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Voorwoord (Roel Spier) 
 

De vorige versie van het clubblad van Schaakvereniging Assendelft is vlak voor de start van de Corona 

pandemie gemaakt en beschikbaar gesteld (maart 2020). De overheid neemt maatregelen om de 

pandemie te beteugelen en die maatregelen hebben helaas zijn weerslag op onze activiteiten als 

schaakvereniging. Om toch binding met elkaar te houden heb ik een oproep gedaan om kopij aan te 

leveren. Ik wens u veel leesplezier. 

Op het voorblad staat wederom een persoon afgebeeld, uit de reeks “Een uur met ….. “ 

Mijn dank gaat uit naar de leden Remmert Brinkman, Albert Grin, Jeroen Kramer, Kees Lute, Daan 

Noë en Gert Jan Teer.  

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

mogelijk maken van mijn wens om een lid van onze vereniging in de spotlight te zetten en ons 

clubblad een persoonlijker karakter te geven. 

Helaas zonder  de vaste fotografe Jessica Spier. Door de Corona maatregelen mochten wij maar met 

twee mensen op bezoek. 

(persoonlijke) Berichten 

Terugspelen van een partij (Jeroen Kramer) 
 

Bij www.chess.com kan je jouw partij naspelen. Je krijgt ook tips en 

adviezen wat de beste zet was geweest. Superleuk en leerzaam! 

1. Ga naar www.chess.com 

2. Voor de analyse moet je inloggen 

 en dus een account hebben. Dit is gratis:  

3. Klik vervolgens op Leren 

4. Selecteer Analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chess.com/


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumfoto (Daan Noë) 

Hierbij een jubileumfoto van de schaak vereniging. Ik denk 12½ jaar. met de dames, Teer, Noë, Laan, 

Koster en mijn vader. 

 

 

 



 
  

 

 

Schaakbord aan de waterkant (Albert Grin) 

 

 

Schaakprobleem (Albert Grin) 

 

Hallo Schaak vrienden, 

Hierbij de oplossing  van schaakprobleem in clubblad november 2019. De witte loper op c1 staat 

aardig in de weg, dus zwart speelt  T*c1 en geeft schaak, zwart moet nu toren op c1 slaan om schaak 

op te heffen. Nu kan zwart Dame b6 pion b2 slaan en geeft weer schaak, als zwart dit niet doet dan 

kan wit met loper d3 toren e2 slaan, of paard f4 slaat loper d6. Koning  kan alleen nog naar d1 en 

zwart speelt  Dame d2 met schaak en Mat. 

Hierbij de oplossing van het schaakprobleem wat in het clubblad van maart 2020 stond, maar dit is 

jammer genoeg al weer twee jaar terug, maar misschien kan je het nog herinneren (of zoek het 

clubblad op en kijk even hoe het was….). 

Maar de oplossing is als volgt;  De zwarte pion op d5 zou wel eens kunnen promoveren, dus Toren d7 

slaat pion d5 en geeft schaak, zwart slaat met loper van f7 de Toren op d5. Wit speelt dan Paard f4 

naar g6 en geeft schaak, zwart slaat met Dame van h6 paard op g6. Daarna speelt wit pion f3 naar f4 

en geeft schaak en Mat. 

 



 
  

Zie hierna een nieuw probleem. 

 

Nieuwe opgave veel denk plezier. 

Mat in 3 zetten. 

Wit aan zet. 

Uitslag 1-0 

 

Oud clubkampioenen aflevering 7 - Jan Kat en Peter van Straten (Gert-Jan Teer) 

