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Voorwoord (Roel Spier)
Wederom een clubblad van Schaakvereniging Assendelft, 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, Gert Jan Teer,
Klaas van ‘t Veer 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’s 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
Een paar limericks en een gedicht (Ab Visser)
Een schaaklimerick:
Schaak!
Een raadsheer, woonachtig in Aken,
wist ooit eens een dame te schaken;
Zij schoof in zijn bed,
en zei “jij bent aan zet”
dus nam hij haar onder het laken.
Nog één:
De ondeugende jongen
Een vroegwijze jongen uit Aken,
werd jeugdwereldkampioen schaken.
Hij schaakte een vrouw,
men dwong hem toen gauw,
die wijze van schaken te staken.
Schaken
Met vrouwen is het vaak een hoop getob,
wat elke man volmondig zal beamen.
Het schaakspel slechts kent de perfecte dame,
met haar kan je echt alle kanten op.
En wie zich hierdoor niet laat overtuigen,
moet zich maar eens over het schaakbord buigen.

Mat
De schaker denkt zijn stukken
Al zettend ver vooruit
Wellicht zal het hem lukken
Als hij de aanval stuit
De koning lijkt tevreden
Zijn dame schuift zich vrij
Het paard nog onbereden
De toren aan zijn zij
Een loper, licht hooghartig,
Staat stevig op één been
Hij stuurt en vind dat prachtig
Zijn tegenstanders heen
Maar ergens in een hoekje
Loert plotseling gevaar
Pion, als in het boekje
Schaakmat, één handgebaar
Over Bobby Fischer:
Schaakmat
Hij was altijd een levende legende
De sterkste schaker ooit wordt wel gezegd
Maar dit genie beleefde in het echt
Naast roem vooral geweldig veel ellende
Het denken in zwart-wit tijdens zijn leven
Heeft hij na vierenzestig jaren opgegeven.

De dubbele betekenis van het paard in het logo van onze vereniging (Klaas
van ‘t Veer)
Dat er een paard voorkomt in het logo van een schaakvereniging is beslist niet bijzonder. Het is
misschien wel het sierlijkste stuk van het bord, het is alvast zeker het meest edele stuk. Ik ben er
daarom wel van overtuigd dat dit prachtige dier vaak in logo's van schaakclubs wordt opgenomen.
Tot mijn verbazing zijn er niet eens zo veel verenigingen die het woord paard in hun clubnaam
hebben. In Haarlem, Zaandijk en Sas van Gent zit een vereniging die Het Witte Paard heet, slechts
één keer kwam ik Het Zwarte Paard tegen, in Ommen. Deze laatste onevenredige verdeling tussen
wit en zwart kan trouwens nog wel eens voor politieke problemen zorgen, maar dat terzijde. Gezien
de toch wel vermakelijke namen die ook echt genoemd
worden op de officiële schaaksite zoals De Willige Dame (in
Dordrecht) en De Doredenkers (Wijk bij Duurstede) had ik
toch echt wel verwacht dat er ook een schaakvereniging zou
zijn die Het Hobbelpaard zou heten. Maar waarschijnlijk ging
dat toch weer net even te ver, jammer.
Weer even terug naar ons logo en de andere betekenis
daarvan, naast de verwijzing naar één van de schaakstukken.
Toen Assendelft in het jaar 1400 verheven werd tot een vrije
heerlijkheid kreeg het als wapen een paard. Op 26 juni 1816
werd deze beeltenis officieel als gemeentewapen aan de
gemeente Assendelft toegekend. Over de oorsprong van het
paard in ons wapen gaat het volgende verhaal. Heel lang geleden raakte ons dorp in beroering omdat
er een vreemd en onbekend wit beest zwemmend in het IJ werd gesignaleerd dat een poging leek te
doen om aan land te komen. De ontzetting onder de bewoners, die nog nimmer een paard
aanschouwden, nam groteske vormen aan naarmate het gigantische dier de dijk op klom. In het
gehinnik herkenden ze een duivelse lach en in paniek gingen de boeren met knuppels en hooivorken
het paard te lijf om met veel geweld het argeloze dier te doden en vervolgens achter te laten in een
plas van bloed. Het witte paard in een veld van rood.
In het licht van deze tijd al met al niet iets om trots op te zijn maar we moeten het verleden toch
maar koesteren want we hebben er wel een mooi gemeentewapen aan overgehouden. En wat
waarschijnlijk geen schaker in de wereld ooit heeft geweten: het ontstaan van de bekende
schaakterm "vorkzet" ligt aan de oevers van het Oerij in Assendelft. Want die keren dat er een
bloedbad in mijn stellingen werd aangericht door een paardvork moest ik steeds denken aan die
laffe boer zo'n 1000 jaar geleden.

Schaakpuzzel(s) (Albert Grin)
Redactie: Voor de puzzel in de editie van augustus 2019 is navraag gedaan bij de maker en het blijkt
dat een cruciaal stuk op het bord mist, namelijk een witte pion. En dan is de oplossing duidelijk.

