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JAARVERGADERING
Uitnodiging voor alle leden van Schaakvereniging “Assendelft”
tot het bijwonen van de Jaarvergadering,te houden op maandag
7 september 2009, aanvang 20.15 uur in “De Dorpstaveerne”.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering op 1 september 2008 (zie clubblad).
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslagen:
a) Jaarverslag Secretaris (zie clubblad).
b) Jaarverslag Jeugdafdeling (zie clubblad).
5. Financiele overzichten:
a) Jaarverslag Penningmeester (zie clubblad).
b) Jaarverslag Jeugdafdeling (zie clubblad).
c) Contributiebeleid.
6. Verslag Kascommissie.
7. Beleid Bestuur.
8. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend: A. Grin, J. Kat, G.J. Teer.
Herkiesbaar zijn J. Kat en G.J. Teer, als vervanger voor A. Grin wordt
J. van Weelden door het bestuur voorgesteld.
9. Verkiezing Kascommissie.
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2008-2009.
11. Bespreking van Kompetitie 2009-2010.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Kopijdata
Inleverdatum
15 oktober 2009

Verschijningsdatum
19 oktober 2009
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NOTULEN JAARVERGADERING OP 1 SEPTEMBER 2008.
1. Opening.
Voorzitter Roel Spier opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de negentien
aanwezige leden,afberichten waren er van Jan Bulder, Daan Noë en Jos Vriend.
2. Notulen van de vorige vergadering.
Geen vragen,de voorzitter bedankt de notulisten.
3. Ingekomen stukken.
Geen belangrijke zaken,wel veel aankondigingen voor schaaktoernooien door het hele land.
Alleen die in de omgeving plaats vinden,worden afgedrukt ter informatie. Onze leden hebben
over het algemeen weinig interesse in buitentoernooien.
4. Jaarverslagen van Senioren en Jeugd.
Beide verslagen zijn goed begrepen,met dank voor de verslaglegging.
5. Jaarverslag Penningmeester.
Omdat het financieel verslag in het clubblad onvolledig was (opgemerkt door een oplettende
Kascommissie),deelt de penningmeester nieuwe overzichten uit op de vergadering.
Hij meldt dat een girosaldo fout was door een foute optelling,maar dat het eindresultaat
dankzij de nieuwe leden en de sponsors van het Clubblad,bijna in evenwicht is: 82 euro
negatief voor de senioren en 70 euro positief voor de Jeugd.
De begroting voor het nieuwe seizoen laat een overschot van 200 euro zien en daarom wordt
voorgesteld de contributie niet te verhogen. De vergadering is het daarmee eens.
Cees Boekhout vraagt informatie over de ontwikkeling van het eigen vermogen,de
penningmeester zegt toe deze informatie in het volgend overzicht op te nemen.
Jan Teer merkt op dat kasmutaties vermeld zijn en vraagt of giromutaties ook vermeld kunnen
worden. De penningmeester zegt dit toe.
Remmert Brinkman vindt de rente van 2,5% op de spaarrekening erg laag en vraagt zich af of
daar niet meer uit te halen is. De penningmeester antwoordt dat het geringe saldo van ca 900
euro nooit veel rente zal opbrengen en dat wegzetten op andere rekeningen bewerkelijk
is,niettemin zullen de mogelijkheden nog eens bekeken worden.
6. Verslag Kascommissie.
Fons Eggenhuizen en David Gelok hebben de financiële winkel van de penningmeester dit
keer onder de loep genomen en volgens David zijn er geen tekortkomingen gesignaleerd en
wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen.
7. Beleid Bestuur.
De voorzitter heeft geen schokkende zaken te melden,aan de PR wordt gewerkt door stukjes
in de plaatselijke pers en folderen in Saendelft. De schaakopleiding bij ZSC-Saenden was
nuttig en getracht wordt Cor van Dongen te strikken voor een cursus bij onze club.
Fons Eggenhuizen raadt aan om in stukjes en folders altijd de Website te vermelden.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn Jan Beekman en Roel Spier en deze worden onder applaus herkozen.
Jan Beekman werd op 3 september 1984 met 23 stemmen benoemd tot penningmeester als
opvolger voor Jan Teer die het achttien jaar volgehouden had. Omdat Jan dus zijn 25e jaar
ingaat als penningmeester wordt hij beloond met een welverdiend bloemetje.
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De voorzitter meldt nu al dat Ab Grin volgend jaar aftreedt wegens VUT en verhuizing naar
Friesland, dus een nieuw bestuurslid en een nieuwe APK-keurmeester worden gezocht.
9. Verkiezing Kascommissie.
Fons Rijkhoff meldt zich aan als reserve naast de leden David Gelok en Cees Boekhout.
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2007-2008.
De nieuwe clubkampioen Ruud Nieuwenhuizen ontvangt onder applaus de beker en de
