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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. 

Voor de inhoud en lay-out gaat mijn dank gaat uit naar de leden Remmert Brinkman, 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.  

En, moet ik mijn belofte over een fles rode wijn inlossen? 

Daarnaast gaat mijn speciale dank wederom uit naar Sanne Dekker (uitwerking Uur met..) en Jessica 

Spier (foto’s Uur met ....) voor het mogelijk maken van mijn wens om een lid van onze vereniging in 

het spotlight te zetten en ons clubblad een nog persoonlijker karakter te geven. Een jubileum want 

nummer 5 is geplaatst. 

Daarnaast is het best toegestaan om wensen te uiten over ons clubblad. 

Persoonlijke berichten 

Rake uitspraken over schaken (Ab Visser) 

 
“Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren.”   

- Jan Hein Donner 

 

“Het schaken heeft net als liefde, net als muziek, het vermogen de mens gelukkig te maken.” 

- Siegbert Tarrasch 

 

“Schaken is interessant genoeg om een leven mee te verknoeien.”  

- Hans Ree 

 

“Schaken is meedogenloos; je moet bereid zijn om mensen te doden.”  

- Nigel Short 

 

Op de grafsteen van een schaker: “Ik lig goed, maar ik stond beter” 

 

“Vanuit mijn nauwe contact met kunstenaars en schakers ben ik tot de 

conclusie gekomen dat niet alle kunstenaars ook schakers zijn, maar dat 

wel alle schakers ook kunstenaars zijn.”      

- Marcel Duchamp 

 

  



 
  

Uit de historie van het Hoogovensschaaktoernooi (Ab Visser) 
Even een gedicht en een liedje met betrekking tot het Hoogovens schaaktoernooi: 

 

De torens van Wijk aan zee 

 

Een grijze toren maakt zwarte roet 

Een ivoren toren valt aan 

Gedachten leiden de zet 

Gietelingen ontstaan 

 

Een grijze toren fakkelt af 

Een zwarte houdt moedig stand 

Hersens voeren een hete strijd  

IJzer rolt van de band 

 

Een grijze toren spuwt stof en as 

Een spelstuk wordt verzet 

In stilte vechten tot het eind 

Smeedijzer vormt tot floret 

 

Een grijze toren bedekt met doek 

Een witte verliest van pion 

Oorlog voor de duur van de klok 

Staal tegen staal als bron 

 

Een grijze toren maakt witte rook 

Een zwart kasteel valt vroeg 

Vrede wordt gesloten 

Snelstaal vormt tot ploeg 

 

Voor de liefhebbers het lustrumlied van het 20ste Hoogovens Schaaktoernooi van 1958: 

 

De zwartwitte borden staan telkens weer klaar 

om de schaaksters en schakers te ontvangen. 

Naar Beverwijk komen zij trouw ieder jaar  

die naar eerlijke tweestrijd verlangen. 

 

Refrein: 

De Meester paraat, in de hoofdgroep vooraan; 

daarachter getrouwelijk de schaakcaravaan. 

Voor ’t edele spel elk jaar weer een pleidooi; 

HET HOOGOVENS SCHAAKTOERNOOI 

 

De strijders, zij komen van heinde en ver, 

niet alleen om de kamp aan te binden, 



 
  

maar vooral ook om in Kennemerland 

rond het schaakbord de vriendschap te vinden. 

 

Zo kwamen zij reeds twintig malen bijeen, 

de schakers in hart en in nieren. 

Daarom hoog de vlag, luid weerklinke het lied; 

’t vierde lustrum is ’t feest dat we vieren! 

Foto’s van bekende schakers (Ab Visser) 
Ik kwam nog een foto tegen van onze wedstrijdleider. 

Het is een foto van een paar jaar geleden. 

Hij werd bedankt voor zijn inzet voor het hoogovens schaaktoernooi met bijzondere bretels!!?? 

 

We moeten maar eens aan Kees vragen hoe het precies zit. 

 

 

 



 
  

Zomaar een leuke foto van een bekende schaker, die ik tegenkwam in café de Zon. 

 

Dali aan het schaken (Ab Visser) 

Salvador Dalí en Gala spelen schaak in 1941. 

Maar er klopt iets niet…. 

 

 

 



 
  

Schaakpuzzel (Albert Grin) 

Hallo Schaakvrienden, 

Ik hoop dat het schaakprobleem in ons clubblad van januari niet al te moeilijk was. 

Hierbij dan de oplossing, wit moest in de aanval gaan en een stuk offeren. 

Wit speelt Pe7 - f5 en geeft schaak, Koning kan geen kant op blijft over, door met pion e6 x f5 het 

paard te slaan, dan Tc3 - d3 en geeft schaak, Koning kan alleen d4 - c5, wit speelt dan Toren d3 x d5, 

slaat de pion geeft schaak en Mat. 

Het nieuwe schaakprobleem is anders nu is zwart aan zet 

Veel denkplezier.  

