
 
  

  



 
  

Schaakvereniging Assendelft Colofon 

 

  

Clubavond maandag aanvang 20:00 uur  

Locatie De Dorpstaveerne Dorpsstraat 350  075-6871213 

Voorzitter R. Spier Aletta Jacobsstraat 127  075-6874028 

Secretaris J. Kat Dorpsstraat 327  075-6871974 

Penningmeester J. Beekman Hallerweg 60, Wijdewormer  0299-425250 

 Regio Bank Bankrekeningnummer NL83 RBRB 0919 7821 24 

Bestuursleden G.J. Teer Heiligeweg 40a, Krommenie  075-6218618 

 J. van Weelden Hogeweg 30, Uitgeest  0251-320080 

    

Wedstrijdleider K. Lute Benedictijnenstraat 34  075-7714669 

    

Redactieadres R Spier e-mail via: r.spier@chello.nl   

Bezorging C. Boekhout Pastoor Botstraat 8  075-6871906 

    

Jeugdafdeling    

Clubavond maandag van 18:45 tot en met 19:45 uur  

Locatie Buurtcentrum A3 Dorpsstraat 386  075-6873111 

    

Coördinator Remmert Brinkman Dorpsstraat 116  075-6871249 

 e-mail via: jeugdschaakclub-assendelft@outlook.com 

Wedstrijdleider Melle Gelok Dorpsstraat 160  06-11854138 

 e-mail via: mellegelok@live.nl  

 Ruud Douwes Scheibeekstraat 12  

Jeugdtrainers Casper Coco Oberonlaan 41, Krommenie  075-6874774 

 Remmert Brinkman Dorpsstraat 116  075-6871249 

 Don Spier Tamis Weer 23  06-19995224 
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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. Zelf heb ik al plezier gehad bij het lezen van de aangeleverde stukken. Ab 

Visser, wat een schrijver is die man! Klasse! Onze eigen Maarten van Rossem (alias Gert-Jan Teer) die 

zich voelt aangetrokken tot de historie van onze jonge vereniging en ons meeneemt in de rijke 

verhalen. En een puzzel, altijd een trigger om even snel te oplossing te bedenken of gaat het toch 

niet zo snel. Ik verloot een fles rode wijn onder de inzenders van de oplossing aan mij persoonlijk en 

zal het uiteraard toetsen met Albert Grin. Jeugdige inzenders komen in aanmerking van een andere 

prijs (NIX18). Sluitingsdatum is aanleverdatum van kopy voor het volgende clubblad. 

Op het voorblad staat wederom een persoon afgebeeld, die verbonden is aan onze vereniging. 

Mijn dank gaat uit naar de leden Albert Grin, Jan Kat, Kees Lute, 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 

Schaakpuzzel, uitleg en een nieuwe (Albert Grin) 

 

Hallo Schaakvrienden 

In het  clubblad van november van onze schaakvereniging  stond bovenstaand schaakprobleem, die 

,denk ik, niet al te moeilijk was. Maar hierbij de oplossing, wat niet iedereen misschien gedacht had 

om een heel kostbaar stuk te offeren , wit Dc8-c5 schaak! Zwart heeft maar één mogelijkheid om de 

Dame te slaan, zwart Kd4 X Dc5 en dan wit Le1-f2  schaak en Mat. 

Bij deze een nieuw schaakprobleem die iets moeilijker is, veel  succes met het oplossen ervan. 

 

Opgave : mat in 3.  Wit aan zet.  Uitslag: 1 - 0 

 



 
  

Oud clubkampioenen aflevering 2 – Bertus Nieuwenhuizen en Cees Slot 

(Gert-Jan Teer) 
 

1978  

In het jaarverslag van de jaarvergadering op 4-9-1978 staat de volgende zin wat verstopt opgesteld: 

“Na de pauze reikt de voorzitter de prijzen uit aan A. Nieuwenhuizen, als winnaar van de 1e groep, 

en aan IJs Crok, als winnaar van de 2e groep..”  

Albertus Nieuwenhuizen, binnen de club beter bekend als Bertus Nieuwenhuizen, was tussen 1972 

en 1982 een van de grote schakers binnen onze vereniging. Jarenlang stond hij gemiddeld bij de top 

5, strijdend om de eer met zijn “buurman” Dick Dekker en ook Cees Slot was regelmatig in die jaren 

daar te vinden. Voor Bertus Nieuwenhuizen bleef het wonderbaarlijk bij 1 kampioenschap, omdat 

hem een aantal maal rond de laatste ronde in april het kampioenschap ontglipte. Laatste 

“wapenfeit” was de twaalfkamp van  1980/1981 waar Aad Lansbergen (ook een geduchte 

tegenstander, zoals we nu nog weten) met 10 punten(!) gelijk met hem eindigde, en Bertus 

Nieuwenhuizen dus op weerstandspunten verloor. Na april 1982 verdwenen de Zaandamse 

buurmannen van het schaaktoneel. Helaas vermeld onze historie vooralsnog niet hoe het hen verder 

verging.  

Van Cees Slot weten we dat wel. Cees was in 1977 in staat de strijd met Dick Dekker vol te houden en 

in een staatje opgesteld door toenmalig wedstrijdleider Jan Kat werd in clubblad 8 van 1985 vermeld, 

dat Cees samen met Dekker in 1977 dus clubkampioen werd. Een jaar later werd de club helaas 

opgeschrikt door het overlijden van Cees. In clubblad 3 stond in een rouwbericht vermeld  

 “Met diepe verslagenheid trof ons het tragische bericht van het overlijden na een noodlottig ongeval 

van ons sympathieke lid Cees Slot..”  

Een overeenkomst tussen de heren Nieuwenhuizen, Slot en Dekker was ook, dat zij vooraanstaande 

functies hadden in het Zaanse bedrijfsleven. Nieuwenhuizen leidde zijn eigen technische 

handelsonderneming, Slot had een belangrijke post bij Wessanen en Dekker bij Bakkerij de Zeeuw. Of 

deze heren ook via elkaar lid zijn geworden weten we alleen van Nieuwenhuizen en Dekker, omdat 

zij buren waren.  

Van Cees Slot bezit ik helaas geen schaakpartijen, maar van Bertus Nieuwenhuizen wel! Als jong 

aanstormend talent had ik in 1974 nog kansloos klop gekregen van deze ”nestor”, ik schat, dat Bertus 

toen wel al in de 50 was.. In 1975 speelden we een echte vechtpartij. Nieuwenhuizen was een  

aanvallende schaker, die actief spel speelde, zijn probleem was de tijd, die hij vaak teveel gebruikte 

en daarom ging hij, na de winstvoortzetting gemist te hebben in onderstaande partij door zijn vlag.   