 
Ik heb besloten Peter en Jan in de picture te zetten, omdat zij verschillende overeenkomsten uit 
eenzelfde tijdsperiode hebben. Beiden zijn al heel lang onafgebroken (voor zover ik me herinner) 
aan het schaken. Jan vanaf 1969 en Peter vanaf 1974. Beiden zijn 4 keer clubkampioen 
geworden en als enige in de decennia tussen 1990 en 2020 (Peter in 1992, 1998, 1999 en 2012), 
(Jan in 1991, 2000, 2002 en 2010).  
Wat zeker vermeld moet worden is, dat Jan zijn kampioenschappen behaalde toen hij tussen de 
52 en 71 jaar oud was! Dus schakers al word je wat ouder, je kan nog steeds pieken!  
In de externe competitie hebben beiden vaak hun steentje bijgedragen en regelmatig op bord 1 
gespeeld. En ook in het Tata (en voormalig Hoogovens) schaaktoernooi waren ze er bijna altijd 
bij.  
Op het moment van schrijven kampen zowel Jan als Peter met gezondheidsproblemen en ik 
hoop dat ze hier weer doorheen komen en ons nog met hun fraaie schaakspel kunnen 
vermaken.  
Hieronder 2 fragmenten uit partijen waarin ikzelf met deze cracks te maken kreeg.  
 

 
 
 
 
 



 
  

Uit een partij P. van Straten-GJ Teer 19-02-2000 
 

 
Zwart heeft 29.. Td8? gespeeld met als bedoeling 30. Td1xd8?? Df1#mat!  
 
Maar Peter heeft dit natuurlijk gezien. En in plaats van 30. Lc1xPf4! Heeft hij een elegantere en 
nog winstgevender oplossing nl. 30. Da3!+ Kb7 en dan 31. De7+!! En zwart verliest ook nog zijn 
toren en gaf meteen op. 
 
En nu volgt een zogenaamde “veegpartij” , waar Jan mij op trakteerde in nog wel mijn favoriete 
opening. Met een fraaie beslissende aanval op een vluchtende koning.  
 

GJ Teer-J Kat 8-04-2013 
1.b3 e5 2.Lb2 Pc6 3.e3 d5 4.Lb5 Ld6 5.Pe2 Pf6 6.Lxc6+ bxc6 7.0–0 0–0 8.d4?  
(wit zit het dreigende gevaar niet..)  
8...e4 9.c4?? (zie diagram 9.Pf4 had nog enige tegenstand geboden) 
 

 
 
9...Lxh2+!–+ 10.Kh1 Pg4 11.g3 Df6 12.Kg2  
(na 12.Pf4? volgt 12..Lxg3! 13. h2xLg3 Dh6+ 14. Kg1 Dh1#mat!)  
12...Df3+ 13.Kh3 Pxe3+ 14.Kh4 Dg4#  
0–1 
  



 
  

Jan, met saffierrood omlijst (betekenis: jubileum 
45 jaar 

Een uur met… Jan Beekman 

“Ik herinner mij weinig memorabele partijen, maar wel veel memorabele momenten bij de 

club.” 

 

Het interviewteam van Schaakvereniging 

Assendelft is wederom op bezoek geweest bij één 

van de leden, om hem het hemd van het lijf te 

vragen. Het moet gezegd: Het komt niet vaak voor 

dat we een geboren en getogen Assendelver niet 

in het dorp treffen. Maar, voor Jan Beekman is 

Neck helemaal niet ver weg en dat hij Assendelft al 

lang geleden in zijn hart sloot blijkt uit zijn verhaal. 

Bovendien, blijkt de huidige woonplaats Neck 

slechts een tussenstop voor Jan. Maar daarover 

later meer. We schijnen in deze editie ons licht op 

Jan; die niet alleen een ervaren schaker is, maar 

ook erelid en al vijfenveertig jaar bij de club.  

 

 

Een pittoreske woning in het landelijke Neck, de plaats die ook wel bekendstaat om het 

Italiaans restaurant Mario, waar zijn dochter van haar vriend het koksvak van Mario heeft 

geleerd. Ondertussen heeft zijn dochter en haar vriend Ristorante Saporetti op de Koemarkt 

in Purmerend. Neck, dat is waar Jan is neergestreken. Met een grote glimlach opent hij de 

deur. We krijgen direct koffie met een koekje aangeboden. Gezellig! Jan steekt van wal, met 

de plannen voor zijn nieuwe woning. Inderdaad, Jan laat een huis bouwen elders. Hij toont 

ons de plattegrond van het toekomstige huis en dit huis komt te staan in Meddo – één van 

de zeven kerkdorpen rondom Winterswijk (zie stukje over Meddo onderaan dit verhaal).  

