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WEDSTRIJDNIEUWS (intern)
Inleiding
In het vervolg na deze inleiding vindt u de verwoording van de resultaten in de
interne competitie. Daarnaast wat wetenswaardigheden. Veel leesplezier.
Maart
Op de maandag 10 maart 2014, de tweede speelavond van de maand, waren er
wederom relatief weinig interne competitie wedstrijden. Oorzaak was de
thuiswedstrijd van Assendelft 2 tegen De Waagtoren 8. (zie elders een verslag
van Roel Spier). En daarnaast waren er een aantal afberichten.
Eén van de koplopers in de eerste groep, Aad Lansbergen, speelde remise tegen
Ruud Nieuwenhuizen. De andere koploper, Kees Lute, won in een boeiende
partij van Gert Jan Teer en kwam daarmee alleen aan de leiding. Mark Honkoop
verliet de laatste plaats door te winnen van David Gelok.
In de tweede groep speelden de jongsten remise, Melchior Bood tegen Jan Teer
en Gilian Honkoop tegen Daan Noë. En dat waren tevens de enige remises in de
tweede groep op deze avond. Jan Kat won van Ruud Douwes en naderde
daardoor, qua punten, Melchior Bood. Onderaan wist Jan Bulder weer eens te
winnen en wel van Fons Rijkhoff. Jan van Weelden was mega snel klaar. Hij
zette Albert Grin mat in zes zetten.
Op maandag 17 maart 2014 speelde Assendelft 1 thuis tegen Purmerend 5. Er
werd net aan gewonnen (zie elders het verslag van Jan Kat). Daarnaast was, in
de eerste groep, één inhaalpartij gepland. Roel Spier wist te winnen van Ab
Visser.
In de tweede groep waren wederom twee remisepartijen en wel die tussen Jan
Teer en Ruud Douwes, en Daan Noë en Jean Louis van Ollefen. Gilian Honkoop
verloor van Casper Coco en zakte in de ranglijst. De koploper, Melchior Bood,
won van Jan de Boer.
Op de volgende avond (u raadt het al) een bondswedstrijd. Alleen deze keer een
uit wedstrijd! De Vennep 4 tegen Assendelft 3 (zie elders het verslag van Jean
Louis van Ollefen)
Peter van Straten verloor van David Gelok en haakte daardoor af bij de
koplopers, die beiden niet speelden. Ruud Nieuwenhuizen speelde tegen Melle
Gelok en won.
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In de tweede groep won Melchior Bood van Jan de Boer. Ries van Raaphorst
wist Jan Kat op remise te houden. Daan Noë won van Jan Beekman en had
daarmee uitzicht op deelname aan de afsluitende vierkamp.
Frans Bersee sprokkelde weer eens wat punten door remise te spelen tegen Jan
Bulder. Fons Rijkhoff won van Albert Grin.

Na het weekend, waarin de klok een uur werd vooruit gezet, wonnen in de eerste
groep Peter van Straten en David Gelok en wel van Melle Gelok en Ab Visser.
In de tweede groep wonnen de bovenste drie en stelden daarmee hun deelname
aan de vierkamp veilig. Daan Noë had de beste papieren voor de laatste vierde
plek. Jan Beekman won van Frans Bersee.
Wetenswaardigheden
(vanuit de schaakkalender 2011)

(Paul Morphy zit links)