bloemen, evenzo Jean-Louis van Ollefen als kampioen van de tweede groep.
Kees Lute neemt de APK-beker met inscriptie in ontvangst.
Welverdiende bloemen zijn er voor krantenman Cees Boekhout,voor onze accurate
wedstrijdleider Roel Spier en natuurlijk voor gastvrouw Annie (met pakkerd).
Ruud Douwes krijgt een cadeaubon overhandigd voor zijn recente werk als advertentieacquisiteur en Jan Teer eveneens met terugwerkende kracht.
11. Bespreking kompetitie 2008-2009.
Zoals gebruikelijk start de eerste ronde van de interne kompetitie met loting en wordt
vervolgd volgens het Keizersysteem en besloten met een twaalfkamp plus 2e groep. Het plan
is om de in eindfase van de tweede groep een vierkamp te houden.
Getracht wordt om twee seniorleden wekelijks in A3 tegen jeugdleden te laten spelen van
19.15 tot 20.00 uur.
Jan Teer stelt voor om de kampioen van de tweede groep een plaats te geven in de eerste
groep en hij is van mening dat de dispensatie voor David Gelok een precedent schept.
De wedstrijdleider antwoordt dat elke regel voor- en nadelen heeft. In het geval van de
dispensatie meldt hij dat dit geen regel is,maar dat het met instemming gebeurd is om de
tweede groep spannend te houden voor iedereen.
12. Rondvraag.
-Cees Boekhout: Organiseer weer eens een simultaan, bijv. tegen C. de Saegher.
-Jean-Louis van Ollefen: Bedankt het Bestuur voor z’n inspanningen om de club draaiend te
houden en stelt voor om de tijd na de Jaarvergadering op te vullen met een simultaan van de
kampioen tegen de 1e groep en de kampioen van de tweede groep tegen de rest.
-Jan Teer en Ruud Nieuwenhuizen hebben klachten over de Website: onvolledig en niet
actueel. De voorzitter antwoordt dat de maker van de Website, Peter Veenis,geen tijd heeft
om aanpassingen in te voeren. Aad Lansbergen gaat helpen om het systeem te verbeteren.
-Jan Kat meldt dat het achttal gepromoveerd is naar de tweede klas met tegenstanders uit
Kennemerland en de Haarlemmermeer,het motto is handhaven!
13. Sluiting.
Net voor tien uur kan de voorzitter de vergadering sluiten met dank aan de aanwezigen en hun
inbreng en de sluiting gaat gepaard met een rondje van clubkampioen Ruud Nieuwenhuizen.
Oktober 2008,
Secretaris J. Kat
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55e JAARVERSLAG VAN SEIZOEN 2008 – 2009.
Van september tot en met april werden er weer vele mooie en spannende partijen gespeeld
in ons clublokaal De Dorpstaveerne. Hoewel er vaak geschaakt werd op het scherp van de
snede is er geen wanklank vernomen, een duidelijk bewijs dat schakers zeer sportieve sporters
zijn.
We begonnen met 31 leden en mochten Don Spier (de zoon van) als nieuw lid
verwelkomen. Hij was snel gewend en behaalde een fraaie vijfde plaats in de tweede groep,
bovendien zegde hij toe om het volgend seizoen de Jeugd te gaan begeleiden.
Verder kenden we weinig mutaties in het ledenbestand, behalve dat voormalig jeugdlid
Patrick de Groot voorlopig stopt met schaken en dat is jammer.
Een schaduw over de club was het bericht dat de vrouw van Ruud Douwes op 21 mei na een
ernstige ziekte overleden is.
De interne kompetitie, zoals gewoonlijk deskundig geleid door Roel Spier, staat garant voor
een wekelijks partijtje schaak tegen ongeveer gelijkwaardige tegenstanders. Bovendien zijn er
altijd spannende ontknopingen bij de afscheiding in januari en bij de slotronde in april.
Ook dit seizoen was dat weer het geval, Patrick de Groot en Jan Kat wisten zich net aan te
plaatsen voor de eerste groep. Door terugtrekking van de geplaatste spelers Gert-Jan Teer en
Daan Noë kwamen Ruud Douwes en Peter Veenis alsnog bij de eerste twaalf., terwijl Jan de
Boer net buiten de boot viel.
In de slotfase van de kompetitie in de tweede groep had de wedstrijdleider een
nieuwigheidje bedacht door drie ronden voor het eind de eerste vier af te scheiden en om het
kampioenschap te laten spelen. Dit werden na harde strijd de matadoren Jean-Louis van
Ollefen, Hans Kuyper, Ab Visser en Jan Beekman.Omdat Jean-Louis startte met twee
overwinningen, was hij na twee ronden al niet meer in te halen en daarmee prolongeerde hij
zijn titel van 2008.
De eerste groep speelde een twaalfkamp en ook hier was de spanning te snijden. Regerend
clubkampioen Ruud Nieuwenhuizen en Kees Lute gaven de toon aan, gevolgd door Roel
Spier, David Gelok en Aad Lansbergen. Tenslotte eindigden Ruud en Kees gelijk met 8,5
punt en werd Kees Lute de nieuwe clubkampioen op weerstandspunten.
Eindstanden:
Groep 1.
1. K.Lute
2. R.Nieuwenhuizen
3. A.Lansbergen
4. D.Gelok
5. R.Spier
6. P.van Straten
7. R.Brinkman
8. J.Kat
9. P.Veenis
10. R.Douwes
11. R.Spruit
12. P.de Groot