“Het is inmiddels een uitgedijde familie”, lacht Jan, “Ja, ik ben echt een 

familiemens”.  

Jeugd van Jan in Assendelft 

Hoewel we hier graag meer over te weten komen, zijn we eerst benieuwd naar de jeugd van 

Jan. Waarom weg van zijn geboortegrond? Jan geeft aan dat hij geboren is in Assendelft op 6 

juni 1959 op Zaandammerweg 2. Jan: “Vlakbij de winkel en het café van Cor Hos. Later 

verhuisden we naar de Delftlaan. Ik zat op school Zuid. Vroeger ging je dan op de step naar 

school, maar omdat dit wat ver was, at ik altijd een broodje bij mijn oma. Dat ging toen zo. 

Na de basisschool deed ik de MAVO op de Professor van der Leeuwschool, de MEAO 

Alkmaar en vervolgens de HES (tegenwoordig HEAO) in Amsterdam. Op mijn 23e ging ik op 

mijzelf wonen op de Binnenmeet op het toenmalige School Zuid terrein en toen ik in 89’ 

trouwde verhuisde ik naar de Aletta Jacobsstraat in Assendelft. Hier kreeg ik twee kinderen 



 
  

Timo en Laura. In 1999 zijn we met het gehele gezin naar Neck getogen. Heel wat jaren later, 

woon ik nu samen met mijn vriendin in Neck. Zij heeft ook twee kinderen. En ik heb ook 

twee kleinkinderen.” Jan lacht: “Het is een uitgedijde familie, en ik ben dan ook echt een 

familiemens.” 

Werken door de hele Benelux 

Eerder haalden we aan dat Jan niet gauw iets ver weg vindt. Dit komt door zijn werk. Jan 

deed lang consultancy door de hele Benelux. Sinds drie jaar werkt hij bij Eriks, een 

conglomeraat dat zich specialiseert in industriële producten en diensten. Of zoals Jan het 

uitlegt: “Deze onderneming maakt alles wat je nodig hebt in de industrie, van O-ringetjes, 

slangen, tja, alle techniek die erbij komt kijken. We zijn een onmisbare tak van sport. Het op 

en neer reizen is mij absoluut niet vreemd. Sterker nog, ik ben het gewend om veel van huis 

te zijn.” 

Dromen najagen in de achterhoek  

Dan nu toch echt over dat toekomstige huis! Binnenkort verhuizen Jan en zijn vriendin naar 

de Achterhoek. “We laten een toekomstbestendige woning bouwen. Niet voor mijn werk, 

dat zou je bijna denken. Nee, zowel ik als mijn vriendin hebben een voorliefde voor de 

Achterhoek. We zijn allebei geen stadsmensen. Het dorp is mij heilig. Na vele autotochtjes 

en kijken en uiteindelijk gerichter gaan kijken, werd het idee om die kant op te verhuizen 

steeds meer concreet. We hopen daar te genieten van de rust. Dit betekent inderdaad dat ik 

na vijfenveertig jaar de schaakclub ga verlaten.”  

Hoe begon het bij de club?  

Jan is vijfenveertig jaar lid van Schaakvereniging Assendelft. Sinds zijn geboorte kent hij 

medeschaker Gert-Jan Teer. “Onze ouders kenden elkaar. Gert-Jan is twee uur eerder 

geboren en we hadden dezelfde vroedvrouw. Ik mocht niet geboren worden, want de 

vroedvrouw was nog met Gert-Jan Teer bezig”, lacht Jan hard. “We zaten op dezelfde school 

en deden graag met een groep vrienden voetbalbakcompetities. Daarna ontstond het idee 

om op zelfgemaakte borden in het oude Rabobankgebouw te schaken. Zo gezegd zo gedaan. 