 

Zie volgende pagina.  

  



 
  

Teer,GJ (1550) - Nieuwenhuizen,A (1600) [D38] 

Intern 1975–1976 17.11.1975 

 

1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.d4 d5 4.Pf3 Lb4 Tot zover theorie en staat de opening bekend als Geweigerd 

Damegambiet, Ragozin Verdediging 5.c5 dit is dus nieuw en mijn bedoeling is denk ik geweest de 

loper van zijn terugweg af te sluiten.  

 
 

5...c6 maakt ruimte voor de eventueel terugkerende loper 6.Lg5 h6 7.Lh4 Pbd7 8.e3 De stelling is 

gebalanceerd. 8...b6 9.Pe5 bxc5!  Zwart maakt ruimte voor de Dame 10.Pxc6 Db6 11.Pxb4 Dxb4 

12.Lxf6 gxf6!? Hier toont Bertus zijn aanvallende aspiraties, hij geeft de rokade op en gaat voor de 

open lijn 13.Dd2 Tb8 14.b3 f5 15.dxc5 Pxc5 16.Td1 Tg8 17.g3 Lb7 18.Lb5+! Wit vecht terug, geeft 

schaak en kan nog rokeren Kf8 19.0–0 Dh4! Verhoogt de druk 20.Tc1! Verborgen aanval op c5.. Dh3? 

Zwart ziet het gevaar niet, beter zou zijn 20...Db4 21.f3? Maar ook wit zet zijn plan niet 

door..21.Pe2+- La6 22.Lxa6 (22.Txc5 Lxb5 23.Tfc1 Lxe2±) 22...Pxa6 23.Dd4 en de zwarte aanval is 

afgeslagen 21...a6 een belangrijk moment in de partij   

  



 
  

 

  

22.Le2? 22.Pe2! want g3 moet gedekt worden! 22...h5? Hier ging de factor tijd waarschijnlijk al een 

rol spelen, want 22...Txg3+!! 23.hxg3 Dxg3+ 24.Kh1 Dh3+ 25.Kg1 Ke7! is dodelijk.. 23.Tf2! De juiste 

verdedigingszet.. f4!? Zwart wil forceren, beter is 23...Dh4! 24.exf4  25.Pd1 Tc8 26.Db4! Wit neemt 

het initiatief over.. d4 27.Dxd4 h4 28.Kg2? Hier ging zwart door zijn vlag, maar wit laat hier een grote 

kans liggen, want 28.Pe3 is meer beslissend. 28...Dh5 29.g4 en het paard op c5 gaat verloren.. 1–0   



 
  

Ruud in actie met wit  

Een uur met… gezelligheidsschaker Ruud 

Ruud: “Ik leerde schaken van mijn vader. Hij was een goed schaker en gaf tweemaal een simultaan bij 

Schaakvereniging Assendelft.” 

Ruud Douwes is trouw lid van schaakvereniging 

Assendelft, al sinds jaar en dag. Het redactieteam 

bezoekt deze van oorsprong Amsterdammer in zijn 

knusse en sentiment ademende woning in Assendelft. 

Wie wist bijvoorbeeld dat Ruud naast zijn schaak 

carrière ook nog verschillende andere carrières achter 

de rug heeft? Wij mogen een inkijkje krijgen in het 

bewogen leven van Ruud. En we vragen ook hem wat 

hem beweegt om bij Schaakvereniging Assendelft te 

spelen. Wat is er toch zo speciaal aan die ene club? Een 

gesprek over werk en leven.  

Van Amsterdam naar Assendelft 

Het verhaal begint in Amsterdam. Want daar liggen zijn 

wortels en trouwde Ruud. “In het begin woonden we als 

stel in bij mijn ouders in de Rivierenbuurt. Zij hadden 

een groot huis met vijf kamers. We bewoonden de twee 

kamers op zolder, en ondertussen zochten we een 

woning in Amsterdam. Maar dat was in die tijd al niet 

gemakkelijk! Rondom Amsterdam ontstond er wel 

nieuwbouw. Zo ook in Assendelft.” In 1970 werd het 

nieuwbouw huis opgeleverd, toen voor de prijs die men nu een ‘prikkie’ zou noemen. Daar trok Ruud 

in met zijn vrouw en zij kregen samen een gezin met twee zoons.   

Start van een bewogen loopbaan  

Ruud vertelt ons veel over het werkende leven dat hij achter de rug heeft. Er valt ons een schilderij 

op waarop een gesluierde dame staat. We zijn nieuwsgierig, maar de oorsprong van het verhaal 

achter het schilderij begint tevens in Amsterdam. “Destijds werkte ik als laborant bij Mobil Oil in 

Amsterdam, een internationale Raffinaderij. Dat leek een eindje uit de buurt, maar eigenlijk viel dat 

best mee. De Coentunnel was toen net klaar, en later reisde ik via de pont naar het werk. En dat was 

eigenlijk net zo gezellig, het koste niets en je was zo in het Westelijk havengebied.  In de raffinaderij 

heb ik 15 jaar toch wel met plezier gewerkt, totdat Mobil de deur sloot. Ook de grote brand heeft er 

wellicht toe bijgedragen. De sluiting hing al jaren in de lucht, dus heb ik tweemaal geprobeerd om op 

een andere manier geld te verdienen. De eerste poging was het oprichten van de firma D&G, samen 

met een compagnon. Het isoleren van huizen leek ons en goed idee met het oog op de ervaren 

oliecrises. Spouwmuur isolatie met ureumformaldehydeschuim leek ons wel wat. Op dit gebied was 

er technisch niets te koop, dus dachten wij een gat in de markt te kunnen dichten. Een compressor 

geleased en zelf een schuimspuit van teflon gefabriceerd. Goedkeuring van het Bouwcentrum in 

Rotterdam gekregen en wij aan de slag. We liepen hard van stapel en binnen no time had ik dertig 

mensen op contract om hun huis te isoleren. Hebzucht sloeg toe en dat werd het einde van de firma. 