 

 

 

Oud clubkampioenen aflevering 3 – Joseph Fulop-Laczi en Nico Heermans 

(Gert-Jan Teer) 
 

September 1968  

In het verslag van de jaarvergadering bij de start van het nieuwe seizoen 1968-1969 wordt een 

erelijst van de nieuwe clubkampioen opgesomd over het seizoen 1967-1968 en wel:  

Winnaar snelschaakkampioenschap Zaanstreek Kampioen 1e klasse Zaanstreek 5e plaats 

kampioenschap van N-H 7e plaats nationaal paassnelschaakkampioenschap Driehuis 2e plaats 



 
  

nationaal snelschaakkampioenschap 

groep C Alkmaar 2e plaats nationaal 

open GOVA 

snelschaakkampioenschap groep 

Arnhem 3e plaats schaaktoernooi 

Castricum in de eregroep met als 

tegenstanders onder andere van 

Maanen, Regtop, Timman en Adema.  

Onze schaakvereniging werd grofweg 

de eerste 10 seizoenen bemand door 

plaatselijke spelers, de 

clubkampioenen kwamen dus ook uit 

het dorp, maar vanaf 1966 was dat 

ineens over. Twee spelers van buiten 

Assendelft domineerden gedurende 

6 jaren de competitie. Allereerst Nico 

Heermans, die van vlak over de grens 

kwam namelijk uit Westzaan. Nico 

werd in de jaren 1966,1967,1969,1970 en 1971 clubkampioen, stopte daarna een tijdje met schaken 

en kwam in de jaren 80 weer terug om in 1983 nogmaals clubkampioen te worden (dus in totaal 6x!) 

en in 1995 en 1997 nog kampioen van groep 2 te worden. Daarnaast was Nico, een 

gezelligheidsmens, altijd tot aan sluitingstijd aanwezig, een groot kenner van de (West)zaanse 

geschiedenis, keuvelend met de overblijvende leden. Helaas overleed Nico plotseling in 1998. Hij liet 

ons als aandenken nog een beker na met namen uit de roemruchte historie.  

Maar dan dat jaar 1968.. De eerder opgesomde lijst behoorde toe aan Joseph Fülop-Laczi. Joseph 

was in dat seizoen lid geworden en werd onmiddellijk kampioen. Hij was in de jaren vijftig gevlucht 

uit Hongarije, vanwege de volksopstand daar. Een dergelijke lijst is denk ik nooit meer geëvenaard 

door een speler van ons, en we hadden dus een echte crack binnen de club. Uit de overleveringen 

heb ik begrepen, dat Joseph uit Beverwijk naar Assendelft moest komen, en aangezien het dorp in 

die tijd moeilijk bereikbaar was, is Joseph niet veel langer lid gebleven, maar hij heeft zijn sporen 

onnavolgbaar achtergelaten. Er zijn geen partijen meer te vinden van hem. Ik had nog gehoopt, 

gezien zijn klasse dat er wellicht nog iets te vinden was in een algemene database, maar helaas. 

Gelukkig is er van Nico wel een partij beschikbaar, die ik graag toevoeg.  

Teer,GJ (1600) - Heermans,N (1650) Intern 1997–1998 15.12.1997 

[Bird's Opening with 1...d5]  

Ook ik was toen al gecharmeerd van Rene Spruit zijn lievelingsopening. 

1.g3 Pf6 2.Lg2 d5 3.f4 e6 4.Pf3 Lc5 5.d4N  

 

 



 
  

en dit is meteen een nieuwtje van me, in ieder geval wordt de invloed van de loper beperkt. Dit kan 

ook met 5. e3,dat normaal wordt gespeeld.  

5...Le7 6.Pc3 Pbd7 7.0–0 0–0 8.Pe5 c5 9.e3 a6 10.De2 Dc7 11.Ld2 b5 12.dxc5 Lxc5 13.Pxd7 Lxd7 

14.a3 Tac8 15.b4 Lb6 16.Tfc1 Da7 17.Kh1 Tc4 18.Pd1 Tfc8 19.c3 Dc7 Nico heeft de druk goed 

opgebouwd en dreigt de punten c3 en e3 te gaan innemen..  

20.Pb2 Tc6 21.Pd3 Dd8 22.Pe5!een fraaie paard manoeuvre waarmee de zwarte druk wordt 

verminderd… T6c7 23.g4 vol op de tegenaanval!...Pe4 24.Lxe4 dxe4 25.g5 g6 26.h4 Lc6 27.Kg2 f6 Nu 

krijgt wit mooi spel 27...Ld5 gevolgd door Lc4! is veel sterker.28.Pg4 fxg5 29.hxg5 Tf7? 29...Dd3!? 

Moet zeker in aanmerking genomen worden en dan bv 30.Df2 Td8  

30.Ph6+ Kg7 31.Pxf7 Kxf7 32.Th1 Kg7 

33.Th6 Tc7 34.Tah1 Dd3? Nu is dit te laat, 

wit kan de dame in laten staan.  

35.Df2? Wit profiteert niet hij had 

natuurlijk Txh7+! moeten spelen. Gevolgd 

door bv. 35...Kf8 36.Th8+ Ke7 37. Kf2  

35...Td7? beter is Kg8..  

36.Kg3 Wit is het ook kwijt, nog steeds is 

Txh7 de juiste zet....Lc7  

37.Txg6+ hxg6 38.Dh2.. en hier moet ik 

gedacht te hebben te kunnen winnen, 

maar Nico redt zich fraai..  

