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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN)
Wetenswaardigheden 1
(vanuit de schaakkalender 2011)
Vrouwelijke schakers zijn relatief in de minderheid. Vrouwen kunnen zowel WGM (Woman
Grandmaster) worden als GM (Grandmaster), de “echte” titel dus, die voor beide seksen geldt
en zwaardere normen kent. Over die laatste titel gaat het navolgende.
Heel lang heeft de vrouwelijke legende Judit Polgar het
record van jongste vrouwelijke grootmeester ooit in haar
bezit gehad: zij was 15 jaar en 4 maanden oud, toen zij
het laatst benodigde resultaat scoorde dat haar de
begeerde titel opleverde.
Daarna was het de Indiase Humpy Kuneru, die in 2002,
dit huzarenstukje op nog jeugdiger leeftijd uithaalde: zij
was 15 jaar 1 maand en 27 dagen.
Maar ook dit record heeft niet standgehouden. Het
Chinese wonderkind Hou Yifan was precies 14 jaar 6
maanden oud toen zij, in 2008, definitief GM voor haar
naam mocht zetten. Hetzelfde jaar trouwens waarin zij
ook al om de wereldtitel bij de vrouwen speelde en
verloor van Alexandra Kosteniuk.
Hou Yifan
Indien wij het over schaken hebben dan bedoelen wij het “standaard” schaken. Maar er zijn
verschillende vormen van schaken. Eén daarvan is doorgeefschaak. Dit is een variant op het
schaakspel van Nederlandse bodem. Je speelt het in teams van twee, waarvan het ene teamlid
wit heeft en de andere zwart. Als in het normale schaak
speelt elk teamlid een partij tegen één tegenstander van
een ander team, maar met een belangrijke extra regel: een
stuk dat je teammaat heeft geslagen mag jij, op een zelf
gekozen moment, op jouw bord opnieuw inzetten, in
plaats van een zet te doen. Dat biedt natuurlijke weidse
perspectieven. Aan verloren stellingen kan plotseling
materiaal worden toegevoegd, dames komen uit het niets
stellingen versterken.
Essentiëel is daarom dat beide borden naast elkaar staan.
Je moet de partij van je teamgenoot goed in de gaten
kunnen houden en je eigen tactiek daarop afstemmen.
Vertragen bijvoorbeeld, door geen zet meer te doen,
waardoor je voorkomt dat de tegenstander van je
teamgenoot materiaal kan krijgen toegespeeld.