Het heeft enkele jaren geduurd om het door mij geïnvesteerde kapitaal terug te krijgen. Operatie 



 
  

Vaders en zonen; een rijtje van dierbaren op de schouw in Ruud’s huis.    

gelukt maar patiënt overleden. Hierna heb ik met een collega geprobeerd om een vervanging voor 

het roken van sigaretten te vinden. Kauwgum met nicotine. Dit is gelukt, maar werd op medische 

gronden verboden. Het Zweedse Nicorette is het jaren later wel gelukt, maar zij waren financieel veel 

krachtiger dan wij. Zij kregen het als medicijn goedgekeurd. Nog een poging gewaagd om de zaak te 

redden door fluorhoudende kauwgum op de markt te brengen. Ook dit kon bij de overheid geen 

genade vinden, omdat in tegenstelling tot tandpasta kauwgum een kauwproduct is en dat mag geen 

fluor bevatten. ‘Wat nu?’ Dacht ik.” Ruud kreeg een aanbod dat hij niet had verwacht. 

Van Assendelft naar Saoedi-Arabië  

Het hoofdstuk Saoedi-Arabië staat Ruud nog helder voor de geest. “Ik kreeg van Mobil Oil een 

aanbod voor een baan in Saoedi-Arabië. Hoewel ik niet goed wist wat het zou inhouden, had ik geen 

alternatief qua baan dus zei ik ja. Ons huis in Assendelft heb ik niet verkocht, want je weet nooit hoe 

het loopt. In Saoedi-Arabië woonden wij, inmiddels met mijn vrouw en twee kinderen – toen 10 en 7 

(in 1983), in een compound. Dat is een plek waar expats verblijven die voor langere tijd in het 

buitenland wonen voor werk. Een plek die beveiligd is met een muur eromheen. “Dat was een 

interessante tijd, we hebben daar vijf jaar gewoond. Onze kinderen hebben daar junior high school 

gedaan. Het was een hele andere wereld. Een auto kopen? Dat was geen probleem. Je kon kiezen uit 

één kleur: lichtbruin, van het stof. Dus even spugen en wrijven en je wist welke kleur je auto was”, 

lacht Ruud. “Maar, wat minder is, de tijd is daar wel een beetje stil blijven staan.”  

De zoektocht naar werk 

Na vijf jaar keert Ruud met zijn gezin terug naar Nederland. “In Nederland bleek werk vinden nog niet 

zo gemakkelijk. Na een jaar ongeveer vond ik werk bij Cacao de Zaan. Een kortstondige relatie, omdat 

Mobil Oil werd overgenomen door SGS – een grote wereldmaatschappij die controles doen op in- en 

export van goederen (van cacaobonen, potloden tot olie), en ik daar een baan kreeg aangeboden. 

Daarom nam afscheid bij Cacao de Zaan. Maar wat zo mooi leek, werd een tegenvaller. Na een jaar 

gingen alle jaarcontracten er uit en zat ik weer zonder werk. Toch vond ik weer een baan, in het 

goud. In die tijd mocht er geen cadmium meer gebruikt worden in soldeer. Ik heb toen een 

vervanging hiervoor gevonden en een octrooi gehaald. Dat was een mooi succes. Na vijf jaar bij mijn 

laatste werkgever, vond ik het genoeg en stopte ik met werken.” 

Van vader op zoon 

“Vlak nadat wij in 

Assendelft kwamen 

wonen, stond mijn 

sociale leven op een laag 

pitje door de 

ploegendiensten. Ik vond 

dat daar verandering in 

moest komen en ben 

gaan kijken bij de 

schaakclub.  Schaken kon 

ik al, want dat leerde ik 

als kind van mijn vader. 

Hij kon vrij goed schaken. 

Hij heeft bij schaakclub 



 
  

Assendelft tweemaal een simultaan gegeven. Ja, dat kon hij goed! Mijn vader werd kampioen in 

Voorburg, in Benidorm en van Shell.” Op de vraag of zijn vader Ruud wel eens uitdaagde, kan Ruud 

eenduidig antwoorden: “Ik heb wel duizend keer van hem verloren, en nul keer gewonnen.”  

Ruud en schaakclub Assendelft 

“Ik sloot mij in ‘71 aan bij de club. Toen we naar het buitenland gingen, was ik er even vijf jaar 

tussenuit. Volgens mij heb ik het lidmaatschap niet opgezegd, maar zijn we zo weggegaan. Dat was 

gelukkig geen probleem. Toen we terugkwamen, ben ik vrijwel direct weer gaan schaken.” Ruud 

haalt herinneringen op aan oud leden: “Ik kan me nog herinneren dat Dekker en Nieuwenhuizen in 

die tijd om de beurt kampioen werden. Dekker rookte een pijp, dat kenmerkte hem. En dan had je 

Nico Heermans. Er werd in die tijd veel gerookt tijdens het spelen. Nico wilde graag stoppen en 

turfde dan op zijn pakje peuken hoeveel sigaretten hij rookte. Ja, hij telde ze allemaal. Dat was toen 

heel gewoon, het stond vaak helemaal blauw en mijn vrouw zei vaak als ik thuiskwam: Jeetje, wat 

stink je naar de rook!”  

Hoogtij- en laagtijdagen in het leven 

“In de tijd dat mijn jongste zoon ook op schaken zat, hebben we er veel aan gedaan. De partijen die 

je speelde, werden ook geanalyseerd. Daar word je beter van. Mijn jongste kon op gegeven moment 

aardig schaken. Hij ging het beter doen dan ik. Van de vijf partijen, won hij er drie. We zaten samen 

op schaakclub Assendelft. Tot mijn grote verdriet stierf hij aan een hersentumor op zijn dertigste 

levensjaar. Vrijwel de hele schaakclub was aanwezig bij zijn uitvaart. En we hebben in Koppie 

afscheid genomen. Vier jaar later overleed mijn vrouw. Daarna stond ik er zo goed als alleen voor. 

Dat is een zwarte bladzijde uit mijn leven. Ik heb nog een zoon, hij woont in België met zijn vrouw en 

kinderen. Die kleine meid van zes heeft ook al een schaakbord, wie weet gaat zij ook ooit schaken!”  

Ruud vertelt dat het fanatisme in het schaken wel een beetje is weggezakt door alles wat er is 

gebeurd. “Wel heb ik de tweede groep een paar keer gewonnen, 10 prijzen staan nog steeds in de 

prijzenkast. Dat lijkt makkelijker dan in de eerste groep, maar het kan ook vertekenend zijn. Je hebt 

toch druk: deze moet ik toch wel kunnen winnen. En juist dan gaat het soms fout.”  