Later hebben we ons aangesloten bij Schaakvereniging Assendelft, of hoe wij dat noemden 

de ‘senioren’. In die tijd kregen wij Rick Kleijn en ik van Andre van der Elst de vraag om een 

jeugdgroep op te zetten. Op mijn 19e raakte ik met het bestuur in gesprek en toen zetten we 

ook vanuit de jeugd het clubblad op. Tot 1999 heb ik lesgegeven aan de jeugd, self made 

kennis. In het bestuur heb ik het 37 jaar volgehouden.” 

“Ik heb binding met de mensen, het café en de Schaakvereniging. Dat zijn 

voor mij de belangrijkste redenen om te schaken.”  

Huis- tuin- en keukenschaker  

Als je als schaker al in een categorie ingedeeld kunt worden, dan benoemt Jan zichzelf tot 

een huis-, tuin en keukenschaker. Daar willen we meer van weten. Jan legt uit: “Ik ben niet 

iemand die het bord pakt en de partij analyseert. Schaken draait voor mij om de afleiding en 



 
  

zo heb ik er altijd ingezeten. Ik heb nooit de illusie gehad ‘Ik moet groep 1 halen’. Dat is mij 

overigens wel een keer gelukt! Ik heb toch heel wat mensen verbaasd omdat ik meer potjes 

won dan ze dachten. Als ik eenmaal achter het bord zit heb ik zeker de drang om te winnen. 

Ik heb een onorthodox agressieve stijl, dat wil zeggen dat ik het in de opening maar een paar 

reguliere zetten volhoud. Ik neem mijn verlies als het zo is. Voor mij is het een heel stuk 

gezelligheid. We schaken bij Koppie. Daar heb ik een grote binding mee. Toen ik achttien was 

heb ik gewerkt als glazenhaler tijdens de kermis. Ik heb binding met de mensen, het Café en 

de Schaakvereniging. Dat zijn voor mij de belangrijkste redenen om te schaken. Toen ik 

verhuisde naar Neck hield ik op deze manier binding met je oude dorp; het is de manier om 

te horen wat er in het dorp gebeurt. Hoofdzaak voor mij is het sociale aspect van een 

gezellige schaakclub. Ik loop nooit gestrest op de club rond, het is geen club waar je met 

psychologie achter het bord zit. Ik herinner mij weinig memorabele partijen, maar wel veel 

memorabele momenten bij de club.”  

Op zoek naar een nieuwe club 

Dat is Jan niet per sé. “Ja, natuurlijk heb ik wel georiënteerd op Schaakverenigingen in de 

Achterhoek. Maar één van de krachten van onze club is dat wij op maandag schaken, dat is 

ideaal met mijn werk vaak van huis. De weekenden thuis zijn mij heilig. Maar hoe het zich in 

de Achterhoek ontwikkeld, zien we tegen die tijd. Misschien doe ik wel even een jaar niets, 

of denk ik ‘laat ik toch eens even rondkijken’. Het echte lidmaatschap is einde oefening dit 

jaar”, aldus Jan. Maar hij belooft ons dat als hij in de buurt is hij gerust een keer zal 

binnenwippen op maandagavond bij Koppie. “Dan kom ik een partij schaken.” We wensen 

Jan het beste in zijn nieuwe woonplaats en hopelijk Tot ziens!  

 

  
Kerkdorp en buurtschappen 

Winterswijk kent naast het centrum enkele buurtschappen: het kerkdorp 

Meddo en de buurtschappen Huppel, Henxel, Ratum, Brinkheurne, Kotten, 

Woold, Miste en Corle. Al deze buurtschappen en het kerkdorp samen tellen 

ongeveer 5500 inwoners. 



 
  

Blik van de voorzitter (Roel Spier) 

Alweer vier maanden voorbij van het huidige seizoen. U leest de 2e uitgave van het clubblad. 

Ereleden 

Tijdens de jaarvergadering traden Jan Beekman en Jan Kat af. Jan Kat wegens zijn leeftijd, na 32 jaar. 

Jan Beekman wegens verhuizing naar het oosten van ons land, na 37 jaar.  