Party analyse
Je kijkt naar de stelling en zoekt of je mat kunt
geven.
Hieronder een stelling uit de partij tussen Roel Spier
en Jeroen Zweers (De Wijker Toren 4) op maandag 2
april 2012.
Zwart heeft net zijn toren naar f6 gespeeld om een
pion terug te winnen.
Wit verdedigde door toren e1-e3 te spelen.
Welke voorzetting kon wit hier doen om zwart mat te
zetten?
Oplossingen kunnen naar mij worden gemaild.
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Maart
Op de derde speelavond van de maand maart waren er in de eerste groep GEEN remises te
noteren. De nummers 1 tot en met 3 winnen alle drie met wit hun partij. Kees Lute won van
Gert-Jan Teer, Aad Lansbergen van Melchior Bood en Peter van Straten van Roel Spier.
In de 2e groep waren wel remise partijen, vier in getal, te noteren. De overige partijen werden
ALLEN gewonnen door de zwart-speler.
Op vrijdagavond 23 maart 2012 speelde het ACHT-tal uit tegen S.C. Aalsmeer 3. De weg
naar de locatie was een bijzondere. Jan Kat volgde Peter van Straten, omdat die
een TOMTOM aam boord heeft. Dat wordt wel lastig als je elkaar kwijt
raakt. Ondanks de achterstand van Jan Kat kwamen de inzittenden van
deze auto toch eerder in het clubgebouw aan. Waren het de zenuwen?
Op een groot bord wordt live de tussenstand bijgehouden. Eindelijk
werd tegen de nummer laatst de kleinst mogelijk overwinning geboekt
en het kampioenschap in de 3e klasse D behaald! KAMPIOEN!! (zie
elders het detail verslag??) Volgend seizoen wacht wederom de 2e
klasse. De voorzitter mocht de felicitaties van de voorzitter van
Krommenie ontvangen.
Op de laatste speelavond haakte, in de eerste groep, Aad Lansbergen af bij de top. Hij verloor
van Gert-Jan Teer. En doordat Kees Lute remise speelde tegen Roel Spier, werd Kees
achterhaald door Peter van Straten, die op zijn beurt won van Remmert Brinkman. Wordt het
weer Kees of toch Peter? Of ligt er een verrassende ontknoping in het verschiet? David Gelok
en René Spruit konden niet tegen elkaar spelen en deze partij verschuift naar de inhaalronde.
In de tweede groep wist Melle Gelok, met wit, het niet te redden tegen Hans Kuijper en
daardoor wordt zijn kans op deelname aan de VIER-kamp een stuk kleiner. Hans daarentegen
was door het resultaat zeker geworden van deelname.
De enige remise partij was die tussen Jan van Weelden en Jan Teer.
Onderin wint Jan Beekman van Jos Vriend. Frans Bersee verliest van Fons Eggenhuizen.
Assendelft 2 had een bondswedstrijd tegen Excelsior 3 en wonnen wederom. Dit keer met 2 ½
tegen 1 ½.
Wetenswaardigheden 2
(vanuit de schaakkalender 2011)
In een eerder artikel kon gelezen worden dat één vrouw voor
haar vijftiende verjaardag tot grootmeester werd benoemd. Bij
de mannen zijn dat er NEGENTIEN! (Stand van 1 april 2010)
De top drie is:
1. Sergey Karjakin 12 jaar, 7 maanden
2. Parimarjan Negi 13 jaar, 4 maanden, 22 dagen
3. Magnus Carlsen 13 jaar, 4 maanden, 27 dagen
De enige 'Nederlander' in de lijst is op plaats 14, Anish Giri. (14
jaar, 7 maanden, 2 dagen)
(De jeugdige Sergey Karjakin)
Internationaal schaakmeester Larry Kaufman heeft, vanuit zijn wiskundige achtergrond,
onderzoek gedaan naar de onderlinge waardeverhoudingen van de diverse schaakstukken. Hij
heeft dit gebaseerd op ruim 300.000 partijen van spelers met een rating boven de 2300.
Uitgaande van 1 punt voor een pion waren de resultaten:
Paard (3,25) Loper (3,5) Toren (5) Dame (9,72)
Voor pionnen geldt een waardevermindering in geval van een randpion en een dubbelpion
van 15%.
Het bezit van één pion meer dan je tegenstander maakt een ratingverschil van 200 punten
goed!
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April
Op de eerste speelavond wederom een bondswedstrijd. Dit keer Assendelft 1 tegen SV De
Wijker Toren 4. Wij wonnen kampioenwaardig met 5 ½ tegen 2 ½.
In de eerste groep verder geen partijen. In de tweede groep was het de laatste avond voordat
de bovenste VIER gaan strijden om het kampioenschap in de 2e groep. Voor 2 plaatsen waren
nog 6 kanshebbers. De 1e die afviel was Bart Hoffman, hij kon niet komen en een afbericht
leverde tekort punten op voor plaatsing. De 2e , die afviel, was Melle Gelok. Hij verloor
(mijns inziens verrassend) van Cees Boekhout. De andere verrassing was Fons Rijkhoff. Hij
won van Ruud Douwes. Ruud werd even te nonchalant en dat strafte Fons gedegen af. Wel
moest het resultaat afwachten van de laatste en beslissende partij tussen Hans Kuijper en Jan
van Weelden. Jan had een pion voorsprong en een sterk paard tegen een zwarte loper.
Gedwongen door de tijd zag Jan het juiste plan niet om te winnen en nam genoegen met
remise. Hierdoor plaatste Fons zich voor de VIER-kamp.
Ten opzichte van vorig seizoen is maar 1 gezicht hetzelfde in de 4-kamp en dat is die van ons
erelid, Jan Teer.
Wetenswaardigheden 3
(vanuit de schaakkalender 2011)
Ratings zijn aan inflatie onderhevig. De hoogste rating die bijvoorbeeld Bobby Fischer ooit
heeft gehad was 2785, op dat moment een respectabele 125 punten meer dan Boris Spassky,
de toenmalig nummer twee op de lijst. Dat was in juli 1972, nadat Fischer het interzonale
toernooi had gewonnen met 3½ punt voorsprong op nummer 2, en in de kandidatenmatches
Taimanov en Larsen allebei met 6 - 0 had verslagen en
vervolgens Petrosjan met 6½-2½. Hoeveel beter kun je
het doen?
Desalniettemin laat de ratinglijst van juli 2010 al vier
spelers zien met een hogere rating: Anand, Carlsen,
Kramnik en Topalov. En ook Aronian doet daar met 2783
nauwelijks voor onder.
Al zijn de ratinggetallen dus historisch gezien zeker geen
goed vergelijkingsmateriaal, dat neemt niet weg dat de
2851, die Kasparov bezat in januari 2000, toch wel
opzienbarend is. Dat is in ieder geval nog altijd de
hoogste rating ooit – en aan dat record zullen Magnus
Carlsen en zijn collega’s nog een hele kluif hebben om te
verbeteren. Ondanks de inflatie.
Wordt er nu eigenlijk beter geschaakt dan vroeger?
Makkelijk is deze vraag niet te beantwoorden. Maar één
gegeven, waar velen nooit bij stilstaan, is in dit verband
wel van groot belang: op dit moment leven er op aarde
even veel mensen als het totaal van alle mensen die ooit
geleefd hebben. Dat betekent dat statistisch gesproken nu
zowel Morphy, Lasker en Steinitz, als Aljechin,
Capablanca en Botwinnink achter het schaakbord zitten.
Alleen heten ze anders.
Natuurlijk hebben de tegenwoordige topspelers meer
kennis van het spel dan hun voorgangers van decennia
geleden. Maar dat is niet de vraag waar het om gaat.
Zouden de oude meesters bij gelijkblijvende kennis ook
nu domineren? En dat is nog maar zeer de vraag.
Statistisch gezien zijn alle huidige toppers allemaal van
het niveau van hun beroemde voorgangers en zouden
ze vijftig jaar geleden als uniek zijn benoemd.
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(Paul Morphy 1837 - 1884)