Gezelligheidsschaker  

Ruud vindt het belangrijk om de deur uit te gaan. Hij heeft inmiddels weer een partner en blijft bij de 

club in Assendelft. “Als ik nadenk over wat de club in Assendelft kenmerkt, dan zeg ik gezelligheid: Ja, 

absoluut! Uit speel ik liever niet, daar hangt een andere sfeer. Ik speel ook nog Tennis en Bridge, en 

vind schaken inmiddels vooral leuk voor de gezelligheid. Ik zie mezelf als een sportieve speler en 

vindt dit ook belangrijk!” Na die woorden, die eigenlijk alles zeggen, maakt fotografe Jessica nog een 

aantal foto’s voor bij het interview. Daarna nemen we afscheid. We zijn onder de indruk van Ruud’s 

levensverhaal, en halen in ons hoofd een citaat van voormalig zangduo Acda en de Munnik aan: ‘Het 

leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt.’ We kunnen concluderen dat Ruud een 

trouw lid is van Schaakvereniging Assendelft, met het hart op de goede plek.  

 

 

 

 

 



 
  

Blik van de voorzitter (Roel Spier) 

Al weer twee maanden voorbij van het seizoen. U leest de derde uitgave van het clubblad. 

Interne competitie 

Kees Lute is bovenaan geëindigd. Nu volgt de splitsing. Een aantal nieuwe gezichten in de eerste 

groep Casper Coco, Daan Noë en Don Spier. (zie elders de detailinformatie) Heren succes! 

Externe competitie 

Het achttal is al over de helft van de wedstrijden en het zal hard werken om te handhaven. De laatste 

drie wedstrijden zijn op een maandag en hebben hun effect op de interne competitie. 

(zie elders meer informatie) 

De viertallen spelen verschillende competities. V1 speelt een halve competitie en moet nog tegen 

laag geklasseerde verenigingen. V2 speelt een hele competitie en zit op de helft, alle verenigingen 

krijgen zij nog een keer. 

Jeugdafdeling 

Bij de jeugd is ruimte voor een aantal extra leden. 

 

Nieuwe leden? 

Herman Kat heeft zich aangemeld  als nieuw lid. Herman, veel succes bij de partijen! 

Mogelijk gaat Hans van Brandenburg de tweede helft meespelen. Hij laat mij dat weten. Maar op het 

moment van het maken van deze “Blik op” weet ik dat nog niet. 

En Roel Vrouwe is op proef geweest. Wordt vervolgd? 

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. 

 

Een aantal leden zijn bezig met een vernieuwde opzet van onze WEB-site. De WEB-site gaat een 

ander uiterlijk krijgen en hierbij wordt gebruik gemaakt van open source software, die meerdere 

andere schaakverenigingen al gebruiken.   

http://www.schaakclubassendelft.nl/


 
  

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 

 

  

https://www.google.nl/search?biw=1680&bih=933&tbm=isch&q=logo+twitter+jpg&sa=X&ved=0ahUKEwim3qjvsuzPAhVLLcAKHcFBBf0QhyYIHg
https://twitter.com/roel_spier


 
  

Competitie seizoen 2018 – 2019 

Intern (Kees Lute) 
 
Aan het eind van het vorige seizoen is er in 6 van de 7 ronden een oneven aantal spelers geweest, dit 
seizoen (tot nu toe) in 9 van de 12 ronden. Het zit wel eens tegen. 
Don Spier en Daan Noë zijn bij de eerste twaalf geëindigd, huidig  clubkampioen Gert-Jan Teer ook 
nog net. Jan Kat is niet verder gekomen dan een veertiende plaats. 
 
De eindstand van de eerste competitiehelft: 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 K. Lute 628 70 10 7 1 2 75 

2 R. Brinkman 598.5 69 11 8 0 3 73 

3 M. Bood 568.5 68 12 7 3 2 71 

4 P. van Straten 499 67 10 5 3 2 65 

5 J. de Boer 459 66 9 3 4 2 56 

6 R. Spier 442.5 65 11 4 4 3 55 

7 R. Nieuwenhuizen 442 64 10 2 6 2 50 

8 D. Spier 431 63 10 3 5 2 55 

9 D. Noë 430 62 11 4 5 2 59 

10 C. Coco 422.5 61 12 4 5 3 54 

11 A. Lansbergen 408.5 60 10 3 4 3 50 

12 G.J. Teer 406 59 10 2 5 3 45 

13 A. Visser 375 58 10 5 0 5 50 

14 J. Kat 374 57 10 1 6 3 40 

15 R. Spruit 370 56 9 4 2 3 56 

16 J. Beekman 345.5 55 8 3 2 3 50 

17 R. Douwes 344.5 54 8 3 3 2 56 

18 J. Kramer 322 53 11 5 0 6 45 

19 J. Kuijper 320 52 11 3 1 7 32 

20 J. van Weelden 304 51 12 3 4 5 42 

21 C. Boekhout 277 50 12 3 3 6 38 

22 F. Rijkhoff 264.5 49 10 2 3 5 35 

23 K. van ’t Veer 258 48 12 3 2 7 33 

24 A. Grin 198.5 47 10 2 1 7 25 

25 R. Nino 135.5 46 11 1 1 9 14 

26 P. Bijl 90 45 0         

27 W. de Jonge 87.5 44 0         

28 J. Teer 86.5 43 0         

 

Herman Kat en Roel Vrouwe heb ik er niet bijgezet, zij hebben alleen de laatste ronde meegespeeld. 

De interne competitie wordt nu in tweeën gesplitst. 

Als een wedstrijd in de bondscompetitie op maandag valt, zal ik deze mee laten tellen voor de 



 
  

interne. Als beide groepen oneven zijn, wil ik een speler onder in de eerste groep gaan indelen tegen 

een speler boven in de tweede groep. 

Groep 1 en 2 eindigen met een vierkamp, deze begint vier ronden voor het einde. Zodoende heb ik, 

voor het geval dat twee spelers gelijk op de eerste plaats eindigen, nog tijd voor een 

beslissingswedstrijd. 

 

Het rapid toernooi: 

 

De tweede avond was op 7 januari, met een iets grotere opkomst dan de eerste avond.  

Deze keer geen schakers van schaakvereniging Krommenie, wel enkele oud-leden van onze club. 

De voorzitter deed de prijsuitreiking voor de nummers 1 tot en met 3. 

De beste gast kreeg ook een prijs. De eer viel te beurt aan Herman Kat.  