Hun jarenlange inzet als penningmeester en secretaris werd beloond met de benoeming tot erelid 

van Schaakvereniging Assendelft. Voor beide heren waren er bloemen en een mooie plaquette. 

 

Bestuur 

Op dezelfde jaarvergadering werden Stefan Markx en Fons Rijkhoff verkozen tot Penningmeester en 

Secretaris.  Beide heren welkom in het bestuur en alle vertrouwen dat wij in goede samenwerking 

voort kunnen. 

Jubileum 

Het gezamenlijk aandacht schenken aan het 65-jarig jubileum staat nog steeds op de planning. Het 

moment is afhankelijk van de geldende Corona maatregelen. 

Opzet interne competitie 

Op 28 november 2019 heeft het bestuur de mogelijkheden besproken en besloten een scheiding in 

twee groepen, in januari, te handhaven. Meer spanning bij de scheiding en handhaving van de 

tweede groep is belangrijk voor de minder sterke spelers met de mogelijkheid voor een spannende 

vierkamp aan het eind van het seizoen. Waardering van 2/3 bij spelen van Bondswedstrijden, op de 

maandagavonden, en ook wanneer na de scheiding een speler uit de eerste groep tegen iemand uit 

de tweede groep speelt. (voorkomen van een vrije ronde) De behaalde punten voor de splitsing 



 
  

blijven behouden. 

De kampioen van de tweede groep krijgt eventueel bonuspunten. 

Interne competitie 

Maandag 22 november 2021 was voorlopig de laatste ronde. Remmert Brinkman gaat aan kop, op de 

voet gevolgd door Kees Lute. 

Grote klasse van Peter Bak dat wij gebruik mochten maken van de bedrijfsruimte. Het toont de 

betrokkenheid bij ons dorps leven.  

 

Externe competitie 

In de derde klasse C is ons zestal ingedeeld. In Limmen werd tegen Vredeburg 2 gelijk gespeeld. 

De bond heeft nog geen indeling voor de viertallen gemaakt. 

(Lees elders, meer detailinformatie)  

 

Jeugdafdeling 

Bij de jeugd heeft een flinke groei plaatsgevonden,  maar de beschikbaarheid van de clublocatie, 

buurtcentrum A3, is een zorgpunt. De jeugd kon twee keer uitwijken naar de bedrijfsruimte van Bak 

B.V. Het toont de flexibiliteit van de jeugdtrainers om op een ander tijdsstip en locatie door te gaan 

met het overbrengen van de kennis van de schaaksport aan de jongsten van ons dorp. 

Nieuwe leden? 

Weet u (lezer(es) van dit blad) nog iemand, die in clubverband, wil gaan schaken, informeer 

hem/haar eens over Schaakvereniging Assendelft. 

Indien u zelf interesse heeft, dan kunt u (vrijblijvend) elke maandagavond vanaf 20.00 uur een kijkje 

komen nemen tijdens onze wekelijkse clubavond. De locatie is “De Dorpstaveerne”, Dorpsstraat 350.  

WEB-site 

De actuele informatie (uitslagen laatste avond en bijgewerkte stand) is te zien op onze site.  

www.schaakverenigingassendelft.nl 

Kijk regelmatig! Mist u wat? Wat vindt u van het nieuws? Laat het weten. Probeer eens te reageren 

op een bericht. Onze site biedt die mogelijkheid. 

Het is goed om te horen dat het bekeken wordt en mogelijk kunnen wij een aanpassing doen, indien  

iets onduidelijk is of mist. 

Kleineondernemersregeling - KOR 

De belastingdienst heeft besloten dat onze vereniging vanaf 1 januari 2022 gebruik kan maken van 

de kleineondernemersregeling.  

De KOR geldt voor minimaal drie jaar. Hiermee is de vereniging gevrijwaard van het sturen van BTW 

facturen. 