 

38.. Lxf4+! 39.Kxf4 Dd6+ 40.Kg4 Dxh2 

41.Txh2 en er werd besloten tot remise.  

½–½ 

 

 

  



 
  

Een uur met…schaker Kees, gewoon met een Koninklijke K   
Kees: “Bij onze gezellige club kan je je ei kwijt. Er zijn maar weinig mensen waar ik een mindere relatie 

mee heb. Er heerst harmonie in de achterzaal.” 

We rijden naar het Witte dorp in Assendelft. 

Een wijk gebouwd in de jaren negentig. Vanaf 

de oplevering wonen hier Kees Boekhout, zijn 

vrouw en hun drie kinderen. De jaren zijn 

verstreken, de kinderen uitgevlogen en nu 

woont Kees nog samen met zijn vrouw aan de 

rand van een moestuincomplex. Een idyllische 

plek, die rust uitstraalt. Kees verwelkomt ons 

hartelijk in zijn huis en we gaan zitten aan de 

tafel in de keuken om erachter te komen wat 

hem beweegt in het leven en of hij ons meer 

kan vertellen over zijn jeugd, carrière en gezin. 

En natuurlijk de brandende vraag: wat voor 

soort schaker is Kees? We blijken tal van 

antwoorden te krijgen op onze vragen.  

Amsterdamse historie   

Kees werd als achtponder geboren op 27 april 

1940. Een Koninklijke datum, brengt Kees ter 

sprake. Ook Koning Willem Alexander zag die 

datum het levenslicht. Op de vraag of Kees nu 

met een C is of met een K, antwoord hij: “Met 

een K, maar mijn vrouw vindt de C mooier 

staan”. Kees is geboren Amsterdammer: “Ik kom van de Hogeweg, waar we op een bovenhuis drie 

hoog woonden. Het huis bestond uit een kleine woonkamer met een stookgat voor de kachel, en drie 

slaapkamers. Door de gezinssamenstelling van nog twee broers en een zus, was dat soms behelpen. 

Je had enkel een koude waterkraan en de voorraadkast daar scheen de hele dag de zon op. De pakjes 

boter smolten in de kast”, vertelt Kees lachend.  

Kees herinnert zich ook veel van de oorlog, die hij als vierjarige meemaakte.  “We schuilden op het 

moment dat het luchtalarm ging bij de Duitse familie Schaefer in de kelder. Wat mij ook bijstaat is de 

ontploffing van twee grote gashouders in Amsterdam Oost. Ik maakte met mijn moeder het bed op, 

zoals je probeert te helpen als klein kind, en plotseling hoorde ik een enorme explosie, zagen we 

steekvlammen en sneuvelden er ramen. De hele wijk werd geëvacueerd. Gelukkig herinner ik mij ook 

de bevrijding: iedereen ging verkleed de straat op en vierden de grote intocht van de zegenvierende 

Geallieerden met Churchill voorop in een grote open wagen met een grote sigaar in zijn mond. Een 

enerverend moment.” 

Militaire dienst en verdere loopbaan 

Op negentienjarige leeftijd ging Kees in Militaire dienst: “Ik werd gestationeerd in Amersfoort bij de 

technische dienst, terwijl ik helemaal niet technisch ben! Hoe dan ook, daar werd ik ingedeeld op de 

administratieve tak. Het was die eerste zomers flink afzien. In de rekrutentijd ben ik in twee jaar wel 



 
  

tien kilo afgevallen. Dan ging je in de hitte op spitmarsen of ’s nachts bivak; je werd uit je bed gebeld 

en dan ging je met volle bepakking naar de Veluwe. In een tentje, waar je met zijn tweeën moest 

slapen, groef je een schuttersputje. Omdat mijn rug niet best was, kreeg ik op gegeven moment een 

administratieve opleiding. Ik werkte daarna op kantoor op machines die mijn naam dragen, namelijk 

‘boekhoudmachines’! Achteraf vond ik mijn militaire tijd niet zo vervelend, je maakt veel vrienden en 

bent buiten: ik had een super conditie! Ik zwaaide af als korporaal Technische Dienst.  Na de militaire 

dienst heb ik eerst bij verschillende werkgevers gewerkt. Ik kon niet goed wennen aan het stil zitten. 

Ik was van plan om te gaan varen, net als mijn oom. Maar eenmaal bij de opleiding, bleek dat 

meetkunde en algebra wel je sterke vakken moesten zijn. En dat was helaas niet zo. Ik heb de rest 

van mijn werkbare leven als administrateur gewerkt, het langst – 36 jaar - bij Sociaal Fonds 

Bouwnijverheid. Op 62 jarige leeftijd ging ik met pensioen.  

Liefde van zijn leven 

Ver na de oorlog en toen de militaire dienst er op zat, ontmoette Kees de vrouw van zijn leven Astrid. 

