk IQ achter de borden
te verzamelen.
Tijdens deze wedstrijd, waarbij promotie naar de op één na laagste klasse van schakend Nederland
op het spel stond, werd een van onze tegenstanders onwel. Het was een circa tachtigjarige meneer.
In eerste instantie werd er niet veel aandacht aan besteed - wij bemoeien ons niet zo gauw met
andermans zaken, zullen we maar zeggen - maar mijn ploeggenoot, die tegenover de man zat,
alarmeerde de wedstrijdleider, die het verstandig achtte om toch maar even 112 te bellen. Waarna
snel een ambulance verscheen.
De onfortuinlijke was ondertussen al wel uit het zicht gehaald en naar de gang gebracht, waar de
deur werd opengezet om hem wat frisse lucht te verschaffen. De ambulancebroeders startten een
reanimatie.
Het was een naar gezicht, maar terwijl dit alles zich afspeelde, stapten twee schakers van de
thuisclub over de brancard heen naar buiten, draaiden een shaggie en begonnen monter een
gesprek: ”Ja, ik speelde de Spaanse opening, maar mijn tegenstander deed op de tiende zet f5 en
nou zit ik te denken wat ik moet doen, want deze variant ken ik helemaal niet.”
De wedstrijdleider stak ook nog even zijn hoofd om de deur en vroeg: ”Denken jullie dat we nog
verder kunnen of zal ik de klok maar stilzetten?”
Noem het onbeschoft, autistisch of sociale onhandigheid. Toen de man bleek te zijn overleden, werd
de wedstrijd stilgelegd. En eenmaal losgerukt van het bord, keerde iedereen terug in de realiteit en
was de stemming bedrukt.
Er is nu een beker naar hem vernoemd.
Zo gaat dat dus..

Schaakstukje (Ab Visser)

Schaakpuzzel (Albert Grin)

.

Oud clubkampioenen aflevering 1 – Dick Dekker (Gert-Jan Teer)
1971
“Tijdens de St Nicolaaswedstrijden trakteerde het nieuwe lid D. Dekker alle deelnemers op een
banketstaaf en dat werd, zo schreef secretaris Bersee, zeer gewaardeerd!”
Hier komen we zoals is opgetekend in onze jubileumbijlage voor het eerst Dick Dekker tegen als lid
van de vereniging.
Dekker, een sterke schaker uit Zaandam, en daarnaast directeur bij bakkerij “de Zeeuw”(vandaar de
banketstaven..), werd in dat seizoen ook meteen kampioen in groep 2. En er zouden nog meer
kampioenschappen volgen, namelijk als clubkampioen in 1972, 1976 en 1977. Samen met zijn
buurman Albert Nieuwenhuizen, die in de volgende aflevering aan de beurt komt, was Dekker tijdens
de jaren 70 van de vorige eeuw een belangrijke speler binnen onze vereniging.

In november 1979, toen onze vereniging 25 jaar bestond, waren Dick Dekker en Rick Kleijn de enige
spelers van onze vereniging, die simultaanmeester Hans Bouwmeester wisten te verslaan.
Na 1980 zijn er geen gegevens meer te vinden over onze oud clubkampioen, maar ik heb me laten
vertellen, dat hij door ziekte helaas moest stoppen met schaken.
In onderstaande partij uit het seizoen 1975-1976 kreeg ik een keer te maken met de
schaakcapaciteiten van Dekker. Als aanstormend talent wilde ik Dekker met een verrassende opening
tegemoet treden, maar mijn ervaren tegenstander raakte hierdoor niet van zijn stuk en besliste de
partij snel, zie hieronder het verslag.
Dekker,D (1700) - Teer,GJ (1600) [A82]
Intern 1975-1976 Assendelft, 24.11.1975
[A82: Hollandse Verdediging: Staunton Gambiet]
1.e4 d6 2.d4 f5 3.f3 Pf6 4.Ld3 Pc6 5.d5 Pe5 6.Pc3 g6 (deze zet is al iets te gewaagd, omdat veld e6
straks voor wit aanvalskansen biedt, aangeraden wordt 6.. e6)
7.Pge2 (ook sterk is 7.exf5 gxf5 8.Lg5 Lg7 9.Pge2)
7...Lg7 8.Pf4 8...0–0 9.exf5 Pxd3+ 10.cxd3 Lxf5 11.0–0 Dd7!? (11...c6 is beter en houdt de druk op d5
vast. Nu is de loper op f5 ingesloten..)
12.g4! (Dekker pakt meteen de aanval..)
12...Lxg4?(zwart wil een tegenoffensief starten, offert de loper voor 2 pionnen, maar hij komt
bedrogen uit.. 12..g5! biedt meer kansen na bv. 13.Pe6 Lxe6 14.dxe6 Dxe6 15.Lxg5 Pxg4! heeft zwart
mooi tegenspel ) Diagram 1