 

De eindstand van het rapid toernooi: 

 

Nr. Naam Punten WP Nr. Naam Punten WP 

1. J. Kat 5.5 29 14. D. Noë 3 28  
R. Nieuwenhuizen 5.5 26 

 
J. van Weelden 3 24 

3. K. Lute 5 31 
 

H. Kat**) 3 23.5  
M. Bood 5 25 

 
F. Rijkhoff 3 23 

5. P. van Straten 4.5 28 
 

J. Beekman**) 3 21.5 

6. R. Brinkman 4 30.5 19. J. de Boer 2.5 25.5  
R. Douwes 4 27.5 

 
K. van ’t Veer**) 2.5 24  

R. Spier 4 25 
 

H. van 
Brandenburg 

2.5 22 

 
J. Kuijper 4 24 22. C. Coco 2 24  
A. Lansbergen 4 23 

 
C. Boekhout 2 23  

A. Visser 4 22.5 
 

M. Oostveen**) 2 22.5  
J. Kramer**) 4 21.5 

 
R. Nino 2 22 

13. G.J. Teer 3.5 27.5 26. A. Grin*) 0.5 17     
27. C. Meijer*) 0 15.5 

 

*)    alleen de eerste avond meegedaan 

**)  alleen de tweede avond meegedaan, 1 punt voor de gemiste speelavond   



 
  

APK nieuws (Ab Visser) 
Geachte clubleden, 

 

En toen was het eindelijk zover: de APK finale op 17 december 2018! 

 

Als eerste moest nog de 6e periode kampioen bekend gemaakt worden, dat is Jan Beekman 

geworden. Dat was een hele tijd geleden, dat deze Jan het zover had geschopt om periode kampioen 

te worden. (of ben je het nooit geweest?) 

 

Na de overhandiging  van het notatieboekje en pen van het Tata Steel Chess Tournament 2018 en de 

prachtige, unieke ,door mij persoonlijk zelfgemaakte sleutelhanger met schaakstuk kon er nu 

eindelijk worden begonnen met de strijd. 

 

Daar zaten ze dus met z’n 6-en: Hans Kuyper, Daan Noë, Ries niet want geen lid meer, Klaas niet 

want zijn lichaam kon de stress niet aan en hij moest afzeggen, maar wel Casper Coco, Bertus Grin, 

Don Spier en Jan de penningmeester Beekman. 

 

Hier aan deze tafel zat dus minstens 150 jaar schaakervaring!! 

Hoe zal dat aflopen. 

 

Hans was in de 1e helft van 2018 ongenaakbaar en ramde iedereen van het bord en stond weken 

bovenaan de ranglijst.  

Daarna kan het alleen nog maar naar beneden en ook dat deed Hans dan ook met verve. 

In 1 jaar van plek 1 naar 20 dat doe ik hem niet na… 

 

Daan Noë heeft ook een goed jaar achter de rug en is gevaarlijk voor iedere tegenstander, vraag het 

maar aan Jan Kat. 

 

Ries was goed bezig maar ging een sport doen waar hij nog meer moet bewegen, vervanger Klaas 

kon echt niet, maar Casper was natuurlijk een goede vervanger. 

Sinds hij les geeft bij de jeugd wordt hij beter en beter en is kampioen van groep 2, terwijl bij de 

vierkamp voor dit kampioenschap toch hele goeie, slimme, geroutineerde tegenstanders waren.. 

 

Bertus Grin, de wandelende kamper, die alleen in het voorjaar en najaar uit zijn sleurhut in Tsjechië 

komt voor een potje schaak, kan ook opeens zomaar van je winnen. 

 

Verder hebben we regerend kampioen Don Spier, alweer 1 jaar pappa van Maartje, maar tussen de 

vieze luiers door is hij stiekem bezig met een Engels schaaksysteem dat hem steeds meer punten 

oplevert en stevig met zijn pappa in de 1ste groep zit. 

 

Als laatste hebben we Jan de penningmeester Beekman. 

Ik ben lid van deze pracht vereniging sinds 1993 denk ik (met een paar jaar afwezigheid tussen 2000 

en 2007). 

Al deze tijd ken ik maar 1 penningmeester en dat is Jan Beekman! 

En nog steeds is hij er niet met de kas vandoor en kloppen zijn cijfers bijna allemaal nog ongeveer. 



 
  

Ik mag hopen dat hij het nog tientallen jaren blijft volhouden! 

 

Maar ja, nu Jan Beekman als schaker: veel te druk met zijn werk, veel te druk met vrouwen, veel te 

druk met zijn grootste vriendin zijn telefoon, een beetje druk met de penningen, druk met zijn auto’s, 

die steeds moeten worden omgeruild.., en zo gaat ook het schaken. Een snelle remise is bij Jan ook 

een potje schaken, maar als hij ervoor gaat zitten en er zin in heeft, dan wint hij soms ook nog.. 

 

Afijn, deze mannen moesten gaan uitmaken wie er vandoor zou gaan met de kakelverse 

schaaktrofee, 1 van hen mag deze voor het eerst helemaal voor zichzelf houden en de grote wissel 

schaakbokaal, die na 1 jaar weer moet worden doorgeven aan de volgende. 

 

Ik kon het maar een beetje volgen, want ik was druk met mijn eigen partijtjes, maar ik zag wel wat 

onverwachte uitslagen!! 

 

Het ging hard tegen hard en de stukken vlogen over het bord. Toen de kruitdampen waren 

opgetrokken won onze penningmeester gewoon alle 5 potten en liet zijn tegenstanders en ook mij in 

verbijstering achter en werd gewoon APK-kampioen 2018!! 

 

Als ik eerlijk mag zijn had ik echt niet mijn geld op hem gezet, maar Jan de penningmeester Beekman 

heeft iedereen van de club en bovenal zichzelf erg verbaast met deze prestatie en bewijst maar weer 

dat wonderen bestaan.. 

 

Dus durf te dromen, want als het Jan Beekman lukt dan kan jij ook periodekampioen worden. 

 

Doe je best en ga ervoor. 

 

Tot aan de andere kant van het bord. 

 

De Keurmeester.



 
  

Bondscompetitie 

2e Klasse D NHSB (teamleider Jan Kat) 

Na twee nederlagen in de eerste ronden moesten we op 15 november op 

bezoek bij koploper S.V. Het Spaarne in Haarlem-zuid. Ook tegen dit sterke 

team waren we kansloos. Alleen Roel Spier en ondergetekende wisten een 

remise te behalen, de rest verloor met  uitzondering van invaller Hans Kuijper, 

die zijn tegenstander met een doldrieste aanval mat wist te zetten! 