Nu zijn ze ‘gewoon erg goed’.
Individuele gevallen onttrekken zich uiteraard aan de statistiek, dus over de vraag of Paul
Morphy beter was dan de huidige wereldkampioen Viswanathan Anand valt op grond daarvan
niets te zeggen. Maar wel staat onomstotelijk vast dat Anands tegenstanders, van nu,
gemiddeld aanzienlijk beter zijn dan die van Morphy, van destijds.

April (vervolg)
De tweede speelavond van april is niet op de gebruikelijke maandagavond, maar op de
dinsdagavond (derde paasdag).
In de tweede groep zijn de eerste wedstrijden van de VIER-kamp. Beide zwart spelers
winnen. Jan de Boer van Fons Rijkhoff en Jan Teer van Hans Kuijper. Voor de best of de rest
doet Ruud Douwes goede zaken door te winnen van Cees Boekhout. Wederom speelt Jan van
Weelden remise, dit keer tegen Melle Gelok.
In de eerste groep komt Kees Lute alleen aan de leiding. Hij wint zelf van Remmert Brinkman
en Peter van Straten speelt remise tegen David Gelok. Aad Lansbergen haakt definitief af. Hij
speelt remise tegen Roel Spier.
Wetenswaardigheden 4
(vanuit de schaakkalender 2011)
Een gedicht uit Bijna alle sleutels.
Schaakbord
Omdat we moeten werken.
staat het schaakbord,
vers verlaten,
op de kast.
Maar het dampt nog
als een ovenschaal.
Er hangen zetten boven,
plannen, wetten,
wraak.
De stukken zullen nu
met één been in de lucht
moeten leren balanceren,
tot ik terug mag
van de juf.
Ik maak me druk:
Straks heeft er een
zichzelf
uit ongeduld verschoven!
Zal ik dat,
duf van werken,
dan wel merken?
En geloven?