13.fxg4 Pxg4 14.Pe6!!(de verovering van e6 en na de
volgende zet van zwart beslissend. Bovendien staat nu
Pg5 aangevallen door de dame.. ) Ld4+? (geeft pardoes
de loper cadeau..14...Txf1+ biedt meer weerstand, bv.
15.Kxf1 Pe5 16.d4 0 Pf7 17.Kg2 Lf6)
15.Pxd4 Txf1+ 16.Dxf1 Tf8 17.De1 Pe5
18.Dg3 c5 19.dxc6 bxc6 20.Lf4 Pxd3 21.Tf1 (Dekker
maakt zich op voor de knock down..)
21...Pxb2? ( ook 21...Txf4 22.Txf4 Pxf4 23.Dxf4 e5
24.Pe4 Dg7 0 25.Dg3 exd4 kan zwart niet meer
redden)

22.Lh6!(dwingt tot toren afruil) Diagram 2
22...Txf1+ 23.Kxf1
23...c5 24.Df3(dreigt mat..) De8 25.Pe6!(en dit zou een
mooi moment voor overgave geweest zijn, maar
jeugdige overmoed deed mij naar de streepjes in mijn
boekje kijkend nog doorspelen tot zet 38 van wit..) 1–0

Een uur met… een bereisde schaker uit Haarlem
Hans: “Schaken is een gevecht op het bord; je meet je met een directe tegenstander en kunt niets
verbergen. Er zijn zo veel mogelijkheden, het spel is zo ongelooflijk gecompliceerd dat het op elk
niveau een uitdaging, een prachtsport is.”
We bellen aan bij een huis in het hart van Haarlem. Het
bijzondere van de woning die we betreden is dat Hans
hier geboren is in 1947 en er nu ook weer woont. Maar
dit is niet altijd zo geweest. We horen vandaag het
verhaal van een bereisde schaker die na vele
omzwervingen weer in zijn ouderlijk huis terechtkwam.
Hans dook in Noord-Spanje een Griekse amfoor op,
woonde in de dorpsgemeenschap Nauerna én in
Australië en Nieuw Zeeland en noemt zich desondanks
toch een dorpsmens. Hoe zit Hans in elkaar? En wat
heeft hij met schaken?
Schaken geleerd toen hij acht was
Het schaken kreeg Hans van huis uit mee. Hij leerde het
op zijn achtste van zijn vader en kreeg toen een mooi
schaakbord dat hij nog steeds heeft. Het bord is nooit
schoongemaakt, helemaal donker geworden. Je ziet
duidelijk de jaren er in. Hans vertelt: “Nog altijd
analyseer ik partijen op dit bord”. Hans komt uit een
gezin van zes: vier kinderen, waarvan hij de een na oudste is. Ze woonden in Haarlem in een
prachtige jaren dertig woning. Als de kinderen uitvliegen is Hans een pionier als het gaat om naar het
buitenland verhuizen, op zijn achttiende al vertrekt hij
naar Nieuw Zeeland. “Jong en reislustig vertrok ik met
een vriend en heb toen eerst twee jaar in Nieuw Zeeland
gezworven. Toen in Nieuw Zeeland geen werk meer te
vinden was, trokken we door naar Australië. Hoe lang we
op een plek verbleven, hing soms samen met de banen,
maar was ook inherent aan waar je een vriendin had”,
lacht Hans. “Dan bleef je daar natuurlijk! We waren
twintig en hadden alle vrijheid, we zijn heel Australië
door gelift. Het was een groot avontuur.”
Van Australië naar Nauerna
Na een aantal jaren kocht Hans een zeilboot in Nederland en streek neer in Nauerna. “Ik kocht een
tien meter lange boot en liet die plaatsen in de haven van Nauerna. Zo kon ik gemakkelijk het
IJsselmeer of zee op. Ik ging wonen op de boot en leerde de mensen uit de omgeving kennen, zoals
eigenaren van de haven Peter van de Outenaar en Henk Verkuijl. Waar nu een vuilstort is, daar was
vroeger een boerderij van Verkuijl. Toen ik in ‘85 mijn baan verloor in de vracht op Schiphol kon ik
daar terecht. Op de boerderij rooide ik vaak aardappelen als bijverdienste. De zoon van de boer,
Henk, was eigenaar van de haven samen met zijn zwager Peter van de Outenaar. In die tijd lag er in
de haven een groot sleepschip. Ik had mijn oog daar natuurlijk al op laten vallen. Toen dat vrijkwam