Bobby Fischer stond bekend als een eigengereide man. Hij had dan ook zijn
eigen TOP 10 aller tijden.
Volgens Fischer was zijn landgenoot Paul Morphy (1837-1884) de beste speler
ooit. Over hem zei hij: “Wellicht de meest accurate speler die ooit geleefd heeft,
hij zou nu iedereen in een match verslaan. Hij had een volmaakt overzicht op het
spel en blunderde bijna nooit, hoewel hij tamelijk snel speelde. Ik heb
honderden van zijn partijen nagespeeld en ben voortdurend verbaasd en
enthousiast over zijn vindingrijkheid.”
Alhoewel Fischer zijn lijst natuurlijk maakte voordat Karpov, Kasparov en hun
gelijken op het toneel waren verschenen, valt toch op dat hij van zijn tijdgenoten
alleen Spassky en Tal opnam en die ook nog op de plaatsen 8 en 9 zette.
De top vijf stamt zelfs geheel uit de negentiende eeuw. Meest kenmerkend is
echter dat Fischer, die toch niet bekend stond staat om zijn grote
bescheidenheid, zichzelf niet op de lijst heeft gezet – wat een ieder ander zeker
wel zou doen.
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De volledige lijst is:
1. Paul Morphy
2. Howard Staunton
3. Wilhelm Steinitz
4. Siegbert Tarrasch
5. Mikhael Tchigorin
6. Alexander Alechin
7. José Raul Capablanca
8. Boris Spassky
9. Mikhael Tal
10.Samuel Reshevsky
April
Op maandag 7 april 2014 was het een drukte van belang. Deze keer maar liefst
TWEE bondswedstrijden; Assendelft 1 tegen Volendam 2. (zie elders het
verslag van Jan Kat) en Assendelft 3 tegen Zandvoort/Jopen 4 (zie elders het
verslag van Jean Louis van Ollefen).
Daarnaast was, in de eerste groep, één inhaalpartij gepland. Melle Gelok won
van Rene Spruit.
In de tweede groep won Melchior Bood wederom en staat daardoor stevig aan
de leiding. Daan Noë verloor van Jan de Boer en daardoor hadden Casper Coco
en Gilian Honkoop zicht op de vierde plek in de vierkamp. Casper verloor zijn
bondswedstrijd en dus niet geplaatst. Gilian won echter van Cees Boekhout en
plaatst zich daardoor. Ondanks zijn overwinning kwam Jan de Boer net te kort.
Albert Grin won weer eens, dit keer van Ries van Raaphorst.
De volgende avond, van april, won in de tweede groep Jean van Ollefen van
Melchior Bood. En omdat Jan Kat verloor van Gilian Honkoop, staan Gilian
Honkoop en Jean Louis van Ollefen aan kop in de vierkamp.
Don Spier moest niet naar school en kon zodoende weer eens meedoen. Hij
speelde remise tegen Piet Bijl. Albert Grin sloot zijn seizoen af met een
overwinning! Hij speelde zijn beste seizoen sinds tijden, na de splitsing zelfs
VIJF overwinningen.
O ja, er was ook een bondswedstrijd, Assendelft 2 tegen Bakkum 2. (zie elders
het verslag van Roel Spier).
In de eerste groep kon Ab Visser geen halt toeroepen aan Aad Lansbergen. Hij
verloor. Kees Lute en Roel Spier deelden het punt. Daardoor heeft Aad
Lansbergen nu de meeste punten (7,5), maar wel een partij meer gespeeld dan
Kees Lute. Ruud Nieuwenhuizen maakt een sprongetje op de ranglijst door te
winnen van Mark Honkoop.
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De volgende maandag was er geen schaken. Zoals elk jaar, speelden wij niet op
2e Paasdag. Sinds jaren wordt op de dinsdag na Pasen geschaakt.
Wetenswaardigheden
(vanuit de schaakkalender 2011)

(een aantal leden van VAS, links vooraan Bird)

Sinds 1920 wordt in Nederland, in verenigingsverband, een landelijke
competitie gehouden. In de eerste zeven jaren was dat een Amsterdams
onderonsje met de verenigingen ASC en VAS en het duurde tot 1927 voordat
het Haagse DD de hoofdstedelijke hegemonie kon doorbreken. VAS bleef lange
tijd, tot 1964, de clubcompetitie domineren maar zakte daarna weg.
In 1976 deed het sponsorschap zijn intrede. Rotterdam, dat al twee maal
kampioen was geworden, vond het bedrijf Volmac bereid de schaakvereniging
financieel te ondersteunen. Dat betaalde zich direct uit in vele
kampioenschappen. Als Volmac/Rotterdam werden nog eens zestien nationale
titels veroverd totdat in 1995 de sponsor zich terugtrok. De vereniging speelt
nog steeds op het hoogste niveau maar zag ook zijn nieuwe geldschieter
vertrekken.
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Hun rol werd nu overgenomen door het Bredase De Variant, dat eenmaal onder
eigen naam en vervolgens elf keer onder die van telkens wisselende sponsors –
Panfox, Ordina, ZZICT en U-boat Worx – de titel veroverde. Wat sponsorschap
ook met je vereniging kan doen maakte De Variant duidelijk, de club is
inmiddels opgeheven.
De top DRIE is dus; VAS (23) Rotterdam (18) en De Variant (12)
Resultaten van de jeugdleden bij de senioren
Melle Gelok staat op een negende plaats in de eerste groep. Met nog 1 partij te
spelen is een hogere plaats mogelijk.
Mark Honkoop is tiende in de eerste groep en is veel tijd kwijt aan huiswerk
voor zijn school en kon daardoor niet altijd schaken.
Gilian Honkoop staat op een 1e plek in de 2e groep. Het kampioenschap is
mogelijk.
Melchior Bood staat op de 3e plaats, in de 2e groep. Hij speelt de volgende
wedstrijd tegen Gilian.
Casper Coco is terug te vinden op de 9e plaats, in de tweede groep. Een stijging
op de ranglijst moet nog mogelijk zijn.
Het laagst staat Don Spier. Hij is bezig met de afronding van een HBO studie en
is nu één keer geweest.