5

April (vervolg)
De derde speelavond van april was een rustige.
In de eerste groep was een inhaalronde, met twee partijen.
René Spruit wist zowaar de NUL achter zijn naam weg te werken. Dit ging ten koste van
David Gelok.
In de tweede partij spelen Gert-Jan Teer en Roel Spier remise.
In de tweede groep is de tweede ronde van de VIER-kamp. Beide winnaars van vorige week
spelen tegen elkaar. Jan Teer wint van Jan de Boer en daardoor heeft hij de kansen op een
kampioenschap in eigen hand. Door ziekte van Hans Kuijper kon de andere partij niet
gespeeld worden.
Fons Rijkhoff maakte zich nuttig door de verrichtingen van het VIER-tal tegen
KC/ChessCool 4 te volgen en hier verslag van te maken. (zie elders de details)
Voor de best of de rest wint Ruud Douwes wederom. Dit keer van Ab Visser. Jan Bulder won,
op zijn vaste plek, van Daan Noë en Melle Gelok van Frans Bersee.
WEB-site
Mist u wat op onze site, laat het ons weten.
Daarnaast zijn wij op zoek naar een beheerder van de site.
Wie o wie wil dit op zich nemen?
Nieuwe leden
Komt u iemand tegen en raakt u misschien aan de praat over schaken. Probeer diegene eens
warm te maken voor onze gezellige club.
Agenda

Noteer in uw agenda:
14 mei – laatste ronde snelschaaktoernooi, bij Assendelft
29 mei – laatste ronde RAPID-schaaktoernooi, bij
Krommenie
Wedstrijdleider, Roel Spier

Kopijdata
Inleverdatum
5 juni 2012

Verschijningsdatum
8 juni 2012
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Stand na 16 april 2012
Groep 1
Plaats
1
2
3
4/5
6/7
8
9
10

Naam
Punten Nog te spelen
K. Lute
6,5
P. van Straten
6
A. Lansbergen
5
R. Spier
4,5
G.J. Teer
D. Gelok
3,5
J. Kat
R. Brinkman
3
Melchior Bood
2,5
R. Spruit
1

Groep 2
1
2
3
4

J. Teer
J. de Boer
J. Kuijper
F. Rijkhoff

5 R. Douwes
6 Melle Gelok
7 C. Coco
8 J. Bulder
9 J. van Weelden
10 B. Hoffman
11 C. Boekhout
12 D. Noë
13 J. Beekman
14 A. Eggenhuizen
15 A. Grin
16 A. Visser
17 F. Bersee
18 P. Bijl
19 J. Vriend
20 J.L. van Ollefen
21 R. Nieuwenhuizen
22 Shahrukh Khan
23 D. Spier

2
1
0+i
0+i
440.0
410.5
380.0
367.5
364.5
355.0
325.5
321.0
301.5
282.0
243.5
221.0
201.5
198.5
182.5
81.5
80.5
78.0
75.5

56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38

i = inhaalronde
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN)
BONDSWEDSTRIJD S.C. AALSMEER-3 – ASSENDELFT.
Op vrijdag 23 maart moest het gebeuren, door te winnen van S.C. Aalsmeer-3 konden we ons
kampioenschap veilig stellen. Hoewel het derde achttal van Aalsmeer stijf onderaan stond met
nul punten, ging dat nog niet zo makkelijk. Het lijkt wel alsof tegen minder sterke teams onze
inspiratie op een laag pitje staat en dat zorgt voor foutjes die we normaal niet maken.
Ook dit keer was er onnodig puntverlies door nederlagen van Peter van Straten (Peter had een
goede stelling, maar stond even later zomaar een stuk achter), van Gerrit-Jan Teer en Aad
Lansbergen.
Ondertussen wonnen Kees Lute, Roel Spier en Remmert Brinkman zoals het hoort en scoorde
ons geheime wapen René Spruit z’n vijfde overwinning in deze Bondskompetitie.
Daarmee was de stand 4-3 in ons voordeel en fluisterde Gert-Jan Teer mij in dat een remise
voldoende was voor de winst. Omdat m’n stelling duidelijk beter was en ik ruimer in de tijd
zat, accepteerde m’n tegenstander het remise aanbod onmiddellijk.
Met de eindstand van 4,5 tegen 3,5 voor Assendelft zijn we niet meer in te halen door de
achtervolgende teams in de klasse 3D, het kampioenschap is een feit!
In de laatste wedstrijd tegen S.V. De Wijker Toren-4 staat er niets meer op het spel.
Teamleider Jan Kat