8,5
8,5
7,5
7,0
6,5
5,5
5
4,5
4,5
4,5
3
1

(46,5) = weerstandspunten
(41,75)

(22,25)
(20)
(12,5)
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Groep 2.
1. J.L.van Ollefen
2. J.Kuijper
3. A.Visser
4. J.Beekman
5. D.Spier
6. J.de Boer
7. J.Teer
8. G.J.Teer
9. J.Bulder
10. J.van Weelden
11. C.Coco
12. D.Noe
13. P.Bijl
14. F.Rijkhoff
15. A.Eggenhuizen
16. C.Boekhout
17. A.Grin
18. J.Vriend
19. C.Benjamin

2,5 uit 3
2
“ 3
1
“ 3
0,5 “ 3
562,0
535,0
522,0
492,0
458,0
446,0
423,0
383,5
372,5
347,5
342,5
269,0
265,0
151,0
81,5

In de Bondskompetitie moest ons team alle zeilen bijzetten om in de tweede klas D een
redelijk resultaat te behalen en dat lukte wonderwel. Met zeven punten wisten we ons op een
vijfde plaats goed te handhaven en dat is een mijlpaal in onze NHSB-historie.
Eindstand in klasse 2D:
1. De Vennep-1
14 punten 38,5 bordpunten
2. Kennemer Combinatie-7 8
“
29
“
3. De Wijker Toren-3
8
“
28
“
4. HWP-5
7
“
29
“
5. Assendelft
7
“
26,5
“
6. Kennemer Combinatie-8 5
“
26
“
7. De Uil-2
4
“
26
“
8. Hoofddorp-1
3
“
21
“
De APK-kompetitie, voor het laatst begeleid door Ab Grin, werd zoals gebruikelijk op de
feestavond in december afgesloten met snelschaakpartijtjes en vlotbruggen. De beste
snelschaker van de APK-ers was Jean-Louis van Ollefen, die vervolgens ook de toekomstige
begeleiding van deze interne kompetitie overnam.
In oktober had onze wedstrijdleider een Rapid-avond georganiseerd, waarbij we veel sneller
dan gewoonlijk moesten denken. Ruud Nieuwenhuizen ging dat het beste af, op een half punt
gevolgd door David Gelok.
Om alles in goede banen te leiden, kwam het bestuur tweemaal bijeen, op 25 november en op
5 mei. Er vielen geen moeilijke problemen op te lossen, de gezelligheid stond voorop en dat
hopen we in de toekomst te continueren binnen onze club.