Hierbij de oplossing van het schaakprobleem . Wit
speelt Te5 x Pd5 en geeft schaak, Zwart moet de
toren slaan, Kc5 x Td5. Wit geeft schaak met De5,
koning heeft één mogelijkheid door van d5-c6 te
gaan. Wit geeft weer schaak, Dd6 en Mat!! Paard
op b5 kan niet dame slaan want dan komt zwart
schaak te staan door loper op a8.
Hieronder het nieuwe schaakprobleem, wit aan
zet.
Veel schaakplezier.

.

Oud clubkampioenen aflevering 5 – De pioniers (Gert-Jan Teer)
Het is inmiddels zover, onze club bestaat 65 jaar! Daarom is het nu hoog tijd om af te dalen naar
de beginperiode van de vereniging zo tussen 1954 en 1965. Onze club bestond toen eigenlijk
alleen maar uit Assendelvers en er waren 3 spelers, die de dienst uitmaakten als clubkampioen,
te weten: Dokter Venekamp(kampioen 1955 en 1957), Anton Keet(kampioen 1956,
1958,1959,1960 en 1963) en Piet van ‘t Veer(kampioen 1961,1962,1964 en 1965.)
Over Dokter Venekamp weten we het minste, zelfs niet zijn voornaam. In die tijd was het een
goede gewoonte, dat notabelen van een dorp schaakten, bij ons waren dat tandarts CJ(Cees) van
Walchren, hoofdonderwijzer G(Gerrit) Poel en dus dokter Venekamp en later ook zijn opvolger
Willem Ablij.
In de jubileumuitgave van 2004 staat wel vermeld, dat Venekamp en Keet in de eerste jaren
ingezet konden worden om te beoordelen of een speler, die in de eerste groep wilde meedoen
daar recht op had (criteria werden niet vermeld) Uit het dagelijks leven kon ik 1 belangrijk
nieuwsfeit vinden op internet.
Bij een explosie op 14 februari 1956 in de rijwielfabriek van C.Bijl (broer van ons onlangs
overleden erelid Piet Bijl) liep een werknemer ernstige brandwonden op, waarbij dokter
Venekamp eerste hulp verleende..

De verwoeste rijwielfabriek van C.Bijl(bron Gemeentearchief Zaanstad)
In de omgeving sneuvelden vele ramen, helemaal bij de naastgelegen winkel van manufacturier
Keet, en dit is meteen een bruggetje naar Anton Keet, de 5-voudig clubkampioen.

Over Anton Keet is meer bekend. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het verlenen van
schuiladressen voor onderduikers in de oorlog. Hieronder vindt u zijn pas van het Nationaal
Steun Fonds een belangrijke financierder van het verzet tegen de Duitsers (bron
www.joodsmonumentzaanstreek.nl)

Verdere informatie hierover is te vinden via de link:
https://www.joodsmonumentzaanstreek.nl/dam-van-jacob-jaap/
Als laatste in deze rij onze oprichter en 4-voudig clubkampioen Piet Van ‘t Veer. Piet, voor de
jongeren indertijd was het vaak “ome Piet.”
Piet was 1 van de oprichters van onze club (zie onze jubileumuitgave van 2004), de eerste jaren
voorzitter en tot aan zijn overlijden in 1996 een zeer gerespecteerde schaker en lid. Naast zijn
clubkampioenschappen won Piet ook nog tweemaal de tweede groep. Hij was ook een
enthousiast deelnemer van het Hoogovens toernooi (nu Tata) en boekte daar ook diverse keren
groepswinst.
In zijn latere jaren bediende hij de club regelmatig met zijn adviezen, en wist hij zijn oomzegger
Peter van den Outenaar enthousiast te maken voor het schaakspel en diverse bestuursfuncties
(wedstrijdleider en voorzitter.) Van de heren Venekamp en Keet is geen schaakmateriaal meer
bewaard gebleven, maar van Piet van ‘t Veer wel. Toen ik in de jaren 70 als aanstormend
jeugdlid enige partijen tegen hem mocht spelen. Nadat ik in de opening te laat had gerokeerd
besliste Piet de partij met een fraaie combinatie en buitte hij zijn voorsprong van twee pionnen
gedegen uit. Hieronder een verslag.
Veer, P van 't (1650) - Teer, GJ (1550) [B07]
Interne competitie 1975–1976 Assendelft,
05.01.1976 (Pirc verdediging)
1.e4 d6 2.d4 f5 3.Pc3± Pf6 4.Ld3 5.exf5+-gxf5
6.Lg5 e6 7.De2 De7 8.0–0–0 Lg7 9.Te1 9...c6?
(zet 6-8 van zwart zorgen voor problemen, want
wit heeft snel ontwikkeld en is klaar voor de
aanval) Zie diagram hieronder.