“Als jonge jongens gingen wij vaak naar het Gooi, om daar in Laren te dansen in een verbouwde 

paardenstal. In die dansgelegenheid kwam ik Astrid tegen, en je weet hoe dat gaat: we kregen een 

verkering, gingen verloven en daarna op zoek naar een huis. In Amsterdam was er geen huis te 

vinden. Mijn moeder was weduwe geworden en we mochten tijdelijk bij haar in het grote huis 

wonen. Ik werkte in die tijd bij Vendex, de holding waaronder ook Vroom&Dreesman viel, en een 

collega opperde dat ik eens een kijkje moest nemen in het dorp Assendelft. Zo gezegd, zo gedaan. 

We kwamen toen in aanmerking voor een woning, toentertijd ter waarde van 36.000 gulden,” en 

lachend voegt Kees hier aan toe: “Daar zijn jullie wel jaloers op he?. De woning stond aan de rand 

van het akkerland, op de Hornlaan. Het was voor ons beiden een feest om in een huis te wonen 

direct aan het weiland waar koeien en schapen graasden. In die woning begonnen we ons gezin.” 

Verenigingshart en dorpsmens 

Kees legt uit dat als je kinderen krijgt, dat die kinderen dan op clubjes willen. Voetballen of tennis 

bijvoorbeeld. “Toen wij in Assendelft gingen wonen, raakte ik met name door de kinderen betrokken 

bij verschillende verenigingen. Ik ben nog steeds redelijk sportief, ik tennis bij tennisvereniging 

Assendelft, waar we net het vijftigjarig jubileum hebben gevierd. Ik sta op de film! Ik ben een van de 

oud leden die ook onderhoud daar doet. Op dinsdag doe ik het krantje van SVA. Daar ben ik door de 

kinderen ingerold. Ik ga vaak mee naar uitwedstrijden. Mijn vrouw vond het niet altijd even prettig, 

want zaterdag was klusjesdag in huis en daar kwam ik dan niet altijd aan toe. Ik kan inmiddels zeggen 

dat ik niet meer weg zou willen uit het dorp. Wat dat betreft ben ik nu geen stadsmens meer, maar 

een dorpsmens. Soms kom ik nog wel in Amsterdam, dan bezoek ik met vrienden een museum 

bijvoorbeeld. Als ik dat doe, en ik loop daar langs de Grachten en over het Leidse Plein, dan gaat mijn 

hart altijd nog wel een beetje open.” 

Starten met een hoge concentratiesport 

Op de Hornlaan had Kees een buurman die hield van schaken. Zonder enige voorkennis startte daar 

zijn schaak-carrière. De buurman vroeg aan Kees of hij zin had om te komen schaken, en dat in 

combinatie met een potje bier. Dat wilde Kees best wel. “Van hem heb ik leren schaken, dat hebben 

we een jaar of tien gedaan. Daarna heb ik mij aangesloten bij Schaakvereniging Assendelft. Het 

mooie van schaken vind ik dat je je goed kunt concentreren, op kunt gaan in het spel, waardoor je je 

even kunt losmaken van alle problemen die je hebt. En uiteraard ook voor de gezelligheid. We 

drinken op de club vaak een kopje koffie ervoor en erna dan gaat het gesprek over allerlei zaken: 



 
  

voetbal of wat ik allemaal fout heb gedaan tijdens het potje schaak. Bij onze gezellige club kan je je ei 

kwijt. Er zijn maar weinig mensen waar ik een mindere relatie mee heb. Er heerst harmonie in de 

achterzaal. Ik lach vaak om het gezucht en gesteun; wat is het toch een moeilijke sport.  Ik ben dan 

ook niet zo’n sportieve verliezer en heb in mijn emotie wel eens de stukken van de tafel geslagen. 

Over partijen lig ik ’s nachts te malen.” 

De stukken zijn officieren 

Ook is Kees actief in de Bondscompetitie van het schaken. Zo schaakt hij regelmatig en doet het dan 

beter dan op de club! We zijn benieuwd hoe dat komt: “Als ik speel voor de bond speel ik vaak 

remise of ik win. Wellicht komt dat omdat je je tegenstander nog niet kent, of omdat je speelt in van 

die steriele locaties.” Kees heeft een bijzonder kenmerk als het op schaken aankomt: hij noemt alle 

stukken met meer waarde ‘officieren ‘.  Een uitdrukking die niet vaak gehoord wordt, voor 

bijvoorbeeld een paard of loper.  “Ik vind alle stukken: loper, paard en dame ‘officieren’. Ze zijn meer 

waard dan een pion. Er zit een rangorde in. Overigens vind ik een paard in het eindspel sterker dan 

een loper, maar dat is mijn gevoel.” Ik heb niet zo’n studie gemaakt van de theorie en speel of 

analyseer ook geen partijen na. Kees is een ongeduldige schaker zegt hij: “Ik heb soms te weinig 

geduld. Dan zie ik wel de mogelijkheid om mat te zetten, dan doet de ander een andere zet. Dan 

moet ik iets anders verzinnen en doe dan een ondoordachte zet. Dan lig ik weer een hele nacht te 

malen. “ lacht Kees.  

Gezinsleven 

Jarenlang woonden Kees en zijn gezin met veel plezier 

in het Witte Dorp. Op gegeven moment vlogen de 

kinderen uit. Kees heeft een zoon, die in Uitgeest 

woont en twee dochters, een tweeling, die allebei 

woonachtig zijn in Assendelft. Zijn ene dochter woont 

vlakbij A3 en Kees vertelt ons iets wat wij nog niet 

wisten over ons dorp: “Op de plek waar zijn dochter 

woont was vroeger de gevangenis van Assendelft.” 