Juli 2009, Secretaris J.Kat
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Begeleidend schrijven financieel verslag
Seizoen 2008-2009
Dit jaar hebben we bij de seniorenafdeling resultaat een positief resultaat gedraaid;
grotendeels veroorzaakt door de positieve opbrengst vanuit het clubblad. In dit jaar zijn geen
spectaculaire zaken op te merken. Van het clubblad zijn een tweetal advertenties nog niet
ontvangen. Beide adverteerders zullen binnenkort aan hun betaling worden herinnerd. Het
ledental is met een lid achteruitgegaan.
Over de gehele linie zijn de kosten gestegen met het inflatiepercentage. De rentevergoedingen
blijven bij de grote financiële instellingen van een laag niveau.
De jeugdafdeling heeft door de ledengroei voor het eerst sinds jaren een aanzienlijke winst
geboekt, voor een groot deel veroorzaakt door de bijdrage vanuit het clubblad.
Seizoen 2009-2010
De begroting voor komend jaar laat eigenlijk weinig bijzondere zaken zien, voor beide
afdelingen wordt een positief resultaat voorspeld. Mede door de aanwas van leden zowel bij
de jeugdafdeling als bij de senioren is het niet noodzakelijk om te contributie dit jaar aan te
passen.
Het komende seizoen zal de contributieopbrengst licht lager zijn ivm het opzeggen van
Patrick de Groot. De begroting is conservatief ingezet, Ook vanuit het clubblad is wederom
een bijdrage te verwachten. Hierdoor wordt het komende jaar een nul of een klein tekort
verwacht. Dit zal worden aangevuld door een kleinere clubblad bijdrage naar de jeugdafdeling
over te maken.
Ook de jeugdafdeling mag zich verheugen in een groeiend leden aantal en draait met beperkte
steun van de senioren afdeling ondertussen ook resultaat neutraal. Ook hier wordt verwacht
dat het ledental zich zal consolideren.
De NHSB afdracht voor de jeugdleden zal ook dit jaar worden gedragen door de
seniorenafdeling.
Contributie 2009-2010
Vanwege de opbrengst vanuit het clubblad en een, eventueel, iets geringere bijdrage aan de
jeugdafdeling betekent dit dat de contributie voor komend seizoen ongewijzigd zal blijven.
Deze bedragen zijn:
- Senioren contributie € 77,00
- Junioren contributie € 46,20
- Jeugd contributie
€ 38,00

Jan Beekman
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Balans Schaakvereniging Assendelft per 1 juli 2009
Activa

Passiva

Nieuwwaarde borden 1)
Nieuwwaarde stukken 2)
Nieuwwaarde klokken 3)

€
€
€

439,60
787,75
1501,50

Reservering borden
Reservering stukken
Reservering klokken
Reservering clubblad

€
€
€
€

400,24
208,08
464,53
950,00

Kas
Giro

€
€

126,90
2639,92

Te betalen Dorpstaveerne
Te betalen Jeugd Girotel
Te betalen Jeugd 2006-2007
Te betalen Jeugd 2008-2009

€
€
€
€

270,00
42,00
70,30
178,00

Diverse schaakmateriaal

€
60,00
€ 5555,67
========

Eigen vermogen

€ 2972,52
€ 5555,67
========

1)

2)

3)