Ook na 9...0–0 10.Lxf5! komt wit in het voordeel 10.Lxf5!+- Na deze krachtzet moet zwart
materiaal in leveren 10...0–0 10...exf5 Uitbuiten van 11.Dxe7# Motief: Dubbele aanval 11.Lxe6+
Lxe6 12.Dxe6+ Dxe6 13.Txe6 d5 14.Pf3 Pbd7 15.The1 Tae8 16.Txe8 Txe8 17.Txe8+ Pxe818.Kd2
Kf7 19.Lf4 Ke6 20.Pe2 Kf5 Zwart probeert zijn koning nog zo actief mogelijk te maken.21.h3 h5
22.Ph4+ Ke6 23.Lg5 Pd6 24.f3 Pc4+ 25.Kc3 c5 26.b3 Pa5 27.Kd3 c4+ 28.bxc4 Pxc4 29.Pf4+ Kf7
30.c3 Wit ontwikkelt rustig zijn pionnen, zowel pion e5 als h5 staan aangevallen, zwart verliest
dus nog een pion en wit gaat zijn overmacht aan pionnen op de koningsvleugel benutten. Zwart
geeft op. 1–0

Een uur met… Aad Lansbergen
Bij deze boerenzoon uit Pijnacker gaan technologische ontwikkelingen en een gevoel voor nostalgie
hand in hand.
Hij is Lid van verdienste bij Schaakvereniging Assendelft
en Erelid van SVA. Dat Aad inmiddels is ingeburgerd,
daarover kunnen we het eens zijn. Aad werd echter niet
hier geboren. Vanuit zijn geboorteplaats Pijnacker, vlakbij
Delft, verhuisde Aad als kind van vijf jaar naar de
Veenpolderdijk in Assendelft. Woordelijk lijken de
plaatsen misschien een beetje op elkaar, maar qua gevoel
was de verhuizing voor Aad niet zo fijn. Hoewel hij zich
geen ras-Assendelver waant, bouwde hij in dit dorp toch
een rijk verenigingsleven op. Zo ook de Schaakvereniging
Assendelft ontging hem niet, en de redactie ging dan ook
weer gretig op weg naar een schaker met een rijke
historie.
Opgroeien op de boerderij
“Ik ben in 1948 geboren in Delftgauw, gemeente Pijnacker.
Mijn vader had daar een boerderij waar wij rond een
gemeenschappelijk erf woonden met de gezinnetjes van
de broers van mijn vader. We hadden daar een leuk erf en konden spelen met leeftijdsgenootjes. Na
verloop van tijd werd de grond van mijn vader opgekocht door de gemeente en moest mijn vader
een andere stek zoeken. Mijn vader wilde niet emigreren en in de landbouwgids zag hij een boerderij
in Assendelft. We hebben het over april 1954. Als jochie van vijf verhuisde ik uit mijn vertrouwde
omgeving naar Assendelft. Ik heb dat als kind als schokkend ervaren. De eerste drie maanden in het
dorp wilde ik niet naar school. Met zes kinderen in het gezin, vijf jongens en een meisje, had mijn
moeder het zwaar. Haar schoonzus kwam geregeld een paar weken logeren om te helpen. Als mijn
moeder wilde bellen kon dat bij onze buren, de Kramers. Als wij naar de Katholieke school gingen,
deden we dat lopend via de Watertoren. Mijn vader was gelukkig meedenkend en regelde een boot
naar de Communicatieweg toe, met twee kettingen aan beide kanten zodat je daar kon oversteken.
Je had daar toen nog geen bruggen! Onze buren aan de Veenpolder waren geen Assendelvers, en
Assendelft het dorp was ons vreemd. Dat was ver weg. Hoewel dit een zware periode was, ging het
goed met de boerderij. Mijn vader hield koeien en een varken. In die tijd slachtte je nog zelf. De
gehele veestapel was meeverhuisd en mijn vader had een paar werknemers – alles ging nog met de
hand. Als kinderen hebben we veel meegeholpen op de boerderij. Hooien, hooi op de ruiter door
laten waaien, opstapelen als het droog was. De tweede jongen die werd geboren in het gezin koos
het boerenleven en ging naar de landbouwschool. De boerderij werd opgedeeld en ik heb in een deel
tot december 2018 gewoond. Het is een heel mooie plek, waar ik het altijd naar mijn zin heb gehad.”
Carriere in techniek
Aad besloot de techniek kant op te gaan en volgde eerste de Katholieke MULO in Beverwijk, de SintWillibrordusschool geheten en later ging hij naar de HTS in Haarlem. “Ik ging eerst met de fiets naar
Beverwijk en later ook naar Haarlem. Je werd toen nog niet gebracht naar school”, lacht Aad. “Een