BONDSWEDSTRIJD ASSENDELFT – S.V. DE WIJKER TOREN-4
In de laatste wedstrijd van de kompetitie ontvingen we De Wijker Toren-4 op maandag 2
april en we konden vrijuit spelen want de kampioenstitel was reeds binnen.
Zoals deze kompetitie meerdere keren gebeurde had ikzelf m’n handen vol aan m’n eigen
partij (tenslotte geëindigd in remise), zodat een ooggetuige verslag van de andere partijen
helaas niet mogelijk is.
De topborden 1 t/m 4 van ons team waren dit keer uitstekend in vorm, Kees Lute, Peter van
Straten, Aad Lansbergen en Roel Spier wonnen gedecideerd, waarbij vooral Peter snel klaar
was met een blitz-overwinning op de ervaren Joost Out.
Remmert Brinkman en Gert-Jan Teer trokken deze keer aan het kortste eind, maar
ondertussen had onze topscoorder René Spruit op het achtste bord z’n zesde zege uit zes
partijen behaald, een unieke prestatie!
Met een duidelijke eindstand van 5,5 tegen 2,5 sloten we hiermee een sterk seizoen in stijl af
en eindigden we met zes overwinningen en een gelijkspel met 13 punten, maar liefst 5 punten
voor op nummer twee.
Het gevolg is promotie naar de tweede klas en dat is een nieuwe uitdaging, want daarin
krijgen we het heel wat zwaarder te verduren
Teamleider Jan Kat
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BONDSWEDSTRIJD ASSENDELFT-2 - EXCELSIOR-3.
Op 26 maart moest het viertal van Assendelft thuis aantreden tegen Excelsior-3 en dat werd
weer een knappe overwinning. De vier discipelen van teamleider Jean-Louis van Ollefen
krijgen de smaak te pakken in de buitenkompetitie! Na het gelijke spel in februari tegen HWP
Haarlem werd op 13 maart in een uitwedstrijd koploper Bloemendaal met 3-1 verslagen en nu
werd opnieuw gewonnen.
Aan het eerste bord moest Fons Rijkhoff opboksen tegen een rating-1409 tegenstander en hij
wist een goede remise te scoren. Jan de Boer speelde weer vol op de aanval, wist door alle
dreigingen z’n opponent van de wijs te brengen en behaalde hiermee zijn vierde zege in vijf
wedstrijden!
Ook Bart Hoffman kreeg een stelling met licht overwicht en wist dat knap uit te bouwen tot
een vol punt. Zijn tegenstander was heel eerlijk en vond achteraf dat Bart beter kon schaken.
Bijna traditiegetrouw zat Casper Coco het langst achter z’n bord en hij had vooral veel last
van een ver opgerukte vijandelijke pion. Dat kostte zoveel denkwerk dat Casper helaas
verloor op tijd.
De einduitslag was dus krap, maar dik verdiend 2,5-1,5 voor ons team, waarmee een plaats in
de grote middenmoot van klasse 4,5B bereikt is.
De laatste wedstrijd is op 16 april thuis tegen KC/ChessCool-4 en dan komt waarschijnlijk
Jean-Louis z’n team bewonderen.
Jan Kat