Borden
Geschatte levensduur 20 jaar
a. 15 stuks aanschaf 1991
b. 10 stuks aanschaf 1992
Nieuwwaarde
Afschrijving a. t/m 07-08
Afschrijving b. t/m 07-08
Afschrijving a. 08-09
Afschrijving b. 08-09
Totaal afschrijving / reserve
Boekwaarde
Stukken
Geschatte levensduur 40 jaar
a. 15 stuks aanschaf 2004
b.
5 stuks aanschaf 1982
Nieuwwaarde
Afschrijving a. t/m 07-08
Afschrijving b. t/m 07-08
Afschrijving a. 08-09
Afschrijving b. 08-09
Totaal afschrijving / reserve
Boekwaarde
Klokken
Geschatte levensduur 35 jaar
a.
7 stuks aanschaf 2004
b.
4 stuks aanschaf 1992
c. 10 stuks aanschaf 1998
Nieuwwaarde
Afschrijving a. t/m 07-08
Afschrijving b. t/m 07-08
Afschrijving c. t/m 07-08
Afschrijving a. 08-09
Afschrijving b. 08-09
Afschrijving c. 08-09
Totaal afschrijving / reserve
Boekwaarde

€ 439,60
€ 231,61
€ 146,64
€ 13,19
€
8,80

€
€
€
€

€
€

400,24
39,36

€

787,75

€
€

208,08
579,67

78,75
109,64
15,75
3,94

€ 1501,50
€
€
€
€
€
€

71,50
131,28
218,85
14,30
8,17
20,43
€ 464,53
€ 1036,97

8

Financieel resultaat clubblad periode Juli 2008 – Juni 2011
Advertentie inkomsten
€ 1945,00
Nog te ontvangen
€ 160,00
Totaal opbrengst
€ 2105,00
Omslagen
€ 700,00
Kosten 2008-2009
€ 182,94
Reservering 2009-2010 € 450,00
Reservering 2010-2011 € 500,00
€ 1832,94
Te verwachten resultaat
€ 272,06
========
De drukkosten van het clubblad zijn begroot op € 125,00 per jaar (samenwerking met SVA).

Financieel overzicht Schaakvereniging Assendelft 2008-2009
Inkomsten
Opbrengst clubblad
Te ontvangen clubblad

€
€

1945,00
160,00

Contributie
Diversen inkomsten
Rente
Te betalen Dorpstaveerne 2008

€
€
€
€

2312,60
27,33
8,75
270,00

Uitgaven
Vooruitbetaald omslagen
€
Kosten clubblad 2008-2009
€
Reservering clubblad
€
Verdeling Jeugdafdeling (50%) €
Resultaat Senioren
€
Zaalhuur 2009
NHSB afdracht
Feestavond
Wedstrijden
Prijzen / APK
Jaarvergadering
Brandverzekering
Kamer van Koophandel
Lief en Leed
Diverse uitgaven
Reservering girotel Jeugd
Te betalen Dorpstaveerne
Afschrijving
Exploitatie overschot

€ 4723,68
=========

Saldo 1-7-2008
Uitgaven
Ontvangsten
Mutatie
Saldo 1-7-2009

Kas mutatiestaat
€
59,50
€
74,43
€
141,83
€
67,40+
€
126,90
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Giro mutatiestaat
€
636,81
€
2263,24
€
4266,35
€
2003,11+
€
2639,92

700,00
182,94
950,00
136,00
136,06

€ 475,20
€ 973,89
€ 336,62
€
32,00
€
33,47
€
78,80
€
10,55
€
26,14
€
25,00
€
48,56
€
42,00
€ 270,00
€
84,58
€ 181,87
€ 4723,68
========

Begroting Schaakvereniging Assendelft 2009-2010 (Gebaseerd op 26,2 leden)
Inkomsten
Contributie
Opbrengst clubblad 2009-2009
Rente

Uitgaven
Zaalhuur
NHSB afdracht
Feestavond
Wedstrijden
Prijzen / APK
Lief en leed
Jaarvergadering
Kamer van Koophandel
Diversen
Kosten Girotel
Afschrijving
Verwacht overschot

€ 2200,00
€ 125,00
€
8,00

€ 2333,00
========

€ 450,00
€ 990,00
€ 350,00
€ 48,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 90,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 42,00
€ 85,00
€ 133,00
€ 2333,00
=======