Einduitslag 6-2 voor Het Spaarne en Assendelft onderaan de ranglijst. 

Op maandag 3 december kwam Hoofddorp op bezoek met een team dat qua rating gelijkwaardig 

was en daar begon na harde strijd de victorie! 

Snelle remises van ondergetekende (kon ik ook eens rondlopen en partijen volgen) en van Ruud 

Nieuwenhuizen (die daar goed mee wegkwam volgens hemzelf), werden gevolgd door een verdiende 

puntendeling voor Roel Spier en een kansloze nederlaag voor Peter van Straten, die niet tevreden 

was over zijn spel (dat overkomt ons allemaal wel eens). 

Dankzij subtiel spel behaalde Kees Lute op het eerste bord een mooie overwinning, waarmee de 

stand weer gelijkgetrokken werd. Aad Lansbergen zag wel kansen in een pionneneindspel, maar toen 

de stukken geruild waren, bleef een remisestelling over. 

De laatste partijen moesten de beslissing brengen en dat liep deze keer goed af: Remmert Brinkman 

had weinig tijd maar een sterke aanval, hij wist een paard te pennen, dat verloren ging en daarmee 

knap te winnen. 

Tenslotte was Gert-Jan Teer druk bezig om de juiste zet te vinden om zijn aanval te bekronen, Peter 

wist vanaf de zijlijn wel hoe dat moest (toren e8!), maar Gert-Jan moest ook rekening houden met 

schaakjes op zijn koning. Hij voerde de druk meer en meer op totdat zijn tegenstander bezweek 

onder de druk op zijn koningsstelling, eindstand 5-3 voor Assendelft! 

 

Hiermee is de hatelijke nul weg en gaan we in 2019 proberen nog wat punten te sprokkelen.. 

In de eerste wedstrijd op 28 januari zal dat niet meevallen, want dan moeten we tegen de sterke 

Heemsteedse S.C. 

Voorlopig gaan we uitrusten en Kerst vieren, iedereen wens ik prettige feestdagen! 

 

 

  



 
  

VIERTALLEN  COMPETITIE (speler Ab Visser) 

 

Onderstaande tekst komt uit de mail die alle seniorleden op zondag 16 december 2018 mochten 

ontvangen. Nagekomen correctie is in de tekst verwerkt. 

 

Het is vrijdagavond 14 december 2018 de tijd is 19.30 uur, de temperatuur is 0 graden. 

 

Ik rijd het pleintje op bij de kerk en zet mijn auto in een parkeervak bij de Dorpstaveerne. 

In het midden van het plein staat een witte Volvo, door mij ook wel eens een blonde Zweedse dame 

genoemd, maar daar moet ik nu toch even op terugkomen. Het Volvo logo is duidelijk het macho 

teken, wat ook beter overeenkomt met de bezitter ervan. De naam Volvo is Latijn voor: ik rol, wat 

komt omdat de fabriek begonnen is als kogellager fabrikant: AB (Aktie Bolag, de Zweedse evenknie 

van de Nederlandse B.V.) Svenska Kullager Fabriken, afgekort SKF. Zweeds is het ook al lang niet 

meer, want in 1999 is het verkocht aan Ford en sinds 2010 is het in Chinese handen gevallen. 

Trouwens de meeste wagens komen uit de fabriek in het Belgische Gent. Het blijft natuurlijk een 

fantastische auto en achter het stuur zit Jan de Boer. 

Ik pak de reserve opklapborden met coördinaten uit de auto en zie ook Casper aankomen op zijn 

fiets. We stappen in en we zijn weg. 

We gaan buitenspelen. 

 

Ik heb een dag tevoren het adres aan Jan doorgebeld en hij heeft het al keurig in zijn 

navigatiesysteem ingetoetst. 

Wat me nu weer opvalt is dat het navigeren hier heel anders gaat dan in mijn auto, waar ik gewoon 

de commando’s opvolg.. 

De prettige vrouwelijke stem van de navigatie zegt bijvoorbeeld: ‘aan het einde van de straat linksaf’ 

, maar dat wil niet zeggen dat deze 70-jarige dakdekker in ruste dat ook gaat doen! Hij maakt zelf wel 

uit hoe hij rijdt, en als hij op het einde van de straat rechts wil dan gaat ie gewoon rechts. Maar goed, 

we gaan over smalle, donkere, bochtige weggetjes, over het terrein van de Bazaar in Beverwijk, toch 

uiteindelijk door de Velser-tunnel richting Velserbroek. 

Want hier schaakt de schaakclub uit Santpoort in het Polderhuis. Deze vereniging bestaat al meer 

dan 81 jaar en zit op een prachtige locatie. Bij deze club zit ook mijn neef Daan van 11 jaar, die bezig 

is met stap 3 om een hele goede schaker te worden. Het wordt steeds moeilijker om van hem te 

winnen. Jammer dat zijn tweelingbroer Bram (ook 11 jaar) het niet kan opbrengen om mee te gaan 

naar de club, maar hij doet weer andere leuke dingen. 

We zijn behoorlijk op tijd en terwijl ik in het café koffie bestel voor het team komt ook Hans aan, die 

lust ook wel een bakkie. 

 

Het is een sporthal annex buurthuis met een café. In de sporthal wordt gevoetbald en net als ieder 

ander die ooit heeft gevoetbald, heb ik even de neiging om in het veld te rennen en die bal in de 

touwen te rossen. Maar ja het is meer dan 40 jaar geleden dat ik heb gevoetbald en trouwens ook 

wel 40 kilo geleden, dus ik doe het maar niet. Ik kijk verder en er zijn een viertal lokalen voor andere 

hobby’s. De lokalen zijn leeg en aan de zijkant staan een soort klaptafels van ongeveer 1 meter bij 1 

meter en stapels met stapelstoelen. Terwijl leden van de Schaakclub Santpoort  met tafels en stoelen 

gaan sjouwen om het lokaal te gaan inrichten als schaaklokaal, gaan we even het café bekijken. 

Omdat het tegen de sporthal aanzit, heeft dit café hele hoge muren, die voor verschillende 



 
  

doeleinden wordt gebruikt: één kant heeft op plankjes hoog tegen de muur een hele verzameling van 

honderden Coca Cola flesjes en blikjes staan, de andere kant heeft een soort zolder waar een halve 

auto op staat, naast een laser die met licht hele voorstellingen op de muur kan projecteren. 