Een verslag geschreven door Fons Rijkhoff
over de bondswedstrijd Assendelft 2 tegen KC/Chesscool 4
16 april 2012
Bord 1 Jan van Weelden
2 Bart Hoffman
3 Casper Coco
4 Jan Beekman
Jan de Boer en Fons Rijkhoff spelen in de vierkamp en dus konden die niet meespelen, met
invallers Jan van Weelden en Jan Beekman hadden we waardige vervangers.
Jan van Weelden laat zich niet verrassen en zet een stevige uitgangssituatie neer. Hij zet zijn
paard en geeft een pen op toren en dame. Hierdoor wordt Jan wat overmoedig en komt in
zwaar weer terecht en komt in kansloze positie en verliest.
Bart zet vanaf het begin een stelling neer die ik niet begrijp en hijzelf denk ik ook niet, dit
wordt een kansloos gevecht!!!!!
Maar Bart vecht terug en komt weliswaar in een goede positie terug, maar maakt dan een
fatale zet en verliest .
Casper opent als vanouds zeer gecontroleerd, Casper woekert vaak met zijn tijd, maar zijn
tegenstander is hem hierin de baas. Casper is goed bezig en staat gewonnen en nu nog
afmaken, en dat doet hij dan ook, geweldig gespeeld Casper.
En dan Jan Beekman, hij opent zeer sterk en zet direct zijn tegenstander onder druk. Door snel
wat af te ruilen verstevigd hij zijn stelling. Jan pakt kort daarna zijn overwinning. Zie je wel
Jan zonder verwachting een wedstrijd in gaan en het wordt een overwinning.
Het wordt dus al met al een verdienstelijk gelijkspel. En al met al toch redelijk wat puntjes bij
elkaar gesprokkeld, mijn complimenten.
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JEUGDNIEUWS
Welkom:
De competitie voor het algemeen kampioenschap van het seizoen 2011-2012 wordt razend
spannend. Gilian is na overwinningen op Melle, Mark en Casper weer helemaal in beeld.
Op 12 mei gaan Gilian, Matthijs, Mexx en Nick deelnemen aan de Nederlandse
Jeugdclubkampioenschappen voor E-viertallen. Om nog wat ervaring op te doen heel nuttig
om op 29 april met het Grand Prix toernooi van Caïssa Deen mee te doen.
Bij het schoolschaak hebben Mark en Gilian bij de Noordhollandse schoolschaakkampioenschappen weer een prijs in de wacht gesleept.
De komende maanden kan weer deelgenomen worden aan het 8e, 9e en 10e Grand Prix
toernooi. Zie NHSB-site www.nhsb.nl
Nieuwe deelnemers aan de competitie zijn Fimke, Joppe, Leon en Kian.
Allen van harte welkom en veel schaakplezier.
Uitslagen competitie:
10e ronde 26 maart 2012

9e ronde 19 maart 1012
Mark Honkoop
Gilian Honkoop
Nick van der Hoorn
Roan Teer
Maurice Waerts
Laurian Wannee
Hielke van Seijst
Duncan Rigter
Stella Honkoop

-

Casper Bierman
Melle Gelok
Joeri Hagedoorn
Mexx de Jong
Mace Neeft
Matthijs ter Avest
Roel Bierman
Lex Menger
Fimke van Seijst

11e ronde 16 april 2012
Mark Honkoop
- Laurian Wannee
Gilian Honkoop
- Casper Bierman
Melle Gelok
- Matthijs ter Avest
Hielke van Seijst
- Nick van der Hoorn
Mace Neeft
- Quin Kiel
Mexx de Jong
- Lex Menger
Roan Teer
- Joeri Hagedoorn
Quin Kiel
- Maurice Waerts
Duncan Rigter
- Joppe
Fimke van Seijst
Kian Acquoi
Stella Honkoop
Leon Goudsmit

1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1

Mark Honkoop
Melle Gelok
Matthijs ter Avest
Roan Teer
Mace Neeft
Joeri Hagedoorn
Roel Bierman
Casper Bierman
Quin Kiel
Fimke van Seijst

1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
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-

Gilian Honkoop
Laurian Wannee
Mexx de Jong
Maurice Waerts
Duncan Rigter
Stella Honkoop
Hielke van Seijst
Nick van der Hoorn
Lex Menger
Leon Goudsmit

0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

Stand 16 april:
1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8.
9.
10.
11.

Mark Honkoop
Gilian Honkoop
Melle Gelok
Matthijs ter Avest
Nick van der Hoorn
Roel Bierman
Casper Bierman
Lex Menger
Hielke van Seijst
Joeri Hagedoorn
Mexx de Jong

334
324
301
198
187
181
169
169
156
155
144

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Roan Teer
Maurice Waerts
Mace Neeft
Laurian Wannee
Quin Kiel
Duncan Rigter
Stella Honkoop
Joppe
Fimke van Seijst
Leon Goudsmit
Kian Acquoi