mocht ik in het dekhuis van het grote schip gaan wonen. Dat was een prachtige plek en een stuk
comfortabeler in de winter dan op de zeilboot. Via Peter ben ik ook bij schaakvereniging Assendelft
terechtgekomen.”
Lid van de club
“Peter vertelde eens dat hij op de vereniging zat. Ik ging zelf
meestal met mijn vriendin zwemmen in zwembad Dolfijn op
maandagavond. Hij was daar ook een keer en zei toen dat hij
naar schaken ging. Toen dacht ik bij mezelf: Ik ga ook schaken! En
heb zo het zwemmen verruild voor het schaken. Ik zie schaken
als een gevecht op het bord. Je meet je met een directe
tegenstander en kunt niets verbergen. Zoveel mogelijkheden, zo
ongelooflijk gecompliceerd dat het op elk niveau een uitdaging,
een prachtsport is. Elke stelling heeft weer z’n uitdagingen en
problemen en soms schiet je mis, dan zie je iets, voer je het uit,
en als het klopt en het lukt dan voel je je top! Maar het gebeurt
ook geregeld dat je denkt iets gezien te hebben en je
tegenstander heeft het toch beter voor elkaar.” We stellen Hans
de vraag of hij competitief is en daar hoeft hij niet over na te
denken: “Ja, het gaat om het winnen. Ik beschouw mezelf als een
middenmoter. Je hebt een groep van een man of acht die
meestal bovenaan staan. Af en toe win ik wel eens van één van
hen. Normaal gesproken verlies ik daarvan. Maar, ik sta nu
bovenaan! Tot mijn stomme verbazing stond ik bovenaan met
twee punten verschil, won ik weer van een van de betere
jongens. Degene die onder mij stond verloor en opeens stond ik
50 / 60 punten voor. Zelfs na een keer ziek te zijn geweest veranderde het niet. Dat vind ik bijzonder
en ik heb daarom een foto genomen van de ranglijst. Want dat gebeurt dus niet meer!
Toernooien en gezelligheid
Hans is frequent Tata Steel
schaaktoernooi deelnemer. “Ik
hoorde in de tijd dat diverse
jongens meededen, Hoogovens
heette het toen nog. Ik doe ieder
jaar mee en dat is leuk. De
amateurs zitten in een gigantische
sporthal waar de grootmeesters
ook zitten. Je kunt dan meekijken
op schermen. De mensen komen
van heinde en verre: België,
Engeland, Duitsland. ‘Allemaal
schaakgekken’, lacht Hans! Ik heb
daar verschillende keren
gewonnen én verloren in mijn poule. Het bijzondere voor mij is ook dat ik tijdens dit toernooi
collega’s tref van vroeger, die ik alleen tijdens het toernooi spreek. We vertellen elkaar dan alles over