WEB-site
Mist u wat op onze site, laat het ons weten. Wij zijn op zoek naar een beheerder
van de site. Wie o wie wil dit op zich nemen?
Of wie weet u iemand die het voor onze vereniging zou willen doen?
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.

Wedstrijdleider, Roel Spier
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Stand na 14 april 2014
Groep 1
Plaats
1
2
3
4
5/6
7
8
9
10
11/12

Naam
Punten Nog te spelen
A. Lansbergen
7,5
Uit 10
K. Lute
7
P. van Straten
6
Uit 10
R, Spier
5,5
G.J. Teer
5
R. Nieuwenhuizen
R. Brinkman
5
Uit 10
D. Gelok
4,5
Melle Gelok
4
Uit 10
Mark Honkoop
2,5
A. Visser
2
R. Spruit

Groep 2
1/2
3/4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

J.L. van Ollefen 1
Gilian Honkoop
Melchior Bood 0
J. Kat

J. de Boer
R. Douwes
D. Noë
R. van Raaphorst
C. Coco
J. Teer
J. van Weelden
F. Rijkhoff
C. Boekhout
A. Grin
J. Kuijper
J. Beekman
J. Bulder
P. Bijl
F. Bersee
D. Spier
B. Hoffman

454.5
432.0
422.5
406.5
393.0
390.5
358.0
334.0
327.5
324.5
323.0
311.0
266.0
207.0
151.0
103.0
40.0