Naast de ingang is een hele muur afgedekt met grote houten panelen, waarachter, te zien aan de 

spotjes op het plafond en het woord Dart op de panelen 3 dartbanen tevoorschijn getoverd kunnen 

worden. Verder is er een uitgebreide bar en keuken waar verschillende drankjes en snackjes besteld 

kunnen worden. Op de tap zit nu Texels, Belgisch en Duits bier. 

 

De tafels staan klaar, de stoelen ook en we gaan schaken. Nou ja, bijna dan. 

De oude, houten borden van de club zonder coördinaten van Jan en ik vervang ik nog even door de 

meegebrachte opvouwbare borden. Ik zie later dat 1 van mijn lopers zelfs heel erg is beschadigd en 

een heel stuk hout mist! Dan bedenk ik toch weer even dat onze club toch echt gezegend is met die 

prachtige stukken en borden! 

Zelf ga ik best lekker, ontwikkelen, rokeren, wat afruilen en ik moet een pion geven. Een paar zetten 

later heb ik die pion weer terug en het eindspel nadert. Na nog een paar zetten vraagt mijn 

tegenstander of ik met remise genoegen wil nemen, nou dat wil ik wel, zo kan ik deze keer nog even 

kijken hoe mijn teamgenoten er voor staan. 

De één geeft al snel na een grote afruil een stuk weg, strijdt nog moedig door, maar na nog wat afruil 

komt een pion wel erg dichtbij om te promoveren en hij geeft op. 

De ander is een kwaliteit achter, schaakt lekker verder, maar kan zijn zwarte loper voor de witte 

velden niet lekker ontwikkelen en ziet een leger van pionnen steeds dichterbij komen en vlak voordat 

zijn laatste loper van het bord gaat feliciteert hij zijn tegenstander met zijn goede spel. Het moet 

gevoeld hebben als een rat die gevangen is door een python en langzaam wordt gewurgd. 

 

Jan en ik gaan een biertje drinken en Hans gaat weer naar het mooie Haarlem. 

 

De laatste is taai heel taai. Zijn opponent heeft zijn koning ingemetseld in een vesting. Zijn 

koningsloper heeft hij gefianchetteert, daaromheen staan de pionnen, verder is er nog een paard en 

de torens waken ook over de koning, alleen de dame gaat vrolijk de wijde wereld in en gaat op 

bezoek bij een aantal soldaten, die na hun samenzijn het strijdtoneel moeten verlaten. 

Onze man denkt lang na, hij denkt heel lang na en beukt en beukt op de stelling maar er is geen gat 

in te schieten. 

Dan gaat het opeens snel met nog 3 seconden op de klok vergeet hij even de toren te dekken en ook 

hier worden de handen geschud. 

 

Schaakclub Santpoort 3,5 – Schaakvereniging Assendelft 0,5. 

 

Het is bijna twaalf uur en we gaan maar weer richting huis. 

 

P.S. 

Sorry Jan, door de zenuwen heb ik per ongeluk jouw naam op het speelformulier bij het 2e bord gezet 

en mijn naam op het 3e in plaats van andersom. 

  



 
  

Jeugd  
Hélaas geen kopy ontvangen voor de jeugd.  

 

 
 

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. 

 

 

mailto:mellegelok@live.nl
https://www.bing.com/images/search?q=leuk+plaatje+helaas&id=95B60D9590C23631D75DE68629D1C70C06185C19&FORM=IQFRBA


 
  

Tata Steel Chess Tournament (Ab Visser) 
 

Vrijdag 11 januari 2018 was het zover: de 81ste Tata Steel Chess Tournament is begonnen. 

 

Verschillende leden van onze club doen weer mee aan verschillende disciplines. De meeste doen 

mee aan de weekend vierkamp en ik ga even kijken. 

 

Ik kom de Moriaan binnen en de hele zaal zit vol met amateurschakers want de profs beginnen pas 

zaterdag. Zelfs op het balkon en 2 zaaltjes bij de toiletten zitten vol met schakers. Ik doe een deur 

open en daar zitten ze te zweten: Hans Kuyper, Don Spier en Jan van Weelden. Na een tijdje laat ik ze 

met rust want ze zijn druk bezig en het zaaltje is propvol met schakers en eigenlijk niet geschikt om 

toeschouwers te ontvangen. 

 

Maar even verder kijken. 

 

In de grote zaal zie ik Ruud Nieuwenhuizen met tegenover hem Mark Honkoop. Ik herkende hem niet 

meer, wat was ie gegroeid en het leek zelfs wel of hij iets van een snorretje had?? Ruud was 

behoorlijk zenuwachtig en bij 1 van zijn vele tochtjes naar het toilet vroeg ik hem hoe het ging. Nou 

niet erg goed begreep ik, Mark drukte hem steeds iets verder terug en het werd steeds moeilijker om 

nog aan winst te denken. Heerlijk, nou weet hij ook eens hoe het voelt als ik tegen hem schaak.. 

Later begreep ik dat Mark had gewonnen.. 

 

Voor onze voorzitter was de Moriaan niet goed genoeg en ook te rumoerig, dus hij mocht zijn 

partijen in een hotel hoog op de duinen bij het strand afwerken..  

 

Ook ons nog niet zo oud-lid Ries Van Raaphorst kwam ik tegen. Ik vroeg hoe het ging met 

badmintonnen in plaats van schaken bij ons. Nou dat was een misverstand, want hij was helemaal 

niet bezig om shuttletjes weg te slaan, maar hij zat op tafeltennis. 3 soms 4 x per week staat hij zich 

uit te sloven met een batje achter een hele grote tafel. Hij vertelde dat het goed met hem ging en dat 

hij al ruim 30 jaar schaakt met zijn vriendenclub. En nu bij de Tata deed hij even de weekend 

vierkamp en de dag vierkamp achter elkaar, dus 6 dagen schaken.. Hij blijft dus gewoon schaken, 

alleen niet meer bij ons. 

 

Zaterdag ook even naar Wijk aan Zee, kijken naar de wereldkampioen met zijn secondanten. 

 

Ik zag 2 Nederlandse broertjes vlak bij elkaar schaken 1 bij de Masters en 1 bij de Challengers. De 

nors (geconcentreerd) kijkende Noorse wereldkampioen en de Russische/Nepalese/Nederlandse 

nummer 5 van de wereld Anish Giri. Anish heeft een Nepalese vader en een Russische moeder, is 

geboren in 1994 in Sint Petersburg, verhuisde in 2002 naar Japan en in 2008 naar Nederland. Pas 

sinds 2013 heeft hij een Nederlands paspoort. Is getrouwd met een Georgische schaakster en heeft 

een zoon van 2 jaar. Dus al met al een echte Hollander. 