Balans Jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft per 1 juli 2009
Activa
Nieuwwaarde borden 1)
Nieuwwaarde stukken 2)
Nieuwwaarde klokken 3)
Nieuwwaarde demonstratiebord 4)

€
€
€
€

423,81
472,50
822,25
350,59

Opleidingsmateriaal
Te ontvangen 2007-2008
Te ontvangen 2008-2009

€
€
€

36,50
112,30
178,00

Kas
Giro

€
2,13
€
771,53
€ 3169,61
========

1)

2)

Borden
Geschatte levensduur 20 jaar
15 stuks
Nieuwwaarde
Afschrijving t/m 07-08
Afschrijving 08-09
Totaal afschrijving / reserve
Boekwaarde
Stukken
Geschatte levensduur 25 jaar
a. 10 stuks Plastic
b. 20 stuks Hout senioren
Nieuwwaarde
Afschrijving a. t/m 07-08
Afschrijving b. t/m 07-08
Afschrijving a. 08-09
Afschrijving b. 08-09
Totaal afschrijving / reserve
Boekwaarde

Passiva
Reservering borden
Reservering stukken
Reservering klokken
Reservering demonstratiebord

€
€
€
€

423,81
203,61
604,89
193,54

Te betalen A. Lansbergen
Reservering Zaalhuur

€
€

230,00
16,50

Eigen vermogen

€ 1497,26
€ 3169,61
========

€

423,81

€
€

423,81
0,00

€

472,50

€
€

203,61
268,89

€ 423,81
€
0,00

€ 121,71
€ 63,00
€
6,30
€ 12,60
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3)

4)

Klokken
Geschatte levensduur 25 jaar
a.
4 stuks aanschaf 2003
b. 15 stuks Gemiddelde aanschaf 1965 (0% waardering)
Nieuwwaarde
Afschrijving a. t/m 07-08
€ 57,20
Afschrijving b. t/m 07-08
€ 536,25
Afschrijving a. 08-09
€ 11,44
Afschrijving b. 08-09
€
0,00
Totaal afschrijving / reserve
Boekwaarde
Demonstratieborden
Geschatte levensduur 40 jaar
a. 2 stuks aanschaf 1984
b. 2 stuks aanschaf 2004
Nieuwwaarde
Afschrijving a. t/m 07-08
Afschrijving b. t/m 07-08
Afschrijving a. 08-09
Afschrijving b. 08-09
Totaal afschrijving / reserve
Boekwaarde

€

822,25

€
€

604,89
217,36

€

350,59

€
€

193,54
157,05

€ 164,78
€ 20,00
€
4,76
€
4,00

Financieel overzicht Jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft 2008-2009
Inkomsten

Uitgaven

Reservering zaalhuur 2008

€

16,50

Contributie
Opleiding opbrengst
Rente
Te ontvangen Girotel
Te ontvangen Clubblad

€
€
€
€
€

571,00
0,00
3,24
42,00
136,00

€
768,74
=========

Zaalhuur
€ 140,00
Reservering zaalhuur 2009 €
16,50
Feestavond
€ 123,61
Diverse prijzen
€
82,50
Opleiding
€
47,40
Girotel
€
62,00
Diverse uitgaven
€
20,00
Afschrijving
€
39,10
Exploitatie overschot 2008-2009 € 237,67
€ 768,74
========

Begroting Jeugdafdeling Schaakvereniging Assendelft 2009-2010
Inkomsten
Contributie
Opbrengst clubblad

Uitgaven
€
€

532,00
125,00

Zaalhuur
Feestavond
Prijzen
Opleidingsmateriaal
Diverse uitgaven
Afschrijving
Verwacht overschot

€ 657,00
========

€ 150,00
€ 160,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 107,00
€ 657,00
=======