ons leven, en dat terwijl wij elkaar maar eens per jaar zien. Heel bijzonder zo’n vriendschap. Hans kan
meer vertellen over het winnen van potjes schaak. “Ik werd kampioen van het tweede, een jaar of
drie geleden.” Schaakvereniging Assendelft is een gezellige club. Ik woon in Haarlem maar rijd toch
graag iedere maandagavond naar Assendelft. Ik ben er thuis en de sfeer is er ongedwongen. Als we
teams op bezoek hebben kijken zij wel eens raar op, want er wordt veel gekletst op een luide toon.
Natuurlijk niet als je tegenstander aan het denken is, dan tonen we altijd respect.
Loopbaan en zomerhobby
Hans heeft de laatste achttien jaar van zijn leven in asielzoekerscentra in Nederland gewerkt. ”Ik was
blij dat er asielzoekers naar Nederland kwamen, want dat bood mij weer een vaste baan. Ik heb de
laatste jaren in centra gewerkt door heel Noord-Holland. Ik begon in het materiele, mensen
begeleiden met klusjes doen. Ik had geen agogische diploma’s maar ze zagen dat ik er goed mee om
kon gaan. Toen ben ik echt begeleiding gaan doen op allerlei gebieden; conflicten, scholing en
taalbarrières. Na acht jaar kwam ik op het hoofdkantoor terecht en dat was eigenlijk de leukste tijd.
Ik mocht presentaties doen voor collega’s om hen te
informeren over informatiebeveiliging. Het was heel
onafhankelijk werk. Ook asielzoekers schaken! Het is immers
een internationale sport. Eens speelde ik tegen een kampioen
uit Joegoslavië. Of ik won? Nee, natuurlijk niet! Die man
speelt nu bij schaakclub Het Witte Paard. Maar Hans doet
meer naast schaken. Zijn boot heeft hij verkocht, maar al een
jaar of dertig doet Hans in de zomer veel aan golf. Schaken
vind ik toch wel een beetje een wintersport om eerlijk te zijn.
En we moeten ook vitaal blijven! Golfen doe ik in
Spaarnwoude al zo’n dertig jaar. Dat is ook een leuk spel,
tactisch en je hebt er concentratie en ontspanning voor nodig.
Eens een werelds mens, altijd een werelds mens
Een bijzondere
hobby van Hans is
Egypte. In zijn
woning staan en hangen verschillende rekwisieten uit de
Egyptische historie. Beelden, maar ook iets wat lijkt op een
kruik. Hans vertelt: “Egypte is een hobby van me al sinds
begin tachtiger jaren. Ik heb tien jaar de taal bestudeerd. Ik
vind het een fascinerende cultuur. Helaas gaat het niet
goed met het land, en toen ik er was drie jaar geleden was
er bij de piramides bijna geen toerist meer te vinden. Het is
zonde van zo’n mooie geschiedenis en historisch land.
Iets waar ik heel trots op ben is de amfoor uit NoordSpanje. Die heb ik zelf opgedoken. Ik dook in de tijd veel bij
Costa Brava, Zuidpunt Kaap Mongo. Daar liggen de ruïnes
van Ampoerias. Dat was eerst een Griekse en later een
Romeinse stad. De baai heeft een diepe inham en daar
vluchtten ze vaak met galeien in als het stormde. Het

stormde daar wat! Er zijn verschillende schepen vergaan. De amfoor kun je gelijkstellen met onze
tegenwoordige kisten en dozen, als vervoermiddel. Ze vervoerden er graan, wijn en olie in. In
sommige van de gevonden amforen zit de stop nog, en dus kun je zien wat er in zat. Ik heb de amfoor
in Leiden laten inspecteren en hij dateert van 300 voor Christus.
We zijn onder de indruk, Hans is niet zomaar een schaker maar een schaker met een rijk verleden. Hij
zag veel van de wereld en kan er ook veel over vertellen. Te kort voor in een interview, maar we zijn
blij dat we Hans een stukje beter mochten leren kennen. Een vrolijke schaker die naar eigen zeggen
nog lang blijft schaken!

Blik van de voorzitter (Roel Spier)
Al weer twee maanden voorbij van het seizoen. U leest de 2e uitgave van het clubblad.

Oud leden?
Een aantal leden hebben opgezegd.
Jan Bulder, moet als gevolg van zijn gezondheid opzeggen. Op gepaste wijze namen wij afscheid.
Bart Hoffman, heeft een eigen zaak en door alle beslommeringen die daar bij horen kon hij vrijwel
geen tijd vrijmaken om te komen schaken.
Ries van Raaphorst, heeft gekozen voor een actievere sport. Die toevallig ook op de maandagavond
plaatsvindt.