 

Ik zag ook nog een jonge vrouw met een zwarte paardenstaart tot op haar bips, een andere blonde 

Duitse dame met hele lange laarzen en een heel kort rokje en verder een Duitse jongen van 14 en 



 
  

een Indiaans jochie(jochie uit India) met de prachtige naam: Rameshbabu Praggnananndhaa, die zijn 

schoenen uit had gedaan en op zijn voeten in zijn stoel zat (misschien een gewoonte van Indiaanse 

jochies van 13??). Het schijnt dat Rameshbabu Praggnananndhaa in 2018 op 12 jarige leeftijd 

grootmeester is geworden. Alleen Sergey Karjakin was nog 3 maanden jonger. 

 

Nog even verder kijken in het dorp en in het bekende schaakcafé de Zon gaf Hans Böhm commentaar 

over de lopende partijen. Hier was het helemaal vol. Nog even kijken bij schaakwinkel de Beste Zet 

en hier nog een paar boekjes en een notatieboekje gescoord. Verder heb ik onze clubleden maar met 

rust gelaten en ben weer naar huis gegaan. 

’s Avonds had ik nog even contact met Jan van Weelden en hij vertelde dat hij vrijdag remise had 

gespeeld en nu had gewonnen.  

 

Zondagmiddag weer even heen en benieuwd hoe ze het hadden gedaan in hun vierkamp. 

 

Ik was wat later, want ik moest nog even zien op RTV Drenthe hoe Roel Boomstra wereldkampioen 

dammen was geworden. Op de gang bij het zaaltje waar Jan van Weelden, Hans Kuyper en Don Spier 

schaakten sprak ik Roel en Don Spier. Zij vertelden dat Jan nog steeds aan het schaken was en dat hij 

voor stond! Bij winst zou hij zelfs groepswinnaar worden! 

Dus ik naar binnen en daar was het bijna-helemaal leeg iedereen was al lang klaar met hun partijen 

behalve Jan van Weelden, die was nog aan het schaken met zijn tegenstander en het zag er goed uit. 

Jan had een loper meer, maar zijn tegenstander gaf hem steeds schaak, Jan laveerde zijn koning 

rustig(nou ja rustig…) naar een ander veld, totdat de schaakjes op waren en Jan aan de beurt was. 

Bam, Jan zette zijn dame, gedekt door een pion met haar neus recht tegenover de vijandelijke 

koning! Zijn tegenstander verzette zijn koning precies op de slechtste plek die er was. Pats boem, Jan 

pakte een andere pion en gaf een prachtige vork met schaak en aanval op de laatste toren van zijn 

tegenstander. “Nu wordt het wel heel moeilijk” zei deze, wat we moesten beamen, maar zette zijn 

koning toch nog even weg. Klats en weg was zijn toren, Jan hoefde niet lang na te denken. Pas toen 

gaf zijn tegenstander op en een hand en Jan van Weelden was kampioen van zijn klasse!! 

Dat moest gevierd worden! 

 

Doordat Jan had gewonnen kon hij als prijs wat schaakboeken uitzoeken en we gingen naar de 

kantine. Daar zagen we Spier en Spier, ze zaten achter een schaakbord en feliciteerden hun oom en 

zwager. Ze analyseerden nog even hun partijen en de voorzitter liet nog even aan zijn zoontje zien 

hoe fantastisch hij had gespeeld, of was het andersom?? Het leek wel een scene uit de Tv-serie 

Buurman en Buurman.. Don Spier en Roel Spier hadden ook hun vierkamp gewonnen en de hele 

familie was in opperste stemming. Ze namen nog even de laatste zetten door van Jan en moesten 

daarna nodig naar huis naar moeder de vrouw. 

 

Toen hebben Jan en ik zijn kampioenschap gevierd met zuurkool en bier en werd het nog laat, nou ja: 

kwart voor 8.. 

 

Woensdag 16 januari 2018. 

Het Tata Steel Chess Tournament speelt uit in Alkmaar. 

 

Daar moest ik toevallig toch heen en ben naar theater De Vest gereden. Ik was er lekker op tijd en 



 
  

ben even in de stad een hapje gaan eten.  

Bij de grote kerk was een jeugdschaaktoernooi en daar ben ik ook even naar binnen gegaan. Deze 

prachtige hoge kerk was vol met stoeltjes, tafeltjes, schaakborden en kinderen. In de nissen van deze 

monumentale kerk was meer en minder gelukte schaakkunst te vinden. Al met al een prachtige 

locatie. 

 

Maar vooruit, op naar het theater. De trap op naar de grote zaal. Hier zag ik op het podium, 7 

tafeltjes met schaakborden en stukken en klokken, met 14 stoelen en daarboven felle lampen op de 

borden gericht, links- en rechtsachter 2 tafeltjes voor de arbiters, rechtsvoor een gong en heel veel 

fotografen en ook een Tv-camera. 

De burgermeester mocht na een praatje op de gong rammen en al snel werden de eerste zetten 

gezet, terwijl de schakers de eerste minuten nog van alle kanten werden gefotografeerd. 

 

Na een minuut of 10 ging iedereen die er niets te zoeken had van het podium en werd het stil en kon 

men eindelijk fatsoenlijk schaken. Jorden-Magnus en Anish-Anand  zaten vooraan. 

Achter het podium werd op een groot scherm de borden met de huidige stand van elke partij 

geprojecteerd. Dit was zo klein dat ik het niet kon volgen. Dus stapte ik maar weer eens op en ging 

naar de kleine zaal waar live voor internet en nu ook voor de kleine zaal commentaar werd gegeven 

op de partijen. Na een half uurtje vond ik het welletjes en ging langzaam weer richting de Zaan. 

Beneden kwam ik de onvermijdelijke Ruud Nieuwenhuizen nog tegen die ook niets beter te doen had 

en net als ik er een dagje Alkmaar van had gemaakt. 

 

Naar de parkeergarage en lekker weer naar huis. 

 

Van het weekend maar weer naar Wijk aan Zee. 

 

  



 
  

Fotocollage Tata Steel Chess Tournament (Ab Visser) 
  

  



 
  

 

 

 

 