 

http://www.schaakverenigingassendelft.nl/


 
  

Artikel in Het Lint 

Het Lint is een gratis magazine voor heel Assendelft. In de editie nummer 16, december 2021, is 

artikel over onze ereleden opgenomen. In het dorp nu bekend als de twee Jannen. 

 

 
 

De afspraak met Het Lint is dat zij exemplaren, voor onze leden,  op de clubavond afgeven. Door de 

Corona maatregelen heeft dat nog niet plaats kunnen vinden. 

 

 

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 2021 - 2022 

Een inzicht in de verschillende competities. 

Intern (wedstrijdleider Kees Lute) 

 

Nadat het vorige seizoen  niet meer dan drie ronden geduurd had, begonnen we in september vol 

goede moed opnieuw, met de corona-pas en de verplichting, om om 12 uur klaar te zijn. 

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


 
  

Jan de Boer stond trots bovenaan de ranglijst, maar Aad Lansbergen maakte daar snel een eind aan, 

en nam de eerste plaats over. 

De volgende speelavond was de Schaak-Off, en in het rapid schaak bleek Stefan Markx de beste. 

De week daarop won Stefan ook in de interne competitie van Aad, en daarmee kwam hij bovenaan 

te staan. Twee weken werd er niet geschaakt vanwege de kermis. 

De volgende koploper was Roel Spier, die van Stefan en ondergetekende wist te winnen. 

Ook Roel hield de eerste plaats maar één ronde vast, hij verloor van Remmert Brinkman. 

Remmert, ook oud-clubkampioen, is weer goed in vorm, hij gaat nog steeds aan kop. 

We hebben daarna nog twee ronden in de Koppiebar mogen spelen, toen kwam er een nieuwe 

lockdown. Hopelijk kunnen we weer snel naar ons clublokaal terug. 

Op 22 november hebben we de zevende ronde in de kwekerij van Bak gespeeld, en daarna werd het 

weer stil. 

Don Spier, Himmet Obut, Jan Kat, Peter van Straten, en Wouter de Jonge hebben tot nu toe nog niet 

of nauwelijks gespeeld. 

De stand van de interne competitie staat op de website. 

De bondscompetitie ligt tijdelijk stil, en ik vind het ook jammer, dat het amateurtoernooi van Tata 

Steel niet door kan gaan. 

Onze gezondheid is natuurlijk belangrijker dan schaken, maar het zou toch wel prettig zijn, als we in 

januari weer verder zouden kunnen. 

Schaak-Off (Roel Spier) 

Op de tweede speelavond was een Schaak-Off.  Een initiatief van de KNSB om voor zowel leden als 
niet-leden, voor schakers met ervaring maar zeker ook voor schakers die nog niet of nauwelijks 
geschaakt hebben een mogelijkheid te beiden om fysiek tegen elkaar te schaken. 

De indeling geschiedde op basis van ervaring en niveau. Bij onze vereniging was  een voorronde met 
drie partijen van ongeveer 50 minuten.  De winnaars, van een groep,  plaatsten zich voor de 
regionale finales. 
Daarin wisten onze leden zich niet te plaatsen voor de finale. 
 
Eindstanden: 

No Groep A niveau 1 2 3 4 Totaal 

1 Roel Spier 1697 X 0 1 0 1 

2 Aad Lansbergen 1650 1 X 0 0 1 

3 Remmert Brinkman 1600 0 1 X 0 1 

4 Stefan Markx 1590 1 1 1 X 3 

        

 
Groep B 

 
1 2 3 4 Totaal 

1 Casper Coco 1363 X 1 0,5 0 1,5 

2 Fons Rijkhoff 1279 0 X 1 0,5 1,5 

3 Roel Boesenkool 1263 0,5 0 X 1 1,5 

4 Jeroen Kramer 1200 1 0,5 0 X 1,5 

        



 
  

 
Groep C 

 
1 2 3 4 Totaal 

1 Jan van Weelden 1175 X 0,5 1 1 2,5 

2 Jan de Boer 1100 0,3 X 1 1 2,5 

3 Manouk Hanning beginner 0 0 X 1 1 

4 Hans van Brandenburg gemiddeld 0 0 0 X 0 

 

APK nieuws 

Geen nieuws in deze editie.  