kantoorfunctie zag ik niet zo zitten en de techniek kwam in die tijd in bloei. Er werd
ruimtevaarttechniek ontwikkeld en elektronica; dat vond ik boeiend. Ik dacht: dit ga ik doen. Ik ging
werken bij Tot en Beers in Zaandam. Dat was een installateur die elektrische installaties aanlegde
door het hele land. Ik ben daar altijd blijven werken. We werkten in een sector die zo aan het groeien
en verbreden was; je had voortdurend te maken met nieuwe dingen. Het was mijn hele loopbaan
aanpoten om bij te blijven met de ontwikkelingen. In het begin kon je een 01 vasthouden, ook wel
radiobuis. Met de tijd werd dat een transistor, nog kon je die vasthouden. Nu is een 01 een
onzichtbaar onderdeel van een computer.
Het bedrijf waar ik werkte is in 1990 opgekocht door een multinational met het hoofdkantoor in
Brussel. Tot en Beers was een familiebedrijf en de cultuur werd daardoor anders. Soms ging ik naar
Brussel om prijzen door te nemen. Tot en Beers had een goede naam en wij gingen ook
hoogspanningstechniek doen. Ik werkte op de afdeling projecten en daar werd je bij alle nieuwe
projecten betrokken: Platforms Offshore bijvoorbeeld. Het is altijd een mooie baan geweest! De
monteurs van Tot en Beers waren heel zelfstandig. Het motto was: ‘Zorgen dat je je mannetje staat!’.
Gemiddeld werkte Aad zo’n 40 a 50 uur in de week. Omdat hij altijd moest bijblijven in het vak, koos
hij weer voor het vrije leven op 55e jarige leeftijd, hij ging toen met pensioen. “Ik wou altijd al met
een jaar of vijftig met pensioen, maar dat moet natuurlijk wel kunnen.”
Hard werken, ver reizen!
Aad zegt over zichzelf nieuwsgierig te zijn en dat geloven wij direct na het horen van zijn reiservaring.
Aad reisde altijd graag tijdens zijn leven. “Zo intensief als ik betrokken was bij mijn werk, zo intensief
heb ik ook gereisd. Ik spaarde mijn snipperdagen op, die ik immers toch niet opmaakte door het jaar
heen en ging dan twee keer per jaar op reis naar verre plekken toe.” En, zo vinden wij van de
redactie, de lijst met
bestemmingen is
behoorlijk! “Ik ben naar
Zuid-Afrika geweest, maar
ook naar Madagaskar,
Ethiopië, Egypte, Chili
Vuurland, Argentinië,
Paaseiland, Galapagos
eilanden, Australië en in
Tibet een rondrit met een
jeep door het land heen.
Ook ben ik in China en India
geweest en die twee landen
hebben mij het meest
geraakt: die eigen aard van
dat volk. Ze hadden echt hun eigen gezicht. Toen ik in China was in 1988 zag je ook echt het dagelijks
leven op straat. Ik heb iets met nostalgie, misschien wel omdat ik op een boerderij ben opgegroeid.
China was toen pas net vrijgegeven en je mocht alleen de grote steden bezoeken. Ik heb toen een
rondrit gemaakt van Hongkong naar Shanghai. Daar heb ik ook eens geschaakt met een Chinese
militair. Dat ging niet vanzelf voor hem en ik won. Hij was ontdaan! Hoewel hij op tijd ergens moest
zijn, wilde hij nog een potje en die won hij moeiteloos. Het was Chinees schaken, dat had in die tijd
andere regels; de stukken konden andere dingen en je had bommen. De laatste reizen die ik maakte