56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
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Jammer…….Jammer……..Jammer………
Ik had 01-01-2014 om 00.01 uur 2 wensen:
Eerste worden van de club (gelukt)
En
Eerste worden met de hoogste ELO-rating van de club (bijna gelukt, bleef steken op de 3e
plaats).
Toen ik nummer 1 was van de club, vond ik het toch niet meer zo interessant.
Het is waar wat ze zeggen:
De reis naar de top is veel leuker en spannender dan op de top te staan….
Toen ik bovenaan stond op de lijst en dus de beste was van de club, was mijn doel bereikt en
vond ik het niet langer spannend en heb me toen maar gericht op mijn 2e doel van dit jaar:
De hoogste ELO-rating halen van de club.
Ik stortte me dus op de bondswedstrijden, zodat ik stiekem aan m’n rating zou kunnen
werken.
De ene na de andere bondswedstrijd, bij de gekste clubs in de vreemdste plaatsen, kon ik
winnend afsluiten.
Gelukkig ging de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond pas op 14 Februari de ELO-rating
van iedereen opnieuw berekenen en was het tot de Noord Hollandse Schaakbond nog niet
door gedrongen en daar staat nog steeds niets van m’n rating…
Dat ging lekker:
ik had 1723, net achter Kees L. en Peter van S., dus nog 2 plekjes te gaan en toen begon het!
Ruud N. kon zijn verbazing niet langer beheersen en vroeg mij of ik wist wat ik voor ELOrating had gekregen…nog hoger dan hijzelf, vertelde hij!
Dat wist ik natuurlijk zelf ook wel!, maar ik wilde nog 2 plaatsjes opschuiven voordat
iedereen het van de club mocht weten…
Later verteld Ruud N. –nog steeds erg verbaasd en ontsteld- het grote nieuws aan Gert Jan T.
en die is zo modern en up-to-date, dat hij het ter plekke nakeek op zijn smartphone en zo
begon het geroezemoes onder de leden van de club.
Tot het nieuws, van hoogste ELO-rating start bij de Schaakbond van een lid van de
Assendelftse Schaakvereniging ooit, de wedstrijdleider bereikte!
Hij kon er niet meer omheen en zette het nieuws gretig in De Kleine Rokade, en nu weet dus
iedereen HET.
Tja en dat is jammer, want nu het te vroeg bekend is geworden, hoeft het voor mij niet meer
om de Hoogste ELO-rating van de club te krijgen!
Trouwens mijn hele zin in schaken en om nog beter te worden is weg…
Ik ben totaal in beslag genomen door de geneugten die je krijgt door de omgang met iemand
van het andere geslacht en dat is nu nummer 1!!
AV
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BONDSCOMPETITIE
VERSLAG BONDSWEDSTRIJD ASSENDELFT-1 – PURMEREND-5.
Op 17 maart speelden we thuis tegen Purmerend-5, een team met lagere rating, maar met veel
routine en dat brak ons bijna op! Na ruim drie uur spelen was de stand 2,5 – 1,5 in ons
voordeel na vlotte overwinningen van David Gelok en Remmert Brinkman en een
onverwachte nederlaag van Peter van Straten. Kees Lute kwam remise overeen.
Op de bord- 3 stond Aad Lansbergen slecht tot verloren, maar zijn tegenstander had weinig
tijd. Op bord-4 zat ondergetekende in hevige tijdnood met een moeilijke stelling en dat liep
niet goed af, m’n vlag viel. Bijna op hetzelfde moment ging de tegenstander van Aad door z’n
tijd, maar hij kon dat niet geloven en was zeer verontwaardigd. Het is een feit dat de
elektronische schaakklokken het vallen van de vlag niet duidelijk aangeven, echter de tijd was
om en zo wonnen we met enig geluk deze wedstrijd met 3,5 – 2,5.
VERSLAG BONDSWEDSTRIJD ASSENDELFT-1 – VOLENDAM-2.
De laatste wedstrijd van de kompetitie vond plaats bij Koppie op 7 april en we hadden aan
een gelijkspel voldoende om kampioen te worden. Volendam-2 had op papier een sterk team,
maar ze hadden door veel invallers geen potten kunnen breken en stonden in de kleurloze
middenmoot. Wellicht had onze concurrent Oppositie een stevige bonus uitgeloofd, feit is dat
Volendam-2 met een sterk team aantrad. Een speler zonder rating, de andere vijf hadden een
rating boven de 1700!
Remmert Brinkman maakte korte metten met de opponent zonder rating en won snel, David
Gelok is niet in vorm, verloor een stuk en de partij.” Niet in vorm” geldt ook voor
ondergetekende, ik kreeg een koningsaanval te verwerken die veel gevaarlijker was dan ik
ingeschat had en moest de koning omleggen. Onze pionnen-eindspelkunstenaar Aad
Lansbergen wist een pionneneindspel met ongelijke lopers heel subtiel in z’n voordeel te
beslechten.
De tussenstand was nu 2-2 en nog gaande waren de partijen van Kees Lute en Peter van
Straten, de laatste stond drie pionnen achter en daarom sloeg Kees een remiseaanbod van z’n
tegenstander af. Helaas volgde toen een mindere zet en Kees moest alsnog opgeven. Peter van
Straten stond nog steeds slecht, had nog ca 3 minuten op de klok en z’n tegenstander 20
minuten, dat zag er donker uit. Toen ging Peter echt snelschaken (zoals elke week tegen
Ruud) en de stelling compliceren. Het werd een prachtig spektakel omdat de tegenstander
eveneens krap in z’n tijd kwam te zitten. De race tegen de klok eindigde toen Peter tenslotte
door zijn tijd ging, het scheelde slechts twee seconden!
Na deze Hitchcock-achtige ontknoping was de eindstand 2-4 voor Volendam en dat betekende
dat Oppositie, na winst in hun laatste wedstrijd, naast ons kwam op de ranglijst en op
bordpunten kampioen geworden is in de afdeling 3C. Wij kunnen uithuilen en volgend
seizoen opnieuw beginnen in de derde klas.
Teamleider Jan Kat