 

Bondscompetitie (a.i. teamleider Roel Spier) 

Zestal 

Ons achttal is ingedeeld in klasse 3C. Op vrijdag 19 november moesten we 

aantreden tegen het tweede team van Vredeburg in Limmen. De vereniging 

had een alternatieve speellocatie (bijgebouw van een kerk) kunnen regelen 

en wij konden schaken.  

Ik zelf speelde aan het eerste bord met wit. Mijn tegenstander liet mij toe om 

aanvallend te kunnen spelen. Wat leidde tot een duidelijke overwinning. 

Himmet Obut speelde aan bord twee. Hij kwam beter uit de opening en wist met de tijd zijn 

materiele voorsprong uit te breiden. Wat tot winst leidde. 

Ruud Nieuwenhuizen kreeg aan het derde bord de bekende Franse opening op het bord. Met een 

voor mij gelijk opgaande strijd. Totdat door Ruud de aanval te vroeg werd ingezet en zijn 

tegenstander met bedacht tegenspel hem tot overgave dwong. 

Remmert Brinkman had, op bord vier, een rommelpartij (mogelijk veroorzaakt door de naam van zijn 

tegenstander.) en wist relatief snel tot de winst te komen. 

Invaller Don Spier zat aan het vijfde bord en bracht de Londen op het bord. De opening verliep naar 

eigen tevredenheid. Zijn dame werd gevangen, met compensatie van een toren. Op het einde 

overzag  Don een dodelijke aanvalslijn van de tegenstander en gaf op. In de partij analyse bleek dat 

ondanks het dame verlies een winstkans over het hoofd was gezien. 

De andere invaller, Hans Kuijper, had in het begin een redelijk gelijk opgaande strijd. Totdat Hans een 

Paard verloor. Langzaam aan draaide zijn tegenstander de duimschroeven aan. En hij staakte te 

strijd. 

Al met al een gelijkspel. In onze klasse is nog een andere wedstrijd gespeeld, voordat de competitie is 

stil gelegd. 

Viertallen 

De NHSB heeft nog geen indeling voor de viertallen gemaakt. In principe zijn onze twee viertallen 

aangemeld bij de bond. 



 
  

Jeugd (Remmert Brinkman) 

Algemeen 
 
Begin september kon worden begonnen aan het derde “corona” seizoen. De tweede helft van het 
vorig seizoen werd door de lock down niet gespeeld. Alleen in de maand juni zijn nog 
onderling partijen geschaakt om het gevoel weer een beetje terug te krijgen. Ondanks deze 
beperkingen waren bij de start van het seizoen maar liefst 10 nieuwe aanmeldingen. Later 
kwamen er nog 2 twee nieuwe leden bij, wat het totaal nu brengt op 20 jeugdleden. De nieuwe 
leden zijn: Valerio, Tijn, Lukas, Lian, Nick, Gosse, Adriaan, Valentijn, Hielke, Salomon, Milan (2x). 
Welkom allemaal! Onder meer de schaaklessen voor plusklassen op basisschool de Regenboog en de 
overige cursussen zorgen voor een goede toestroom van leden. 
 
In de eerste seizoenshelft wordt, zoals altijd, gestreden voor het herfstkampioenschap. Lange tijd 
gaat Eniz op kop door een aantal nuttige overwinningen op de andere titelkandidaat Ömer. De 
regerend kampioen Wouter moet regelmatig afbericht geven en raakt daarmee uit beeld voor een 
goede klassering. Van de nieuwkomers komt Valerio zeer goed voor de dag. Waarschijnlijk heeft hij 
extra profijt van de lessen op school. Ook Milan Timman pakt regelmatig zijn punten en staat 
daardoor in de top 5. Misschien heeft hij toch wat schaakgenen meegekregen. Voor de niet-kenners: 
Jan Timman is een bekende Nederlandse profschaker, die in het verleden heeft gespeeld voor de 
wereldtitel. Door uitval van een aantal clubavonden zal de herfstcompetitie ook langer doorlopen. 
 