waren Cuba, Turkije en in december 2012 naar Vietnam. En toen: had ik het idee dat ik alles wel had
gezien wat ik wilde zien.”
65 jaar in Assendelft
Ben je na 65 jaar in Assendelft te wonen een Assendelver en voel je je ook zo? Daar zijn wij benieuwd
naar. Aad vertelt: “Toen ik van de HTS af kwam was ik een jaar of twintig en ging ik op voetballen en
schaken. Daar krijg je kennissen. In de jaren negentig werd ik bij het voetbal wedstrijdsecretaris. Dan
leer je snel veel mensen kennen. ‘De Zuid’ bestond vroeger niet voor ons. Dat is nog een beetje zo. Ik
praat soms met Zuiderlingen over ‘Jantje’ of ‘Pietje’ en dan moet ik echt vragen van wie dat ‘er een
is’. Zo’n vijf jaar geleden werd ik secretaris bij Buurtcentrum A3 en daar heb ik mensen leren kennen
die echt in de Zuid zijn opgegroeid, toen is ook dat veranderd. Ook Schaakvereniging Assendelft heeft
hieraan bijgedragen. Ik schaakte al een enkele keer op school, bij mijn werk speelde ik schaak met
Daan Diehle die bij club ZSC Saende schaakte. Dat was een goede schaker en met hem schaakte ik in
de pauzes. We konden goed met elkaar opschieten en Daan deelde zijn kennis. Van hem heb ik veel
opgestoken. Ook medeschaker Jan Teer werkte bij Tot en Beers op de boekhoudafdeling. Door
contact met Jan en mijn enthousiasme dat ik inmiddels had opgedaan, besloot ik begin jaren 60 lid te
worden van onze club. Ik kocht in die tijd boekjes van Euwe, eindspelboekjes, want dat vond ik de
manier om te leren schaken. Je moet weten waar je naartoe moet!”
“Ik kocht in die tijd boekjes van Euwe, eindspelboekjes, want dat vond ik de
manier om te leren schaken. Je moet weten waar je naartoe moet!”
Wat voor schaker is Aad?
“Ik ben wel iemand die van tevoren kijkt naar de tegenstander en dan tactiek bedenkt. In de tijd
hadden we veel goede agressieve schakers. Die sprongen op je. Als dat gebeurt, moet je zorgen dat
je rustig blijft. Die wisten ook hoe je openingen goed kon spelen.
Ik ben geen emotionele schaker, maar een rustige schaker. Ik kan wel zeggen dat ik makkelijk verlies
kan accepteren. Ik heb aan verschillende toernooien meegedaan, zoals Amsterdam IBM, Euwe
toernooi en heb ooit eens tegen Ton Timman geschaakt, jawel de broer van Jan. Dat was leuk om te
doen, ook al heb je geen kans. Ook ben ik een aantal keer clubkampioen geweest. Vroeger werd ik
vaak kampioen. In die tijd speelde ik tegen Ruud Nieuwenhuizen een partij om het kampioenschap.
Ruud slaagde er in om gewonnen te staan, maar kreeg door zijn enthousiasme een black out en gaf
zijn dame weg. Ook altijd leuk was het om te spelen tegen Dekker en Nieuwenhuis, die waren erg
goed! Als ik van hen won, gaf mij dat altijd wel een kick.” Aad kan zich bepaalde potjes schaak wel
herinneren. “Vorig seizoen tegen Kees Lute: Het was een simpel zetje en toen verloor ik die partij
terwijl het een plus remise stand van mij was. Ja, dat vond ik wel zonde. Kees is de sterkste speler op
de club op dit moment.”
Schaken en lesgeven
“Vroeger volgden er zo’n veertig kinderen schaakles bij de club. De docenten hadden ondersteuning
nodig. We gaven dan groepjes van vier kinderen tegelijk eens in de drie weken les. In het lesgeven
ben ik langzaam gegroeid en als je dat doet wordt het steeds leuker. Er zitten nu wat minder
kinderen op schaakles. Er is heel wat talent uit onze club voortgekomen en daar ben ik trots op. Ik
volg deze meiden en jongens dan ook nog steeds om te zien welke toernooien zij aan meedoen. Zo
zijn er Stella, Gilian en Mark Honkoop en Nico en Mark Vink. Ambitieuze jeugd, die dol zijn op

schaken. Nico Vink werd op zijn 19e jeugdkampioen van Nederland. Het is mooi om te zien dat deze
kinderen op school ook weer andere kinderen enthousiast maken voor de sport en die kinderen gaan
zich dan ook weer bezighouden met schaken. Ze inspireren. Vanaf mijn 55e ben ik na mijn pensioen
Diplomaconsul geworden van de Noord-Hollandse schaakbond en heb overal in de provincie
examens afgenomen. Tot twee jaar geleden heb ik lesgegeven, maar helaas ben ik daarmee gestopt
door mijn oogziekte. Door deze ziekte kan ik de kinderen niet meer goed genoeg volgen. Ook in het
schaken dat ik op de club doe, is dat best lastig. Je ziet niet het hele bord en moet extra goed
opletten waar de stukken staan. Dan zie ik een combinatie en denk ik: Prachtig! Halverwege zie ik
dan een pion staan die ik eerder niet zag.”
Van de hoed en de rand willen weten
Aad kan zeggen dat de club een gezellige club is waar mensen samenkomen om een lekker potje te
schaken. “Klessenbessen en een deel van de mensen blijft nazitten. Daar ben ik ook bij. Dat kan als je
niet werkt ook wat gemakkelijker dan vroeger. Ik heb het nazitten ook wel nodig om op rustiger
denkniveau te komen. Aad doet het dan iets rustiger aan met schaken, hij wil nog steeds alles weten.
“Het nieuws probeer ik te volgen en te plaatsen; wat gebeurt er in de wereld? En ik houd nog steeds
ervan om naar de stad te gaan. Vorige week was ik nog in Amsterdam en ging ik varen met een boot
over het IJ. Ik kijk dan hoe die omgeving verandert. Uiterst interessant! Qua dorp vind ik het
inmiddels heerlijk wonen hier in het dorp. Wij nemen als redactie afscheid van een intrigerende
persoonlijkheid, die van de hoed en de rand wil weten en op veel vlakken een sportieveling is!

Blik van de voorzitter (Roel Spier)
Twee en halve maand voorbij van het huidige seizoen. U leest de 2e uitgave van het clubblad.

Jubileum (briljant)
Onze schaakvereniging is opgericht op 8 november 1954 en wij bestaan dus 65 jaar! Tot voor kort
was dit getal gekoppeld aan de AOW leeftijd. Tijden veranderen.