Een leuk weetje! “Er zijn geen kleinkinderen 

gekomen”, vertelt Kees, “maar mijn kinderen zijn wel 

dol op dieren. En daar genieten wij dan ook weer van. 

Ik heb jarenlang de honden van mijn ene dochter 

uitgelaten.” 

  

Aan het huis van Kees en zijn vrouw grenst een 

Volkstuinvereniging. Een prachtige manier om aan 

huis zijn groenten en fruit te verbouwen. “Omdat het 

voor mijn vrouw en de buurvrouw soms lastig was om 

met een bootje bij onze moestuin te komen, hebben 

we met de buren een bruggetje gemaakt van steigeronderdelen. Zo konden de dames ook 

gemakkelijker naar de overkant. Ik verbouw nu nog wat groenten en fruit: wortels, aardappels en 

wat aardbeien. En zien jullie die mooie voorjaarskleuren alweer komen? Deze hobby is wel minder 

geworden”, zegt Kees, “dat komt door de ziekte van mijn vrouw. Zij heeft de ziekte van Alzheimer 

sinds drie jaar. Dat betekent dat ik voor haar zorg en dat vraagt veel van een mens. Gelukkig helpen 

mijn kinderen mij goed. Mijn vrouw vind het heerlijk om hier te wonen, voor haar is hier herkenning 



 
  

en als wij samen op de bank zitten een kopje koffie te drinken dan zie ik haar genieten van het 

uitzicht. Ik hoop natuurlijk dat we hier nog een poosje samen kunnen blijven.”  

We nemen afscheid van Kees, hoewel we gemakkelijk nog veel langer met hem zouden kunnen 

praten. We hebben Kees leren kennen als een warm verenigingsmens, met liefde voor zijn gezin en 

met zijn bijna tachtig jaar een grote sociale inzet. Hij spreekt graag over zijn plezierige jeugd in 

Amsterdam, zijn gezin en loopbaan. En hoewel de stukken in het verleden wel eens van het 

schaakbord werden geslagen geven wij dit mee: Als je van jezelf kunt zeggen dat je een slechte 

verliezer bent, dan vinden wij dat eigenlijk heel sportief!  

Blik van de voorzitter (Roel Spier) 

Het einde van het seizoen nadert. De klok is weer de zomerstand. U leest de 4e uitgave van het 

seizoen van ons clubblad. 

 

Interne competitie 

De beslissende fase gaat van start. Voor het eerst zijn er twee VIER-kampen. Eén om de 

clubkampioen te bepalen en de ander voor de kampioen van de tweede groep. 

 

Externe competitie 

De NHSB competitie zit er op. (zie elders meer informatie) 

 

Jeugdafdeling 

Bij de jeugd is ruimte voor een aantal extra leden. 

 

Nieuwe leden? 

Ter promotie van de schaaksport en onze gezellige schaakvereniging zullen wij wederom aanwezig 

zijn op Koningsdag Kerkbuurt Assendelft 2019. Dit jaar hebben wij een eigen kraam! Wie lijkt het leuk 

om even onze vereniging te vertegenwoordigen en de schaaksport uit te dragen aan de jeugd en 

belangstellenden? 

 

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 de afronding van een vernieuwde opzet van onze WEB-site. De WEB-

site krijgt een ander uiterlijk en hierbij wordt gebruik gemaakt van open source software, die 

meerdere andere schaakverenigingen al gebruiken. De planning is om in de maand april de 

vernieuwde WEB-site met een andere “look-and-feel” live te gaan. 

    

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 tien ronden is het tijd voor een verdere splitsing. De eerste vier van beide groepen mogen een 

gooi doen naar het kampioenschap in die groep. 

Het meetellen van de bondscompetitie lijkt een negatieve invloed te hebben gehad op de kansen, 

waardoor een 50% score in de eerste groep in de praktijk al voldoende kan zijn voor plaatsing. 

Er zijn misschien wat teveel bondswedstrijden op maandag geweest.  R. Brinkman en D. Spier komen 

net iets te kort, maar de verschillen zijn klein. 

In de tweede groep heeft R. Spruit zich met een eindsprint nog bij de eerste vier gevoegd. 

 

De stand in de eerste groep: 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 K. Lute 496.5 60 8 6 2 0 88 

2 M. Bood 380.5 59 10 4 4 2 60 

3 R. Spier 365 58 9 4 2 3 56 

4 A. Lansbergen 328 57 10 4 2 4 50 

5 R. Brinkman 325 56 9 1 7 1 50 

6 D. Spier 316.5 55 7 3 1 3 50 

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


 
  

7 R. Nieuwenhuizen 308 54 10 1 7 2 45 

8 P. van Straten 291.5 53 9 2 4 3 44 

9 G.J. Teer 279 52 9 2 4 3 44 

10 J. de Boer 230 51 6 2 1 3 42 

11 D. Noë 216.5 50 10 1 4 5 30 

12 C. Coco 174.5 49 10 1 3 6 25 

 

De stand in de tweede groep: 