133,5
120
118
115
113
79,5
79,5
38
37
35
35

Mark en Melle de gedoodverfde kampioenskandidaten hebben inmiddels klop gekregen van
Gilian. Gilian is door deze 2 overwinningen een grote kanshebber voor de eindzege, doordat
Mark en Melle nog tegen elkaar moeten. Met nog 2 ronden te gaan wordt het vooral 23 april
spannend wanneer Melle tegen Mark speelt en Laurian tegen Gilian.
Groepsindeling prijzen:
Algemeen (3 prijzen): Mark, Gilian, Melle, Casper, Laurian.
Stap 2 (3 prijzen): Matthijs, Nick, Lex, Hielke, Joeri, Mexx, Roan, Maurice.
Stap 1 (1 prijs): Mace, Quin, Duncan, Stella
Programma komende weken:
Maandag 23 april
Maandag 30 april
Maandag 7 mei
Maandag 14 mei
Maandag 21 mei

1e Half uur
2e Half uur
Wedstrijd
Les
Geen schaken
Vakantie
Proefexamen stappendiploma’s
Laatste wedstrijd
Les
Examens
Laatste clubavond seizoen

N.H.-schoolschaakkampioenschappen basisscholen voor viertallen:
Deelnemer Het Koraal met aan de 1e 2 borden onze leden Gilian en Mark wist de 3e prijs te
behalen met 12 punten uit 9 wedstrijden. Eerste werd De Koet uit Midvoud en tweede
Westerkim uit Zaandam met elk 15 punten. De Koet had meer bordpunten. Het was een
spannende dag waarin Het Koraal als enigste De Koet wist te verslaan (21/2 – 11/2) maar op
zijn beurt weer ten onder ging tegen Westerkim (11/2 – 21/2). De 1e vijf waaronder dus Het
Koraal hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Nederlandse Kampioenschappen op
26 mei in Leiderdorp. Jongens Proficiat.

Nederlandse kampioenschappen voor E-viertallen 2012
Op zaterdag 12 mei mogen we deelnemen aan het NK voor clubteams in Barneveld, waar we
ons via de Noord-Hollandse kampioenschappen hebben geplaatst. Ons team bestaat uit Gilian,
Matthijs, Mexx en Nick. Jongens succes.
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Noord-Hollandse kampioenschappen D-teams:
Op zondag 25 maart namen we met Mark, Gilian, Casper en Hielke deel aan het NoordHollands kampioenschap voor D-teams. Er deden 10 teams mee.
Mark spelend aan het 1e bord haalde 4 punten uit 7 partijen (TPR 947). Hij begon zijn 1e
wedstrijd tegen Joey Meijer, rating 1060, meteen met een overwinning. Gilian op het 2e bord
haalde 3 uit 7 (TPR 750). Casper op het 2e bord haalde 2.5 uit 7 (TPR 654). Hielke op het 4e
bord haalde ook 2.5 uit 7 (TPR 646), een prima prestatie voor zijn eerste toernooi.
We eindigden met ons jonge team op een goede 7e plaats
Einduitslag:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chesscool D1
HWP D1
ZSC Saenden D1
Caissa / De Eenhoorn D1
Santpoort D1
HWP D2
Assendelft D1
Krommenie D1
Caissa / De Eenhoorn D2
Purmerend D1

Wedstr.pnt
6,5
6,5
4
3,5
3,5
3,5
3
2,5
2
0

Toernooien:
Datum
Zo. 29 April
Za. 12 Mei
Do. 17 Mei
Zo. 3 Juni

Toernooi
NHSB Grand Prix 8. Caïssa Deen in Hoorn
Nederlandse kampioenschappen voor E-teams
NHSB Grand Prix 9. Medi-Ma Purmerend Hemelvaartsdag
NHSB Grand Prix 10. HWP Haarlem

Voor verdere info zie www.nhsb.nl
Website:
Voor een wekelijkse update van de stand, uitslagen en het laatste nieuws kun je terecht op
onze website: www.schaakclubassendelft.nl. De website wordt elke dinsdag aangepast.
Afberichten
Afberichten kunnen gedaan worden bij:
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474 of per email a.lansbergen@wxs.nl.
Liefst uiterlijk zondags.
Indien je afbericht doet krijg je 1/3 van je puntenwaardering!

Aad Lansbergen
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