Interne competitie
In de eerste groep staat, medio oktober, Hans Kuijper op kop. (zie elders de detailinformatie)

Externe competitie
Door een veranderde competitie opzet van de KNSB is het achttal opnieuw in de 2e klasse ingedeeld.
(zie elders meer informatie)
Beide viertallen moeten nog beginnen met hun wedstrijden.

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.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 en de berichten verschijnen:.
https://twitter.com/roel_spier

Competitie seizoen 2018 – 2019
Intern (Kees Lute)
Na vier ronden staat Hans Kuijper bovenaan de lijst, met een score van 100%.
Ook Melchior Bood, Ruud Nieuwenhuizen, Peter van Straten en Ruud Douwes zijn nog ongeslagen.
Clubkampioen Gert-Jan Teer moet zijn eerste partij nog winnen, maar dat zal niet lang meer duren.
De stand, systeem Keizer:

Nr. Naam

Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc

1

J. Kuijper

278.5

70

3

3

0

0

100

2

M. Bood

257.5

69

4

3

1

0

88

3

R. Nieuwenhuizen

252

68

4

2

2

0

75

4

P. van Straten

223

67

2

2

0

0

100

5

A. Lansbergen

219

66

4

2

1

1

62

6

R. Spier

214

65

3

2

0

1

67

7

A. Visser

192

64

3

2

0

1

67

8

J. Kat

182.5

63

3

1

1

1

50

9

R. Brinkman

162

62

4

2

0

2

50

10 K. Lute

156

61

3

1

0

2

33

11 J. van Weelden

155

60

4

1

2

1

50

12 F. Rijkhoff

151

59

3

1

1

1

50

13 J. de Boer

149

58

3

0

2

1

33

14 R. Douwes

149

57

2

0

2

0

50

148.5

56

3

1

1

1

50

147

55

2

1

0

1

50

144.5

54

4

0

3

1

38

18 A. Grin

134

53

4

2

0

2

50

19 C. Coco

130

52

4

1

1

2

38

20 D. Noë

120

51

3

0

2

1

33

21 C. Boekhout

115.5

50

4

1

1

2

38

22 P. Bijl

99.5

49

0

23 W. de Jonge

98.5

48

0

24 R. Spruit

96.5

47

3

0

1

2

17

25 J. Teer

96

46

0

26 K. van ’t Veer

90

45

4

1

0

3

25

27 J. Kramer

87

44

4

1

0

3

25

28 R. Nino

43

43

4

0

0

4

0

15 D. Spier
16 J. Beekman
17 G. J. Teer

Het rapid toernooi:

Ook hier zijn de eerste vier ronden gespeeld, en er zijn vier koplopers met 3½ punt.
De opkomst is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar.
De tweede rapid avond is na de kerstvakantie.
De stand, Zwitsers systeem:

Nr.

Naam

Punten

WP

1.

K. Lute

3.5

10.5

R. Brinkman

3.5

8.5

J. Kat

3.5

8.5

M. Bood

3.5

5.5

3

8.5

5.

R. Nieuwenhuizen

6.

D. Noë

2.5

10

G.J. Teer

2.5

9

P. van Straten

2.5

8.5

R. Douwes

2

9

A. Lansbergen

2

8.5

R. Spier

2

8

A. Visser

2

8

F. Rijkhoff

2

7.5

J. van Weelden

2

5.5

J. Kuijper

1.5

9.5

J. de Boer

1.5

9

H. van Brandenburg

1

8

C. Boekhout

1

8

C. Coco

1

7

R. Nino

1

5.5

21.

A. Grin

0.5

6

22.

C. Meijer

0

7.5

9.

15.
17.

APK nieuws (Ab Visser)
Beste schaakvrienden,
Hoe zat het ook al weer:
De eerste periode wist Hans Kuyper met grote overtuiging te winnen.
De tweede periode was het Daan Noë, die de meeste punten had verzameld.
En de derde periode had Ries van Raaphorst gewonnen.
Nu heeft Ries laten weten liever tegen shuttletjes te slaan, dan te gaan schaken. Dus moest voor de
grote APK-finale op 17 december aanstaande een waardige plaatsvervanger worden geregeld.
En dat is gelukt: ik heb de 3e periode er nog eens bij gepakt, de puntjes nog eens opgeteld, wat heen
en weer geschoven, iedereen nog even beoordeeld op loyaliteit, kennis, kunde en clubliefde en er
kwam daarna 1 naam naar voren:
Klaas van ’t Veer is de vervanger voor Ries.
Inmiddels is ook de kampioen van de vierde periode bekend: Bertus Grin!
Er zijn aan de finaletafel dus nog 2 plekken vrij.
Over een kleine 7 weken is de finale al, dus er komen nog 2 korte perioden om kampioen te worden.
Doe je best en zorg dat je er bij bent.
Tot achter het schaakbord.