 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc 

1 H. Kat 423 60 8 5 2 1 75 

2 R. Spruit 421.5 59 7 5 1 1 79 

3 J. Kramer 398.5 58 7 5 0 2 71 

4 J. Kat 370 57 10 4 4 2 60 

5 R. Douwes 357 56 10 4 3 3 55 

6 A. Visser 332 55 9 4 1 4 50 

7 J. Beekman 314.5 54 9 5 0 4 56 

8 F. Rijkhoff 308.5 53 7 3 1 3 50 

9 J. Kuijper 301 52 10 5 0 5 50 

10 R. Vrouwe 283.5 51 7 3 1 3 50 

11 J. van Weelden 280.5 50 9 2 4 3 44 

12 K. van ’t Veer 274 49 9 3 2 4 44 

13 C. Boekhout 268.5 48 10 3 2 5 40 

14 A. Grin 181.5 47 5 2 0 3 40 

15 H. van Brandenburg 144 46 8 1 1 6 19 

16 P. Bijl 90 45 0     

17 W. de Jonge 87.5 44 0     



 
  

18 J. Teer 86.5 43 0     

19 R. Nino 84 42 8 0 0 8 0 

 

 

APK nieuws (Ab Visser) 
Beste schaakvrienden, 
 
Het is al een tijdje 2019 en we gaan weer 6 nieuwe periodekampioenen verzamelen. 

 

We zijn al bijna op de helft van het seizoen en we moeten dus 3 periode kampioenen hebben 

voordat we met zomerreces gaan. 

Ik kan het nog steeds bijna niet bevatten dat de huidige Algemeen Periode Kampioen van 2018 Jan 

Beekman is geworden! 

Hij heeft echt van alle 5 andere tegenstanders gewonnen op onze feestavond in 2018. 

 

Een paar weken geleden kon ik eindelijk zelf meemaken hoe het is om tegen deze grote kampioen te 

schaken. 

Ik was best gespannen want je moet toch goed kunnen schaken, als je op 1 avond 5 periode 

kampioenen kan verslaan. 

Ik had zwart en begon met toch wat zenuwen in m’n lijf. 

Na 7 zetten had ik een pion en na een goed halfuurtje gaf hij op. 

En eindelijk kon hij op zijn telefoon checken wat hij tijdens onze korte partij allemaal had gemist op 

facebook. Daar knapte hij zichtbaar van op. 

 

Was dit nu de grote Algemeen Periode Kampioen van 2018?? 

 

Hij zal wel een complete off-day hebben moeten gehad waardoor ik simpel van hem heb kunnen 

winnen. 

 

Maar hoe zit het nu met de APK? 

Nu dat zit zo: 

De 1ste periodekampioen is Roel Vrouwe geworden. 

De 2e periodekampioen is Herman Kat geworden. 

De 3e kampioen maak ik bekend op onze eerstvolgende clubavond: maandag 8 april. 

 

Het is goed om te zien dat een nieuw lid en een herintreder meteen zo goed meedoen in onze 

prachtige club! Nu is het nog aan Hans van Brandenburg om een periodekampioenschap te halen. 

 

Verder wens ik iedereen die meedoet aan de vierkampen succes toe. 

 

Ik doe deze keer niet mee, wat te maken heeft met interne en externe tegenwerking, waardoor ik 

met mijn simpele ELO rating van ruim 1300 moest spelen tegen veel te sterke tegenstanders. 



 
  

De eerste partij na de splitsing moest ik bijvoorbeeld aantreden tegen onze clubkampioen. 

Maar zoals jullie weten, laat ik mij niet kapotmaken door wat tegenslag, buiten mijn schuld om. 

Dus ga ik er volgend seizoen weer keihard voor. 

 

Tot ziens achter het bord. 

 

Uw keurmeester 

 

Bondscompetitie (teamleider Jan Kat) 

Achttal tegen Kennemer Combinatie 2 en De Vennep 

Het achttal wist de laatste wedstrijden niet met succes af te sluiten.  
Op 25 februari werd thuis wat ongelukkig verloren van Kennemer Combinatie 
N2, het team van de Honkoopjes. Kees Lute won uitstekend van Gilian 
Honkoop (rating 2019!) en ook Aad Lansbergen 
won. Door ongelukkige verliespartijen van Peter van Straten en Roel Spier, die 
beide de klok niet 
in de gaten hielden, verloren we tenslotte met 3-5. 
De laatste wedstrijd speelden we op 18 maart tegen het sterke De Vennep met invaller Hans 
Kuijper voor Roel Spier, die vast zat op zijn werk in Utrecht wegens de aanslag op de tram. 
Ook nu won Kees Lute en Hans Kuijper verraste zijn tegenstander met een agressieve zet die mat 
en winst opleverde. Alleen Peter, Ruud en Remmert wisten remise te houden, zo verloren we deze 
match met 4,5 - 3,5. 
In de eindstand eindigen we teleurstellend onderaan met twee punten, we liggen net even te licht 
voor de tweede klas met uitzondering van Kees Lute die op het eerste bord 3,5 uit 6 scoorde! 
Invaller Hans Kuijper behaalde heel knap ook 50% met 2 uit 4. 