9

Bondswedstrijd Assendelft 2 tegen De Waagtoren 8, 10 maart 2014
Bord 1 Roel Spier
2 René Spruit
3 Jan de Boer
4 Melle Gelok
De tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Hierna probeer ik iets te verwoorden
over de partijen op alle borden.
Zelf aan het eerste bord gezeten kwam er een rustige d4 opening op het bord.
Mijn tegenstander had mij als sterke tegenstander ingeschat en daardoor stond
hij psychisch al op achterstand. Na een 1 uur volgde een beslissende zet van
mijn kant en langzaam aan draaide ik de duimschroeven aan. Dat leverde een
punt op.
Naast mij Rene, met de vertrouwde Bird opening op het bord. In een herkenbare
complexe Spruit stelling kan het alle kanten opgaan. Als je even niet oplet, dan
is het weer heel anders. Zijn tegenstander lette op en won de partij.
Jan kreeg in een materieel gelijk opgaande strijd een indirecte aanval op de c-lijn
tegen zich. Later kwam hij kwaliteit en een pion achter. Jan verweerde zich
dapper en uiteindelijk won hij toch.
Melle opende met een Siciliaans achtige partij. Even leek het er op dat hij de
dame van zijn tegenstander kon vangen. Later zag ik dat dat niet was gebeurd,
maar Melle stond een stuk voor en een grote kans op winst en die kans wist
Melle te verzilveren. En dat betekende een eindstand van 3 tegen 1. De eerste
overwinning was een feit! Mijn opdracht in het vorige clubblad was opgevolgd.
De volgende wedstrijd speelden wij uit, in Beverwijk.
Bondswedstrijd De Wijker Toren 5 tegen Assendelft 2, 3 april 2014
Bord 1 Roel Spier
2 Fons Rijkhoff
3 Jan de Boer
4 Melle Gelok
In de voorbereiding had ik mij ingesteld op een zware tegenstander. Echter op
de speellocatie aangekomen wist Cas Kok mij te melden dat hij niet meer mee
mocht doen. Hij had al drie keer met het 2e meegedaan. Een team wat niet
uitkomt in de NHSB, maar de KNSB competitie!!
En dan gaat blijkbaar toch psychologisch iets mis bij mij. Met mijn rating moet
ik eigenlijk alles winnen en kan alleen maar verliezen.
In een opening, waar ik direct grote winst had kunnen bereiken, deed ik het
rustig aan, waardoor mijn tegenstander zich weet te herstellen en eigenlijk steeds
iets beter komt te staan. En voor de twee keer word ik mat gezet. Te veel bezig
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met mijn eigen aanval. 
Fons opende materieel gezien gelijk en beide spelers hadden een half open lijn
tot hun beschikking. Daarna zag ik dat de tegenstander van Fons positioneel
beter kwam te staan. Fons had twee stukken (paard en toren) op vreemde velden
staan. Hij kon onvoldoende weerstand bieden op de aanval van zijn tegenstander
en verloor.
Jan begon met een gelijk opgaande strijd en wist een aanval op f7 te
ontwikkelen. Zijn tegenstander kon dat wel verdedigen, maar had daardoor ook
geen echte doorslaande aanval. Er werd tot remise besloten.
Melle speelde tegen good old Jan Sinnige. Melle deed na de opening een afruil
van vele stukken en kon daarmee een paard van zijn tegenstander opsluiten.
Daarna was het vooral wachten op wat zijn tegenstander nog probeerde te
bereiken. Een solide overwinning.
Helaas de tweede nederlaag en de kans op een eerste plaats verkeken.
Bondswedstrijd Assendelft 2 tegen Bakkum 2, 14 april 2014
Bord 1 René Spruit
2 Fons Rijkhoff
3 Jan de Boer
4 Melle Gelok
De laatste wedstrijd van het seizoen. Zelf moest ik een partij in de eerste groep
spelen om nog uit te komen met alle in te halen partijen. Tijdens die partij tegen
Kees Lute, probeerde ik aantekeningen te maken over de partijen op alle borden.
Met het idee om die later te kunnen verwoorden in dit verslag.
Zo’n partij tegen Kees neemt alle aandacht van je op en tussendoor even langs
de borden.
Echter, waar heb ik die aantekeningen dan gelaten. @#$%^&&(*^
En toen moest ik, bij het maken van dit verslag, terugvallen om mijn
herinneringen. (ik word een daggie ouder en dat geheugen………….)
Over bord 1 wist ik nog op te halen dat Rene in het begin gelijk een stuk weggaf
en daarmee eigenlijk al de partij en zo geschiedde.
Fons raakte, volgens mij, een pionnetje achter en kreeg een fikse aanval op zich
af, die hij niet meer kon weerstaan.
Jan kwam iets slechter te staan en dan met name qua pionnenstructuur. Maar
niet fataal. Gezien de tijd en tussenstand werd tot remise besloten.
Melle overtuigde zijn tegenstander van zijn aanvallende kwaliteiten. Allerlei
dreigingen kwamen op de koningsvleugel gericht en de heer Zonneveld moest
zijn meerdere erkennen in onze jeugd.
Het seizoen overziende was de afsluiting niet geweldig, maar ik heb wel het idee
dat wij als team het met plezier hebben gedaan. Volgend seizoen beter zou ik zo
zeggen.
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En dan nu nog te statistieken voor wat zij waard zijn:
1 2 3 4 5 6 pnt uit %
7514166 Roel Spier
7906261 R. Spruit
8454952 Fons Rijkhoff
8453610 Jan de Boer
8255665 Melle Gelok
Gemiddelde rating opgegeven
spelers