Bondscompetitie (teamleider Jan Kat)
Achttal tegen De Uil 2 en HWP 4
Ons achttal, opnieuw spelend in de tweede klasse van de NHSB, trad op 1
oktober thuis aan tegen het team van De Uil 2 uit Hillegom.
Met René Spruit als invaller voor Peter van Straten, hadden we een ﬂinke
rating achterstand van gemiddeld 140 punten op onze tegenstander en dat
kwam tot uiting in de einduitslag: 2,5 - 5,5 voor De Uil 2.
Nederlagen voor Kees Lute, Roel Spier, Remmert Brinkman en René Spruit, remises voor Jan Kat, Aad
Lansbergen en Gert-Jan Teer en een bliksemoverwinning, binnen 10 zetten, voor onze
openingsexpert Ruud Nieuwenhuizen bepaalden de kansloze nederlaag.
Op 16 oktober moesten we tegen een meer gelijkwaardige tegenstander, HWP 4 in Haarlem. Zoals
gebruikelijk verzorgde Hans Kuijper de parkeerplaatsen dichtbij de mooie Sociëteit en hij viel tegelijk
in voor Peter die nog altijd op vakantie was.
Meestal spelen we spannende wedstrijden tegen HWP-teams en ook dit keer kwam dat weer uit.
Helaas had ik het te druk met m’n eigen partij om de andere borden te volgen, in een eindspel met
ongelijke lopers kwam ik wel een pion voor, maar het was niet genoeg voor winst. Naast mij zat Kees
Lute, die wat beter leek te staan, maar dat werd ook remise.
Na zijn bliksemoverwinning in de vorige Bondswedstrijd, ging Ruud Nieuwenhuizen nu de fout in en
moest opgeven. Hetzelfde gold voor Roel Spier na een misrekening en ook Hans Kuijper kon het niet
bolwerken, zodat we ruim in de min stonden.
Gelukkig wist Gert-Jan Teer te winnen, misschien maakt hij er een keer een probleemstelling van op
de club, want ik heb er niets van gezien.
Inmiddels was het half twaalf en waren Aad Lansbergen en Remmert Brinkman nog zwaar aan het
piekeren. Aad wist in een gelijkwaardige stelling een vrije randpion op het bord te krijgen en dat was
goed voor de winst!
Bij een overwinning van Remmert zouden we een gelijkspel uit het vuur slepen en hij had zoals
gewoonlijk weinig tijd, maar volop aanvalsmogelijkheden. Jammer genoeg gaf hij in opperste
tijdnood een keer teveel schaak, waardoor z’n dame opgesloten werd en hij moest opgeven.
Hierdoor kwam de eindstand uit op 5-3 voor HWP-4 en staan we nog met lege handen.
De eerstkomende wedstrijd is op donderdag 15 november uit tegen Het Spaarne-1 en dat is altijd
moeilijk, ze zijn namelijk de koploper, of zorgen we met Peter erbij voor een verrassing?

VIERTALLEN COMPETITIE
De indelingen en wedstrijdschema’s van de Viertallen zijn bekend!