Mogelijk andere opzet interne competitie
Tijdens de jaarvergadering hebben wij over een voorstel van Peter van Straten gesproken over een
aangepaste opzet van onze interne competitie. Omdat Peter toen niet aanwezig was, hebben wij
afgesproken dat ik dat later nog met Peter ging bespreken. Dat heb ik onlangs gedaan. De
beweegredenen zijn mij nu duidelijk. In november heeft het bestuur overleg en zullen wij de
mogelijkheden bespreken. In ieder geval is op de jaarvergadering afgesproken dat de deelname aan
een bondswedstrijd, op een maandagavond, gelijk wordt gewaardeerd. Ongeacht het resultaat van
de bondswedstrijd. Wordt vervolgd.

Oud leden?
Een aantal leden hebben opgezegd.
Melle Gelok, moet als gevolg van zijn studie en daaraan gerelateerd de roeisport opzeggen. Praktisch
gezien was hij al afwezig. Hopelijk keert hij terug na zijn studie.
Roel Vrouwe, heeft gekozen voor een andere invulling van de maandagavond, mogelijk terugkeer na
een jaar?!
Hans van Brandenburg, zingt graag en is lid van een zangkoor. Laat die nu ook op de maandagavond
bijeen komen.
En in augustus hebben wij afscheid moeten nemen van ons Ere-lid, Piet Bijl. Het was voor mij een eer
om het woord te mogen hebben, tijdens de uitvaartdienst, en te verhalen over Piet….
Na een ontmoeting in een lokale horeca gelegenheid heb ik, op een schaakavond, de groeten aan
een ieder gedaan van Frans Bersee en de toezegging dat hij mogelijk een keer langs ging komen. Dat
dat op maandagavond 4 november heeft plaatsgevonden, was niet de wijze waarop ik toen daaraan
dacht. Het deed mij goed dat vele leden van onze schaakvereniging een laatste groet aan Frans
hebben gebracht.

Interne competitie
Medio november staat Melchior Bood op kop (zie elders de detailinformatie).

Externe competitie
Door veranderingen bij andere verenigingen is het achttal wederom in de 2e klasse ingedeeld (zie
elders meer informatie). Het wordt een lastig seizoen voor het achttal, het rating verschil met de
andere teams is wel heel erg groot.
Beide viertallen zijn ingedeeld en beginnen binnenkort met hun wedstrijden (zie elders, meer
detailinformatie).

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.

Feestdagen
De feestdagen komen er weer aan. Wij zullen op maandag 23 december 2019 onze jaarlijkse
feestavond houden, met als spektakel de APK-finale.
In verband met de drukke activiteiten in onze clublocatie is in overleg besloten op maandagavond 30
december 2019 NIET te schaken.

WEB-site
De actuele informatie (uitslagen laatste avond en bijgewerkte stand) is te zien op onze site.
www.schaakverenigingassendelft.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 2019 – 2020
Intern (Kees Lute)
Het seizoen is in september begonnen, maar er zijn intern nog maar 6 ronden gespeeld.Melchior
Bood gaat aan de leiding, op een afstand gevolgd door Ruud Nieuwenhuizen. Ook Himmet Obut, dit
jaar bij de vereniging gekomen, is goed op dreef. We zijn ongeveer op de helft, voordat de splitsing
plaatsvindt (als die er al komt). De bondswedstrijden tellen niet mee voor de interne competitie,
voor de gemiste ronde (op maandag) wordt 2/3 van het plaatscijfer toegekend. En dat komt
sommigen goed uit, gezien de bedroevende resultaten in de bond.
De stand, volgens systeem Keizer:
Nr. Naam
Punten
1
M. Bood
407.5
2
R.Nieuwenhuizen 323.5
3
R. Spier
290
4
G.J. Teer
290
5
H. Obut
282
6
J. Kuijper
280
7
R. Brinkman
278.5
8
K. Lute
266
9
R. Douwes
251.5
10 P. v. Straten
244.5
11 A. Lansbergen
233.5
12 J. v. Weelden
226.5
13 J. Kat
218
14 C. Coco
212
15 F. Rijkhoff
204.5
16 J. Kramer
204
17 D. Spier
199
18 H. Kat
184
19 A. Visser
164
20 W. de Jonge
160
21 R. Spruit
151.5
22 J. de Boer
147
23 D. Noë
143
24 C. Boekhout
134.5
25 J. Beekman
130.5
26 K. van ’t Veer
98.5
27 A. Grin
92.5
28 J. Teer
90
29 R. Nino
70

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

Gesp
6
5
4
5
4
5
5
2
4
2
5
6
4
5
5
5
4
6
5
5
2
6
6
6
5
6
1
0
4

Gew
5
2
2
1
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
1
2
1
1
1
0
0

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

Verl
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
2
1
2
2
2
2
1
3
3
3
1
4
3
3
3
4
1

Perc
92
70
75
60
75
60
60
100
63
75
50
58
50
50
50
50
50
50
40
40
50
33
33
33
30
17
0

0

0

4

0

Het RAPID toernooi:
Op 21 oktober (herfstvakantie) zijn de eerste vier ronden gespeeld, en Ruud Nieuwenhuizen staat
bovenaan met een 100% score. De opkomst is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. Van de
jeugdafdeling heeft Ömer Yilmaz meegedaan. De tweede rapid avond is na de kerstvakantie.