 

VIERTALLEN  COMPETITIE 

Ook voor de viertallen was dit seizoen niet succesvol. 

Het eerste viertal speelde in klas 4F een moeizame competitie, tegen te sterke tegenstanders 

werd geen punt gehaald, met slechts 4,5 bordpunt was de laatste plaats het eindresultaat. 

Het tweede viertal speelde een halve competitie en zij wonnen tweemaal van Castricum en in de 
laatste wedstrijd werd een knap gelijkspel behaald tegen Het Paard van Ree door goeie 
overwinningen van Jan van Weelden en Kees Boekhout op sterkere tegenstanders. De laatste 
was trouwens de topscoorder dit seizoen met 3,5 uit 6 en hierdoor zal Kees boven de magische 
grens van 1000 Elo punten stijgen bij de volgende herwaardering! 
 
Zo sluit ik af met toch nog een succesje in de Bondscompetitie, we gaan deze zomer allemaal 
aan de studie met verrassende resultaten in het volgend seizoen. 

 

Bondswedstrijd (teamleider ad interim Ab Visser) 
Het is maandagavond 11 maart 2019. 

 

We mogen weer naar een andere club om te schaken voor de Noord Hollandse Schaak Bond. Onze 

tegenstander is de Heemsteedse Schaakclub uit Heemstede. 

Jan de Boer is weer op vakantie in de sneeuw, maar we hebben een waardige vervanger: Don Spier. 



 
  

Don en Hans gaan met eigen vervoer naar Heemstede en ik neem Casper mee. 

We hebben 19.30 uur afgesproken, maar omdat het toch nog een heel end is, sta ik om 19.15 uur op 

het pleintje bij de kerk. 

Iets voor half acht stapt Casper in en we rijden richting Heemskerk, de tunnel door, Haarlem door 

richting Heemstede. 

Iets over achten zijn we bij het buurthuis en nadat ik mijn bolide uit Zuid-Korea een stukje verder half 

op de stoep heb geparkeerd gaan we naar binnen. 

Op de weg naar de ingang zagen we al dat er in een zaaltje werd gedanst en even verder stonden we 

voor de ingang. 

Er stond op een bord aan de muur dat dit het GSV-centrum was: Gymnastiek-en SportVereniging 

Heemstede. 

Dus hier moest het zijn!? 

 

Binnen meteen links is een zaal vol met bridgers van vergevorderde leeftijd en rechts zitten Don en 

Hans. 

Snel gaan we de schaakzaal binnen en ik vul het deelname formulier in: 1e bord Hans K. 2e bord 

invaller Don S.3e bord Ab.V. en 4e bord Casper C. 

 

Nadat ik nog even een compliment gegeven heb over hun materiaal -ongeveer dezelfde borden (met 

coördinaten), stukken en klokken als wij hebben- , kunnen we beginnen. 

Hans moet nog even wachten want zijn tegenstander is er nog niet. 

We bestellen een kopje koffie, we geven een hand, drukken de klokken in en doen een zet. 

Na 5 minuten heeft de tegenstander van Hans het buurthuis ook gevonden en ook daar zie ik dat de 

handen geschud worden. 

Mijn partij ging aardig vlot, totdat ik een paard liet opsluiten en toen ging het behoorlijk minder vlot. 

De hele partij probeerde ik compensatie te krijgen en na lang strijden en verdedigen had ik nog een 

loper en hij 2 pionnen die aan de loop waren. Eén pion kon ik er afhalen de 2e niet. 

Het was 23.30 en ik gaf hem een hand en feliciteerde hem met zijn overwinning. 

Mijn tegenstander werd steeds nerveuzer naar gelang de partij duurde en hij had veel tijd nodig om 

mijn valletjes te omzeilen. 

Op het laatst was verder iedereen klaar en stonden rondom ons tafeltje te kijken, waar hij niet echt 

rustig van werd. 

Hij kon het vooral niet hebben als andere – na hun schaakpartij – gingen praten en zei tegen ze, dat 

ze dat maar ergens anders moesten gaan doen. 

Ook als de deur niet helemaal dicht was en er wat geluid de schaakzaal binnen kwam werd hij 

hysterisch en zei dat de deur dicht moest omdat hier werd geschaakt!! Eén keer zelfs was hij zo 

driftig om 2 schakers van zijn eigen club tot totale stilte te manen dat hij opstond en met veel geweld 

zijn stoel naar achteren schoof – die met een harde klap tegen de verwarming aan kwam - , door dit 

lawaai keken we allemaal even zijn richting op en hij wist niet hoe snel hij zijn excuses moest maken 

voor het lawaai dat híj had veroorzaakt. 

 

Volgens mij was hij aardig nerveus van me geworden. 



 
  

Het is maar goed dat deze goede man niet in Assendelft schaakt, want daar is het zelden stil te 

noemen.. 

 

Don, links naast me kon zijn loper tussen de dames inwringen met schaak en had onmiddellijk 

gewonnen. Hij was snel klaar en ik heb hem niet meer gezien. Don bedankt voor je inzet en tot de 

volgende keer. 

 

Wat later moest Hans de handdoek gooien en ook Casper kwam niet meer uit de wurggreep. 