Gebaseerd op 14 leden (op basis van 50% contributienorm), tegen contributie hoogte van € 38,00.
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Uitslag schaakprobleemrubriek 2008-2009
Helaas zijn er geen reacties gekomen op de laatste 2 schaakproblemen.
Hierdoor is de einduitslag van de juist gegeven oplossingen geworden:
Een gedeelde eerste plaats voor Jan Kat en Hans Kuijper met 3 punten
Gedeeld derde,vierde en vijfde Roel Spier, Ruud Nieuwenhuizen en Paul Verkooyen
met 2 punten
Zesde Aad Lansbergen met 1 punt.
De winnaars krijgen op de eerste speelavond een prijsje.
De rubriek in de huidige vorm verdwijnt. Ik zal trachten een hoekje met een bord en
probleemstelling in het clublokaal te organiseren, omdat ik denk,dat ik op die manier meer
leden bereik. Informatie volgt nog.
Gert-Jan Teer

JEUGDNIEUWS
Jaarverslag jeugdafdeling Schaakclub Assendelft
34e seizoen 2008 - 2009
•
•
•
•
•

In dit seizoen bestond het begeleidingsteam uit:
Patrick de Groot:
Lesgever stap 3;
Peter Veenis:
Lesgever stap 1 Beheerder Internet Site;
Remmert Brinkman: Lesgever stap 5;
Casper Coco:
Lesgever stap 2;
Aad Lansbergen:
Wedstrijdleider, Lesgever stap 1, 2 en Algemene Zaken.
De nieuwe leden dit seizoen waren Marco van Eerden, Daniël Oppenhuizen, Kai Imming en
Mika Imming. We eindigden het seizoen met in totaal 15 leden.
Competitieresultaten:
Eindstand Herfstkampioenschap
1.
2.
3.

Melchior Bood
Melle Gelok
Shahrukh Kahn

Beste nieuwkomer: Marco van Eerden
Nr. 1 Stap 1 Casper Bierman
Nr. 1 Stap 2 Laurian Wannee

Eindstand Seizoen 2008 - 2009
1.
2.
3.

Melchior Bood
Floris Gelok
Laurian Wannee

Nr. 1 Stap 1 Casper Bierman
Nr. 1 Stap 2 Vincent de Jong
Nr. 2 Stap 2 Jop van der Laan
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Melchior wist dit seizoen zijn 3e kampioenschap op rij te behalen en heeft nu de wisselbeker
gewonnen. Komend seizoen gaat hij bij de senioren schaken. Ben benieuwd of hij daar ook
kampioen gaat worden. Het zal in ieder geval wat jaren duren voor het zover is. Hij heeft veel
talent en strijdlust maar ervaring speelt ook een belangrijke rol. Melchior veel succes.
Floris net 10 geworden wist zijn 2e plek met verve te verdedigen en zal komend jaar - samen
met mogelijk Melle - de te kloppen man zijn in de strijd om het kampioenschap.