De stand, Zwitsers systeem:
Nr. Naam
Punten WP Nr. Naam

Punten

WP

1.

R. Nieuwenhuizen

4

7.5

H. Kat

2

8

2.

R. Spier

3

11

J. de Boer

2

7

M. Bood

3

10

A. Visser

2

6

H. Obut

3

8.5

Ö. Yilmaz

2

5

D. Noë

3

8

1.5

9

J. Kuijper

2.5

7.5

F. Rijkhoff

1.5

7

K. Lute

2.5

6

J. v. Weelden

1.5

5.5

R. Brinkman

2

11

1

9

R. Spruit

2

9.5

K. van ’t Veer

1

8.5

G.J. Teer

2

9

R. Nino

1

6.5

21. C. Boekhout

0

6

6.
8.

15. C. Coco

18. R. Douwes

APK nieuws (DE keurmeester, Ab Visser)
Beste schaakvrienden,
De APK-finale 2019 op 23 december (de verjaardag van mijn moeder, ze zou 92 jaar geworden zijn, ze
rust in vrede), komt steeds dichterbij en we hebben nog maar 3 stoelen bezet aan de finaletafel! Of
eigenlijk maar 2, want de winnaar van de 1e periode is geen lid meer, en daar komt dus nog een
vervanger voor.
Hoe zat het ook al weer:
1ste periode kampioen is Roel Vrouwe
2e periode kampioen is Herman Kat
3e periode kampioen is René Spruit
Aanstaande maandag 18 november hebben we geen bondswedstrijd in ons clublokaal.
Dus kan ik eindelijk de 4e periode kampioen bekend maken en een vervanger voor Roel Vrouwe.
Dan hebben we nog 2 plekken vrij en deze laatste perioden zijn kort, namelijk:
De 5e periode is 4 weken en de 6e periode is maar 3 weken.
De uitslag van de 6e periodekampioen is pas na 16 december bekend en wordt op 17 december door
mij per mail naar de leden gestuurd.
Dus doe allemaal nog even je best en zorg dat je bij de finaletafel kan aanschuiven!
Tot maandag achter het bord.

Bondscompetitie (teamleider Jan Kat)
Achttal tegen HWP en ZSC Saende
Na twee Bondswedstrijden in klasse 2C hebben we zegge en schrijve een half
bordpunt gescoord! In de bijna vijftig jaar dat ik meespeel in de externe
competities, heb ik dat nog nooit meegemaakt. Hoewel we vorig seizoen
degradeerden, werden we wegens gebrek aan teams toch weer in de tweede
klas ingedeeld en dat is duidelijk een maatje te groot voor ons team.
De eerste wedstrijd tegen HWP in de mooie Sociëteit in Haarlem, hadden we
nog een excuus dat onze drie topspelers verhinderd waren, ze werden heel hulpvaardig vervangen
door Hans Kuijper, Don Spier en Herman Kat. Echter het krachtsverschil was te groot en achter elkaar
moesten we onze koning omleggen. Tenslotte was er nog een partij bezig en onze invaller Don Spier
wist daar heel knap een remise uit te slepen! Hiermee kwam de eindstand van deze wedstrijd op 7,5
- 0,5 voor HWP.
De tweede wedstrijd speelden we op 11 november thuis tegen ZSC-Saende en die gaven ook geen
Sint Maartencadeautjes weg! Met Hans Kuijper als invaller voor Roel Spier, waren we bijna compleet,
maar tegen een team met een gemiddelde rating van 1872 (wij: 1664) is het vechten tegen de
bierkaai. Elk klein foutje wordt onmiddellijk afgestraft, dat ondervonden ondergetekende, Hans
Kuijper, Ruud Nieuwenhuizen en Peter van Straten al redelijk snel. Langer weerstand boden
Remmert Brinkman, Aad Lansbergen en Gert-Jan Teer, maar je zag hun stellingen slechter worden en
dan beslisten meestal een paar pionnen in het eindspel. Op het eerste bord speelde Kees Lute een
mooie partij met op het eind een gevaarlijke aanval op de vijandelijke koning. De tegenstander Yuri
Eijk (rating 2010) bleef rustig, de tijd begon te dringen en dan is het vinden van de beste zet niet zo
eenvoudig. Tenslotte werd de aanval afgeslagen en moest Kees opgeven, met als gevolg een 0 - 8
nederlaag, waarop niets valt af te dingen! Wel moet de NHSB zich afvragen of met dit soort grote
krachtsverschillen in een klasse, de competitie nog wel aantrekkelijk blijft. De eerstvolgende
wedstrijd is op 3 december tegen De Waagtoren N3 in Alkmaar en dan moeten we opnieuw onze
mouwen opstropen.
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 4E, speelschema:
25 nov. Assendelft V1 - SC Westeinder
16 dec. Heemsteedse SC - Assendelft V1 GSV-centrum Frans Schubertlaan 37 2102EK Heemstede
10 feb. Assendelft V1 - SV Het Spaarne
13 mrt. Kenn. Combinatie - Assendelft V1 ‘t Trionk v.Oosten de Bruijnstraat 6
30 mrt. Assendelft V1 - ZSC Saende V1