1679
1538
1449
1397
1160

1 0
0
1
0 0
0 0

0 1 0
1 0
0
0
1 ½
1 1 1

0
0
½
1

2
1
1
2
4

5
4
4
5
6

rc

tpr brd

40% 1445 1380
25% 1478 1294
25% 1488 1304
40% 1480 1415
66% 1411 1521

1.0
1.8
2.3
3.0
4.0

wz
1
0
-2
1
0

1515

Mijn analyse:
René en Roel hebben beneden hun niveau gepresteerd.
Fons zat meestal aan bord 2 en dat is pittig voor hem.
Jan had een slechte start, maar kwam goed terug.
Melle moest even wennen aan het meedoen aan een bondswedstrijd en daarna
was hij de meest solide speler van ons team.
Onze tweede reserve speler, Jan Bulder, hoefde niet actie te komen.

Teamleider Assendelft 2, Roel Spier
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De Schaakavonturen van Assendelft 3, vervolg 4.
Op maandag 24 maart 2014 werd Assendelft 3 voor de zesde ronde voor de NHSB
Bondscompetitie verwacht bij de Schaakvereniging De Vennep in Nieuw Vennep.
Dat is een heel eind van huis, meer dan veertig kilometer rijden om een partijtje te schaken.
Van te voren hadden we geïnformeerd hoe we er het beste naar toe konden rijden. Dat was via
Hoofddorp, dit i.v.m. het gegeven dat ons land bezoek had van bevriende staatshoofden.
Dat hebben we onderweg gezien het Nederlandse Leger was zichtbaar bewapend paraat.
Op tijd kwamen we aan in het wijkgebouw Linquenda aan de Oostmoor 52 in Nieuw Vennep.
Onze eerste bord speler Hans Kuyper was ziek thuis gebleven.
Hij werd vervangen door onze vaste reserve schaker Jan van Weelden.
Schakend aan het vierde bord speelde Jan van Weelden, met zwart tegen Erwin van Zon.
Na bijna twee uur kon hij me vertellen ik heb gewonnen.
Vrij snel daarna zag ik dat Ab Visser in de 'verdrukking' stond, tegen de op papier veel
sterkere Emile Bekhuis. Maar hoe het ging heb ik niet gezien maar Ab zette zijn tegenstander
mat. Hierdoor werd de tussen stand 0 – 2 voor Assendelft 3.
Onze vaste derde bord speler Casper Coco manoeuvreerde met alle geduld van de wereld met
wit zijn partij tegen Hans van Roekel keurig naar winst.
Aan het eerste bord speelde JL met wit tegen Jim Mey. Gezien het late tijdstip werd deze
partij met een pion meer remise gegeven.
Hierdoor werd de eindstand: ½ -3 ½ voor Assendelft 3.
In een wat uitgelaten stemming gingen we richting Assendelft. Weer langs Schiphol en het
parate Nederlandse Leger naar het stil en verlaten Koppiebar plein.
Tegen één uur was ik weer thuis van een partijtje schaken in Nieuw Vennep.
Op 7 april kregen wij thuis in de Koppiebar het team van de Chess Sociëteit Zandvoort /
Jopen 4 op bezoek voor de laatste NHSB Bondscompetitie wedstrijd van dit seizoen, Het was
die avond wel heel druk in ons clublokaal met twee NHSB Bondswedstrijden.
Wij konden beschikken over ons vaste team.
Aan het tweede bord schaakte Ab Visser tegen Tim Nyman. Dit was een man met veel ruis
om zich heen. Dit beïnvloede het spel van Ab zichtbaar. Na zo'n ander half uur kwamen de
heren remise overeen. Aan het vierde bord speelde, de herstelde, Hans Kuyper met wit tegen
Henk Bierman. Maar helaas Hans kreeg geen grip op de partij. Hij werd naar achterste lijnen
gedrukt. Waardoor zijn Dame gepend kwam te staan en dit liep niet goed af.
De partij ging verloren ( ½ – 1 ½ ).
Casper Coco schaakte met zwart tegen Edward Geerts. Deze partij ging aanvankelijk gelijk
op. Maar in de loop van de avond zag je de partij kantelen in het nadeel van Casper. In het
zicht van de tijdscontrole was het zinloos om verder te spelen en gaf hij op. ( ½ – 2 ½ ).
De strijd was beslecht.
JL speelde aan het eerste bord met zwart tegen mevrouw Caroline Stam – de Jonge. Tegen
sluitingstijd werd deze partij in een gunstige stand voor zwart remise gegeven.
De eindstand werd hierdoor 1 – 3 voor Zandvoort / Jopen 4.
In onze poule de Vierde klasse G. van de Noord Hollandse Schaak Bond zijn we op een
verdienstelijke tweede plaats geëindigd.
J L v O.
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Algemeen Periode Kampioenschap 2014.
Het eerste gedeelte van het seizoen 2014 zit er bijna op.
Er zijn al weer 3 Periode Kampioenen bekend.
De ene nog verrassender dan de andere!!
Onze 1e Periode Kampioen is Jan Beekman geworden.
Jan was als vanouds bezig en won de ene na de andere partij!
Het moet haast wel te maken met andere privéomstandigheden?!
Onze 2e Periode Kampioen Ries van R. is nog niet zo lang bij onze club, maar lijkt de weg
omhoog gevonden te hebben!
Hij kwam, hij zag en hij won.
Ik kon hem dan ook tot zijn grote verrassing nu al laten weten dat hij Periode Kampioen was
geworden!
Probeer dat maar eens bij een andere club!
En ook de 3e Periode Kampioen is reeds bekend en ik zal het al vast maar verklappen en zo
snel mogelijk bekend maken op onze speelavond.
Het is een man die ooit Kampioen van de 2e groep was, die 1 jaar bij de 1e groep mocht
aanschuiven en toen diep naar de bodem van de ranglijst was gezakt.
Maarrr…
Fons R. is op de weg terug!
Zo dit waren dan de 3 Periode Kampioenen van de eerste helft van de competitie.
Doe Uw best en zorg dat U in de 2e helft ook tot dit illustere gezelschap van Periode
Kampioenen gaat behoren!
av