Overige activiteiten:
Grand Prix Zaanstad.
Op zondag 9 november organiseerde ZSC Saende het 3e Grand Prix toernooi van
Noord-Holland. Van onze club deden Melle Gelok, Floris Gelok en Casper Bierman mee.
Melle speelde in groep 5 en won een beker met 5 punten uit 7 wedstrijden; de 2e plaats in de
groep. Casper won een beker met zijn 3e plaats in groep 15. Floris speelde in groep 8 en werd
laatste, zijn seizoen moest door de voetbaltraining nog op gang komen.
Pupillendag 2009 van de NHSB:
De pupillendag van de NHSB voor spelers t/m 9 jaar werd dit jaar gehouden op 7 december in
Krommenie. Deelnemers van onze club waren Casper, Jimmy, Vincent, Marco en Daniël.
Casper werd 3e in zijn groep en mocht daardoor namens de NHSB deelnemen aan de
Nationale Pupillendag. Hij mocht nu spelen tegen de sterkste schakers in zijn leeftijdsgroep
van Nederland. Dat je het dan wat te wachten staat moge duidelijk zijn, toch wist Casper met
een overwinning en een remise uit 8 partijen goed te scoren op dit groots opgezette toernooi.
35e Zaans schaakkampioenschap voor de jeugd 22 en 23 december 2008
Onze deelnemers waren Melle, Floris, Jop, Vincent en Marco. Melle werd in de C categorie
2e en mocht daardoor met het Noord Hollands kampioenschap meedoen. Een knappe
prestatie. Bij het Noord Hollands toernooi zelf eindigde hij in de onderste helft.
Jeugdschaakclub Krommenie
Op maandag 30 maart speelden we in Krommenie de jaarlijkse wedstrijd tegen Schaakclub
Krommenie. Iedere club had 14 deelnemers, die 2 partijen speelden. Na de 1e ronde leek het
erop dat we kansen hadden op een overwinning. De 2e ronde was echter een sof. We verloren
uiteindelijk met 17 - 9.
Schaakopleiding:
Op 25 mei werden de schaakexamens van de NHSB afgenomen.
De volgende diploma’s werden dit seizoen gehaald.
Stap 1
Casper Bierman, Marco van Eerden, Daniël Oppenhuizen
Stap 2
Sjoerd de Wit, Vincent de Jong, Jimmy Bras, Laurian Wanneee,
Jop van der Laan
Stap 3+
Floris Gelok
Tot zover het 34e Jaarverslag.
Schaakkursus:
Op 21 september begint een cursus voor niet-leden. In 8 avonden wordt hen de
basisbeginselen van het schaken bijgebracht. Wellicht iets voor je vriendjes, vriendinnetjes,
buurjongens en buurmeisjes. Onze bedoeling is dat ze zoveel zin in schaken krijgen dat ze lid
worden van de club. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Verdere informatie zie onze website
http://www.schaakclubassendelft.nl/
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Toernooien seizoen 2009 – 2010:
Behalve bovengenoemde toernooien zijn er dit seizoen ook een 10 tal Grand Prix toernooien.
Zijn er 2 of meer deelnemers van onze club dan wordt het vervoer eventueel door de club
geregeld. Het is niet de bedoeling dat je aan elk toernooi deelneemt, maar deelname aan
bijvoorbeeld 2 of 3 toernooien in een seizoen is de moeite zeker waard.
Schema Grand Prix toernooien seizoen 2009 – 2010
GP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Toernooi
SC. Santpoort
15e Bischoff toernooi
Zaanstreek
Excelsior
Winterkoning Alkmaar
Castricum
Magnus ECN
Deen toernooi
Medi-Ma toernooi
HWP Haarlem

Datum
Zo. 20-09-2009
Za. 17-10-2009
Zo. 15-11-2009
Zo. 13-12-2009
Zo. 03-01-2010
Zo. 28-02-2010
Zo. 21-03-2010
Zo. 25-04-2010
Do. 13-05-2010
Za. 05-06-2010

Organisator
SC Santpoort
H.S.V. De Eenhoorn
ZSC/Saenden
Excelsior
Opening’64
Castricum
Magnus
Caïssa
Purmerend
HWP Haarlem

Plaats
Santpoort
Hoorn
Zaandam
Heemskerk
Sint Pancras
Castricum
Schagen
Hoorn
Purmerend
Haarlem

Voor verder info over deze toernooien zie onze site.
Programma komende weken:
1e Half uur
Maandag 07 september Prijsuitreiking Simultaan
Maandag 14 september Wedstrijd
Maandag 21 september Wedstrijd
Maandag 28 september Wedstrijd
Maandag 5 oktober
Geen schaken kermis
Maandag 12 oktober
Wedstrijd
Maandag 19 oktober
Geen schaken herfstvakantie
Maandag 26 oktober
Simultaan

2e Half uur
Doorgeefschaak
Les
Les
Les
Les

Begeleiding:
Patrick en Peter stoppen vanwege hun werk na 10 jaar actief te zijn geweest voor de
jeugdafdeling met de jeugdbegeleiding. Jongens bedankt voor jullie inzet op het gebied van
de wedstrijdleiding, het lesgeven, het opzetten en bijhouden van de internetsite etc.
Don Spier komt de jeugdafdeling versterken. Don speelt bij de senioren, is jeugdkampioen
geweest en heeft ook nog les gegeven op de jeugdclub. Don wordt de nieuwe wedstrijdleider.
Afberichten kunnen voortaan, liefst uiterlijk zondags, bij Don worden gedaan tel. 6874028.
Het schaken begint weer op maandag 7 september met de prijsuitreiking en een
simultaanwedstrijd van de jeugdleiders tegen de jeugdleden.
Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft,
Aad Lansbergen
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