Team Assendelft v1:
1. Hans Kuijper
2. Ab Visser
3. Jan de Boer (teamleider)
4. Casper Coco.
Speelt in klasse 4F met vijf andere teams, speelschema:
05 nov. Assendelft v1. - Kennemer Combinatie v
26 nov. Assendelft v1. - De Uil v
14 dec. Santpoort v.
- Assendelft v1 Het Polderhuis Vestingplein 58
1991 RK Velserbroek
11 febr. Assendelft v1. - Het Spaarne v
11 mrt. Heemsteedse SC- Assendelft v1. GSV-Centrum F. Schubertlaan 37 2102 EK Heemstede
Team Assendelft v2:
1. Don Spier
2. Jan van Weelden
3. Fons Rijkhoﬀ (teamleider)
4. Kees Boekhout
Speelt in klasse 4E met drie andere teams uit en thuis, speelschema:
09 nov. Castricum v.
- Assendelft v2. De Kern Overtoom 15 1901 EW Castricum
03 dec. Assendelft v2. - Paard van Ree
20 dec. De Wijker Toren. - Assendelft v2. Prinsenhof Beatrixlaan 2 1947 HS Beverwijk
25 febr. Assendelft v2. - Castricum v
11 mrt. Assendelft v2. - De Wijker Toren
01 apr. Paard van Ree. - Assendelft v2. Cafe De Zon Voorstraat 54 1949BJ Wijk aan Zee
Hopelijk zijn de ratings van de teams gelijkwaardig, dan krijgen we weer een spannende competitie!

Jeugd (Remmert Brinkman)
Schaaktoekomst? (Ruud Nieuwenhuizen)

Néé Opa, we willen niet meer in het badje, we willen schaken!

Algemeen
De eerste maandag in september betekent traditioneel de start van het nieuwe schaakseizoen. In
vergelijking met het vorige seizoen waren er helaas een aantal opzeggingen, maar er meldde zich ook
een nieuw lid: Lieuwe Andringa. Hij weet al het een en ander van schaken en heeft een paar goede
partijen laten zien. Na een langere periode van afwezigheid komt Alon ook weer schaken. De
clubkampioen van vorig seizoen, Wouter de Jonge, ontving een fraaie trofee en de wisselbeker. Ook
de nummer twee en drie kregen een beker.
Het begeleidingsteam is ongewijzigd en de meeste kinderen zullen op een hogere stap (stap 1 tot en
met 4) les krijgen. Iedereen heeft een vers nieuw lesboek ontvangen met naast de lesstof ook veel
opgaven om meer schaakervaring te krijgen. Ook is een tweede laptop aangeschaft voor extra
afwisseling met het oefenen.
Tip: een van de belangrijkste dingen met schaken is om te kijken of de plek waar je een stuk wilt
neerzetten veilig is (oftewel dat het stuk niet direct wordt geslagen en verloren gaat). Wij zien nog te
vaak dat te snel gezet wordt en daarom onnodig stukverlies. Kijk daarom altijd extra goed, ook al lijkt
iets ongevaarlijk of logisch.
In de competitie zien we de gevestigde namen weer boven in de ranglijst. Met name de partij tussen
Wouter de Jonge en Wouter Brakenhoff was een op en neergaande strijd. Uiteindelijk kon door een
verkeerde inschatting van zijn tegenstander Wouter Brakenhoff een pion laten promoveren en zo de
wedstrijd in zijn voordeel beslissen. Rik, Dax en Ömer volgen op korte afstand.

Uitslagen 15 oktober
Rik v/d Akker

Wouter Brakenhoff 0-1

Wouter de Jonge Milena Lashchenko 1-0
Omer Yilmaz

Daan v/d Akker

1-0

Sjoerd Grootes

Lieuwe Andringa

1-0

Mare Schuler

Eniz Ayyildiz

0-1

Noha Belloum

Dax Tjalsma

½-½

Tussenstand na 15 oktober
1.

Wouter Brakenhoff 132

2.

Wouter de Jonge

129

3.

Omer Yilmaz

92

4.

Rik v/d Akker

88

5.

Dax Tjalsma

86

6.

Sjoerd Grootes

79

7.

Alon Ezra

72

8.

Noha Belloum

69

9.

Daan v/d Akker

69

10. Milena Lashchenko 61
11. Lieuwe Anringa

58

12. Eniz Ayyildiz

53

13. Mare Schuler

29

Promotie
Net als vorig jaar proberen wij het aantal jeugdspelers wat op te krikken. Middels korte
introductiecursussen op basisscholen hopen wij nieuwe talenten binnen te halen. De eerstvolgende
cursus wordt in november georganiseerd op basisschool de Regenboog, de Dorpsakker en de Rank.

Afberichten
Voor afberichten kan contact worden gezocht met de wedstrijdleider Melle Gelok. E-mail:
mellegelok@live.nl of telefonisch/per sms op 0611854138. 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.