Van de nieuwe leden zijn er vijf (Nick, Salomon, Valentijn, Adriaan en Milan) in de leeftijdsgroep 
6-8 jaar. Zij pakken het spel al goed op. 
 
Op 4 december was de “feestmiddag” met snelschaken in diverse teams onder het genot van 
lekkernijen. 
 
Door de coronabeperkingen kon vanaf november niet meer worden gespeeld op onze vertrouwde 
locatie (buurtcentrum A3) en speelavond. Wij zijn daarom uitgeweken naar de bedrijfskantine van 
de firma Bak, waar wordt gespeeld op zaterdagmiddag. Deze geboden mogelijkheid wordt door ons 
zeer gewaardeerd. Het zorgt ervoor dat de competitie en lessen door kunnen gaan. Het schaakgevoel 
blijft op deze manier behouden en de lessen maken dat de jeugdleden steeds wat beter worden. 
 
Vanaf eind december is binnensport voorlopig niet meer toegestaan, maar wij gaan kijken of er 
online nog mogelijkheden zijn om onderling te kunnen blijven schaken. Zodra het weer kan wordt 
er natuurlijk geschaakt achter een echt bord/stukken. 
 
Voor de nieuwkomers nog de tip om vooraf (voordat je de zet uitvoert) goed te kijken of het veilig 
is en je stuk niet wordt geslagen. Het voorkomen van een onnodig weggegeven stuk is het halve 
werk. Soms win je de partij hiermee: alleen maar door goed op te letten! 
 
De twee schaaktrainers (Don en Remmert) geven les aan groepjes kinderen: stap 1 (beginners) tot 
en met stap 4/5 (gevorderden). Nieuw dit seizoen is dat gewerkt wordt met een digitaal 
schaakbord (via een beamer). Hiermee worden met een druk op de knop stellingen geprojecteerd. 
Een grote verbetering ten opzichte van het handmatig opzetten. Ook de mogelijkheid om met pijlen 
en markeringen van velden dingen te verduidelijken is een mooie aanvulling. Daarnaast wordt er 
voor de afwisseling ook nog geoefend met laptops. Door senior lid Ruud Nieuwenhuizen 
is een goede laptop geschonken aan de jeugdafdeling, waarvoor dank. 
 



 
  

Uitslagen van 18 december 2021 en stand na 18 december 2021  
 

Valerio - Milan T. 1-0 

Lukas - Alon 1-0 

Hielke - Lieuwe 1-0 

Engincan - Gosse 0-1 

Tijn - Tomer 1/2-1/2 

Ömer - Wouter 0-1 

Nick - Lian 1-0 

Valentijn - Adriaan 1/2-1/2 

Salomon - Ishan 1/2-1/2 

Afwezig:  Milan L., Eniz 
 

  

 

 

Afberichten 

Indien je niet in de gelegenheid bent om te kunnen schaken kun je afbericht doen bij de 
wedstrijdleider Casper Coco. E-mail: wedstrijdleider.jeugd@schaakverenigingassendelft.nl of 
telefonisch/per SMS op 0615218127. Bij voorkeur uiterlijk een dag tevoren afbericht geven. 
 

Plaats Naam Punten 

1. Valerio Jongens 164 

2. Eniz Ayyildiz 142.5 

4. Alon Ezra 128 

8. Hielke Timmerman 125 

7. Engincan Yurt 120.5 

3. Milan Timman 110 

5. Lukas Kleijwegt 105 

6. Lieuwe Andringa 104 

12. Wouter de Jonge 94 

9. Ömer Yilmaz 93 

10. Tomer Ezra 93 

11. Tijn Hulsebos 89 

14. Nick Medenblik 83 

15. Salomon Schoone 65 

13. Gosse Smit 62 

17. Adriaan Blaauw 57.5 

18. Valentijn Blaauw 57.5 

16. Lian Flietstra 50 

19. Milan Linszen 20 

20. Ishan 17,5 
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