 

S.C. Heemsteedse – S.C. Assendelft 3-1. 

 

We hadden weer verloren!! 

5 keer gespeeld en 5 keer verloren. 

Misschien hebben we dit seizoen té sterke tegenstanders?? 

Hans ging naar Haarlem en Casper en ik gingen via een omweg door het mooie Haarlem  door de 

tunnel via Beverwijk weer richting thuishonk. 

Casper zocht zijn fiets op en ik keek nog even door het raam of er nog iemand aan de bar zat. 

 

Daar zaten nog 3 schakers aan de bar en één met zijn jas aan, klaar om weg te gaan. 

Na even de stand aan de wedstrijdleider te hebben doorgegeven, vertrok deze terstond om alle 

resultaten en standen op onze website te gaan zetten. 

Met de rest dronk ik nog een drankje, maakte ik nog een praatje en toen was het echt tijd om weer 

naar huis te gaan. 

 

Ik hoop dat we volgend seizoen worden ingedeeld met teams waartegen we tenminste nog kans 

hebben om van te winnen.  



 
  

Jeugd (Remmert Brinkman) 

Algemeen 
Na het afsluiten van de eerste seizoenshelft wordt vanaf januari gespeeld om het algemeen 
clubkampioenschap. Op dit moment gaat Wouter de Jonge aan kop, gevolgd door Sjoerd en Daan. 
Ömer kan nog geen rol van betekenis spelen, omdat hij veel afbericht heeft gedaan. Hij moet 
wennen aan het feit dat de middelbare school een goede planning vraagt in verband met huiswerk. 
Sjoerd heeft een mooie reeks overwinningen geboekt en als hij zo door gaat kan hij een prijs 
pakken. Rik is in vergelijking met vorig jaar wat teruggezakt, maar dit komt ook doordat hij 
schaken afwisselt met korfbal. Dax zorgde voor een stunt door van de koploper (Wouter) te winnen, 
maar verliest ook wel eens onnodig als gevolg van te snel zetten. 
 
Te snel zetten levert onnodig stukverlies op. Schaken is een denksport en je moet bij elke zet van je 
tegenstander kort kijken wat hij of zij van plan is. Sommige denken alleen aan een eigen aanval, 
maar bij schaken moet je ook verdedigende zetten doen. 
 
Schaakregel: om je goed te kunnen concentreren is het belangrijk dat er niet te veel gepraat wordt 
tijdens de partij. Af en toe wordt dit wel eens vergeten en worden er fouten gemaakt doordat hij of 
zij is afgeleid. Houdt er dus rekening mee dat het niet te rumoerig wordt. 
 
Les met de stappenmethode: iedereen is goed op weg om eind mei klaar te zijn voor het examen. Er 
worden zowel geoefend met het werkboek als op de laptop (Chesstutor). Als je wilt dan kun je ook 
thuis extra oefeningen uit het werkboek invullen, die dan door de schaaktrainers worden nagekeken. 
 
Al vaker is genoemd dat hoe meer je schaakt hoe beter je wordt. Dus naast het schaken op de club, 
kun je natuurlijk ook op school of thuis met een vriend of vriendin schaken. Een andere 
mogelijkheid is om online te schaken (via bijvoorbeeld Chess.com). Je kunt daar een gratis account 
aanmaken (naam kiezen, Chatfunctie uitschakelen) en vervolgens je speeltempo bepalen. De 
indeling wordt automatisch gedaan naar speelsterkte. Online schaken wordt door de schaakclub 
sterk geadviseerd en is een leuke manier om beter te worden. 
 
Nieuw lid: begin maart is Engincan bij de schaakclub komen kijken en daarna ook lid geworden. 
Hij heeft in de schaakklas van Frank Tijdeman bij Ayundo gezeten en weet al het een en ander van 
schaken. 

 
  



 
  

Uitslagen 1 april     Tussenstand na 1 april 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afmeldingen 

Indien verhinderd graag vooraf (bij voorkeur uiterlijk een dag tevoren) afbericht 
doorgeven aan de wedstrijdleider Melle Gelok. E-mail: mellegelok@live.nl of telefonisch/per sms op 
0611854138. 

 

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. 

 

 

Milena Lashchenko - Wouter de Jonge 0-1 
Dax Tjalsma - Daan v/d Akker                   0-1 
Rik v/d Akker - Eniz Ayyildiz                             1-0 
Fatime Belloum  - Lieuwe Andringa               0-1 
Mare Schuler - Lasse van Tunen               0-1 
Sjoerd Grootes - Engincan                             1-0 
Alon Ezra - Zara                                           0-1 

  

1. Wouter de Jonge 242 

2. Daan v/d Akker 172 

3. Sjoerd Grootes 171.5 

4. Omer Yilmaz 142 

5. Dax Tjalsma 133 

6. Eniz Ayyildiz 132.5 

7. Rik v/d Akker 131.5 

8. Milena Lashchenko 125 

9. Wouter Brakenhoff 120 

10. Lieuwe Andringa 117 

11. Lasse van Tunen 113.5 

12. Alon Ezra 104 

13. Mare Schuler 67.5 

14. Fatime Belloum 61.5 

15. Engincan 42 

16. Zara 30 