Team Assendelft V2:
1. Don Spier
2. Jan van Weelden
3. Fons Rijkhoﬀ (teamleider)
4. Kees Boekhout
Speelt in klasse 4D, speelschema:
25 nov. Excelsior - Assendelft V2. De Jansheeren Maltezerplein 1 1961JC Heemskerk
16 dec. Assendelft V2. - Het Paard van Ree
10 feb Assendelft V2. - Vredeburg V2
09 mrt ZSC-Saende V2. - Assendelft V2. Sportcentrum BOKO. Kraakstraat 42 1503BW Zaandam
30 mrt. Assendelft V2. - SV De Wijker Toren
Zowel het eerste als het tweede viertal speelt drie maal thuis en twee maal uit, hopelijk zijn de teams
gelijkwaardig in sterkte zodat we een spannende competitie tegemoet zien.

Jeugd (Remmert Brinkman)
Algemeen
Na een lange, in de meeste gevallen schaakloze, zomervakantie werd er in september begonnen aan
een nieuw schaakseizoen. Op de eerste clubavond werden er fraaie bekers uitgereikt aan de
bovenste drie spelers van de afgelopen competitie. Derde was geworden Daan van de Akker. De
tweede plaats was, na een sterke comeback, voor Sjoerd Grootes. Winnaar en wederom
clubkampioen was Wouter de Jonge.
Als nieuw lid heeft zich aangemeld Gijs Kortekaas. Gijs kwam langs onze kraam op Koningsdag en
was gelijk enthousiast.
In de strijd om het herfstkampioenschap doet Ömer goede zaken. Zo won hij twee keer de
onderlinge strijd tegen Wouter. Deze laatste verloor ook onverwacht een partij tegen Eniz en moet
dus vol aan de bak om nog kans te maken op de eerste plek. Na een wisselvallig begin laat Lasse de
laatste weken ook zien dat hij partijen kan winnen. Als hij iets langer over zetten nadenkt dan kan hij
nog verder komen. Het te snel zetten en daarmee onnodig weggeven van stukken is iets wat
meerdere spelers overkomt. Schaken blijft een spel waarbij dit direct wordt afgestraft. Wat langer
nadenken of iets veilig staat, al is het maar een minuut, voorkomt een hoop ellende! Eniz speelt vrij
constant en ook Engincan weet regelmatig puntjes te scoren.
De twee schaaktrainers (Don en Remmert) geven les aan groepjes kinderen: stap 1 (beginners) tot en
met stap 4/5 (gevorderden). Naast de bekende werkboeken wordt ook voor de afwisseling
geoefend met de Chesstutor op de laptop. Casper zorgt voor de indeling van de competitie en houdt
toezicht op wedstrijden. Af en toe komt hij in actie als er discussie is over waar een stuk vandaan
komt: dit wordt dan altijd netjes opgelost, zodat de partij verder kan.
Schaaktip: soms zit je in een situatie dat de bewegingsvrijheid van stukken beperkt is. De oplossing
is dan om ruimte te maken, zodat je stukken toch kunt verplaatsen naar velden waar ze mee doen
(gevaarlijk en dus actief zijn).

Uitslagen 4 november
Omer Yilmaz

- Wouter de Jonge

1-0

Lieuwe Andringa

- Sjoerd Grootes

0-1

Lasse van Tunen

- Eniz Ayyildiz

1-0

Alon Ezra

- Gijs Kortekaas

1-0

Engincan Yurt

- Lasse van Tunen

0-1

Tussenstand na 4 november
Plaats
1
2.
3.
4.

Naam
Omer Yilmaz
Lasse van Tunen
Wouter de Jonge
Engincan Yurt

Punten
164.5
133
121
116.5

5.
6
7.
8.
9.

Eniz Ayyildiz
Alon Ezra
Lieuwe Andringa
Gijs Kortekaas
Sjoerd Grootes

105
97.5
71
54
44

Promotie
Dit is inmiddels bijna een standaard activiteit. Er loopt inmiddels een introductiecursus op
basisschool de Regenboog. Dit is een naschoolse activiteit. Deze school heeft dit jaar ook voor het
eerst een “plusklas” van 18 kinderen die les krijgen van schaaktrainer Frank Tijdeman. De
deelnemers van de schaakklas krijgen allemaal een uitnodiging om kennis te maken met onze
vereniging. Hopelijk volgen er nog meer scholen in de Zaanstreek dit voorbeeld en wordt schaken
een permanent vak op school. Dit zou voor het jeugdschaken een goede ontwikkeling zijn. Later in
het jaar volgen nog promotie-activiteiten bij de diverse scholen in Saendelft.

Afberichten
Voor afberichten kan contact worden gezocht met de nieuwe wedstrijdleider Casper Coco. E-mail:
wedstrijdleider.jeugd@schaakverenigingassendelft.nl of telefonisch/per SMS op 0615218127. 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.