Kopijdata
Inleverdatum
Dinsdag 3 juni 2014

Verschijningsdatum
Vrijdag 6 juni 2014
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JEUGDNIEUWS
De competitie nadert zijn ontknoping. De jeugdclubkampioen is bekend. Melle Gelok heeft
een niet in te halen voorsprong opgebouwd. Melle proficiat.
In de 2e en 3e groep is de strijd nog open, Mace en Kevin staan er echter heel goed voor.
Op 26 mei worden weer de jaarlijkse examens gehouden.
Mark en Stella namen deel aan het Grand Prix toernooi op 23 maart in Santpoort.
Mark speelde in Groep 1 en eindigde met 3 punten uit 7 wedstrijden op de 5e plaats. Zijn
rating veranderde van 1196 in 1187. Stella speelde na haar uitstekende prestaties in Hoorn en
Castricum in Groep 2. Hier waren de tegenstanders nog een maatje te groot. Met o punten
eindigde Stella op de 8e plaats. Haar rating ging van 746 naar 662.
Gilian deed mee aan het Alkmaarse Schaakkampioenschap voor senioren en jeugd, dat
gespeeld werd van vrijdag 21 t/m zondag 23 maart. Hij speelde in groep B tegen spelers met
een rating van 1343 tot 1775. In de groep met 40 spelers werd hij 32e met 2 punten uit 6
partijen. Hij behaalde een toernooirating van 1442. Een goed resultaat.
Gilian en Stella namen deel aan het Grand Prix toernooi op 6 april in Heiloo.
Gilian speelde in Groep 1 behaalde 4,5 punt en eindigde op de 3e plaats. Zijn Grand Prix
rating veranderde van 1477 in 1457. Stella speelde in Groep 4 behaalde 21/2 punt en eindigde
op de 5e plaats. Haar rating ging van 662 naar 590. Nog steeds hoog.
Overzicht uitslagen competitie:
Groep 1:
Gilian
Melle
Mark

Gilian
X
1-0
½-½

Melle
0-1
X

Stella

Roy

Mark
1-0
½-½
X

Groep 2:
Stella
Roy
Mace
Wouter
Mexx
Tim
Koen
Baris

X
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1

1-0
x
1-0
1-0
0-1
½-½

Mace

Wouter Mexx
1-0

0-1
X
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

1-0
1-0
1-0
1-0
x

1-0
X
1-0
0-1
0-1
0-1

0-1
1-0

Tim
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
X
0-1

Koen

Baris

1-0
1-0

1-0
1-0

½-½

1-0
0-1
0-1
1-0
X

1-0
x
½-½

Groep 3:
Olav
Olav
Wassim
Martijn
Leon
Kevin
Justin
Ivar
Tibbe
Ramon

x
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1

Wassim Martijn Leon
0-1
x
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

0-1
0-1
x
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1

Kevin

1-0
1-0
½-½
x
0-1
0-1
½-½

0-1
0-1
½-½
x
0-1
½-½
0-1

1-0
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Justin
0-1
½-½
1-0
1-0
x
½-½
½-½

Ivar
1-0
½-½
1-0
1-0
x
0-1
½-½

Tibbe
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
½-½
x

Ramon
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
x

Stand:

1.
2.
3.

Groep 1
Melle Gelok
Gilian Honkoop
Mark Honkoop

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Groep 2
Mace Neeft
Stella Honkoop
Wouter de Jonge
Roy Schuitema
Tim van Oosten
Baris Benli
Koen van Dijk
Mexx de Jong

2,5 uit 3
1,5 uit 4
1 uit 3

11 uit 11
9 uit 11
7,5 uit 12
4,5 uit 10
4 uit 12
3,5 uit 10
2,5 uit 12
2 uit 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.

Groep 3
Kevin Geenen
Martijn Groot
Olav Groot
Justin Bossema
Wassim Belloum
Leon van Vliet
Ramon Dolsma
Tibbe Sokaroski
Ivar Bruggeman

11 uit 13
8 uit 13
7 uit 12
6,5 uit 11
6,5 uit 13
6,5 uit 14
6 uit 13
2.5 uit 12
2 uit 13

In groep 1 heeft Melle ook zijn 2e wedstrijd tegen Gilian gewonnen. Melle behaalde daarmee
zijn 2e clubkampioenschapstitel. Proficiat. Melle zijn inzet – hij is bezig met Stap 6 – leidt tot
prima resultaten. Hij werd 1e in zijn groep bij het Tata Steel toernooi, werd 3e bij de Zaanse
kampioenschappen en kwam bij de senioren in groep 1 en wist daarin de huidige nr. 1 van de
stand zelfs te verslaan. Gilian was Melle bij de Zaanse kampioenschappen nog voorgebleven
maar moest nu 2 keer het onderspit tegen hem delven. Hij won wel zijn partij van Mark. Mark
kan door van Melle te winnen Gilian nog in de eindstand passeren.
In groep 2 heeft Mace zich stevig aan kop genesteld. Stella staat met 2 punten achterstand op
de 2e plaats met nog 3 wedstrijden te gaan - waarvan 1 tegen Mace – kan ze hem wellicht nog
achterhalen. Wouter gaat de 3e prijs pakken. Een uitstekend resultaat onder andere
opgebouwd door een overwinning op Stella.
In groep 3 heeft Kevin zijn goede start voortgezet. De 1e prijs kan hem bijna niet meer
ontgaan. De strijd om de 2e en 3e prijs is nog volledig open. Zelfs Ramon onze nieuwkomer
met thuisschaakervaring kan hier nog voor in aanmerking komen. We zullen zien.
Programma komende weken:
Maandag 12 mei
Maandag 19 mei
Maandag 26 mei

1e Half uur
Wedstrijd
Wedstrijd

2e Half uur
Les
Les
Examens Wedstrijd c.a.
Laatste clubavond seizoen 2013 2014

Op 26 mei doet een deel van de leden examen. De overige leden spelen inhaalwedstrijden,
simultaan etc.
Toernooien:
Datum
Zo. 11 mei
Do. 29 mei

Toernooi
NHSB Grand Prix 8 HWP Haarlem in Driehuis
NHSB Grand Prix 9 Medi-Ma in Purmerend

Voor informatie over de toernooien zie www.nhsb.nl
Aad Lansbergen
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