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JAARVERGADERING
Uitnodiging voor alle leden van Schaakvereniging “Assendelft”
tot het bijwonen van de Jaarvergadering,te houden op maandag 5 september 2010,
aanvang 20.15 uur in 'De Dorpstaveerne'.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering op 6 september 2010 (zie clubblad).
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslagen:
a) Jaarverslag Secretaris (zie clubblad).
b) Jaarverslag Jeugdafdeling (zie clubblad).
5. Financiële overzichten:
a) Jaarverslag Penningmeester (zie clubblad).
b) Jaarverslag Jeugdafdeling (zie clubblad).
c) Contributiebeleid.
6. Verslag Kascommissie.
7. Beleid Bestuur.
8. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend: J.Kat, G.J.Teer en J.van Weelden.
Zij zijn alle herkiesbaar.
9. Verkiezing Kascommissie.
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2010-2011.
11. Bespreking van Kompetitie 2011-2012.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Kopijdata
Inleverdatum
19 oktober 2011

Verschijningsdatum
24 oktober 2011
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NOTULEN JAARVERGADERING OP 6 SEPTEMBER 2010.
1. Opening.
Voorzitter Roel Spier opent de vergadering voor een goedgevulde zaal (23 man), waarbij
Jean-Louis van Ollefen op de valreep binnenkomt met als excuus dat de weg opgebroken
was.
Afbericht gaven Hans Kuijper en Peter van Straten wegens vakantie, verder Don Spier
wegens studie, Ab Visser en Piet Bijl.
2. Notulen vorige vergadering.
- Geen opmerkingen uit de vergadering met dank aan de notulist.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Cees Benjamin heeft wegens oppas op maandag, voorlopig bedankt als lid.
-

Nieuwsbrief van de KNSB, waarin melding van cursussen voor schaaktrainers en
arbiters, van schaken op school met behulp van SpeelZ (leskisten) en voor de
mogelijkheid om via internet toernooien te spelen.

-

Raindropchess is een speels schaakspel met speelkaarten en schaakstukken, vooral
bedoeld voor de jeugd. Bart Hoffman heeft een spel.

-

J.Schol van Krommenie vraagt of er bij sc Assendelft belangstelling is om een
pleinschaakbord in Saendelft te installeren en in stand te houden.
Belangstelling is er, maar het vraagt ook af en toe spelen van enkele partijen en de
oppas op de stukken, zoals opgemerkt door resp. Aad en Jean-Louis.
Gert-Jan ziet er een goede reclame voor de club in.

-

Er is gesproken met een mogelijke simultaanspeler,verdere actie volgt nog.

-

Voor het 4,5-team (4 spelers in de NHSB-klasse 4,5) zijn spelers gepolst en het team
lijkt van de grond te komen.

4. Jaarverslagen van Senioren en Jeugd.
Geen vragen of opmerkingen over de verslagen.
Aad Lansbergen merkt op dat er veel werk verricht wordt om de jeugd steeds beter te
laten schaken. Omdat Don Spier wegens studie verhinderd is, vallen Jean-Louis van
Ollefen en Gert-Jan Teer bij toerbeurt in om te assisteren.
De vaste begeleiders Aad Lansbergen, Casper Coco en Remmert Brinkman ontvangen
onder applaus een cadeaubon van de voorzitter voor hun inzet.
Volgens Aad is het werken met de jeugdschakers heel leuk werk en soms met resultaat:
Gilian Honkoop werd dit jaar kampioen van Noord-Holland bij de jeugd t/m 7 jaar en
mocht meedoen bij het Nederlands kampioenschap. (6e plaats)
5. Jaarverslag Penningmeester.
Jan Beekman heeft weer de nodige financiële staatjes met veel cijfers geproduceerd en
geeft toe dat de kascommissie een foutje van 100 euro bij de giro ontdekte. Tevens is er
nog 80 euro tegoed van een adverteerder en was de rente opbrengst dit jaar iets hoger door
het clubbladpotje.
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Jan Teer merkt op dat wel de verschillen met vorig seizoen vermeld worden, maar niet de
mutaties van kas-,bank- en girotegoeden.
De penningmeester zegt toe voortaan ook mutatiestaten te zullen maken.
Hoewel A3 6% duurder wordt en de KNSB-contributie 5% hoger, stelt de penningmeester
voor om de contributie niet te verhogen.
6. Verslag Kascommissie.
Met uitzondering van het geNoémde verschil van 100 euro heeft de commissie bij monde
van Kees Boekhout geen tekortkomingen geconstateerd.
7. Beleid Bestuur.
Er zijn geen wijzigingen in het beleid, wel een voorstel om de interne kompetitie
op te frissen, zie punt 11.
8. Bestuursverkiezing.
Jan Beekman en Roel Spier zijn aftredend en worden onder applaus voor twee jaar
herkozen.
Jean-Louis tekent hierbij aan dat bij het opruimen van de zolder, beide heren en Jan Kat al
in 1989 als bestuursleden geNoémd werden in het NHSB-nieuwsblad en hij vraagt zich af
of het geen tijd wordt voor een lintje!
9. Verkiezing Kascommissie.
We nemen afscheid van Kees Boekhout, de leden zijn nu Fons Rijkhoff en Jos Vriend. Jan
de Boer meldt zich aan als reservelid.
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2009-2010.
De voorzitter/wedstrijdleider memoreert dat de kleine twaalfkamp (door uitvallen van
Gert-Jan Teer) met een record score gewonnen is door Jan Kat, die onder applaus de
bloemen en de kampioensbekers overhandigd krijgt.
De kampioen van de tweede groep Ruud Douwes ondergaat hetzelfde ceremonieel, terwijl
Melchior Bood de APK-beker ontvangt.
Hoewel ze geen kampioen werden, worden gastvrouw Annie en clubbladbezorger Kees
Boekhout tegelijkertijd in de bloemen gezet.
Bespreking kompetitie 2010-2011.
Al jarenlang is de opzet van de interne kompetitie: start met Keizersysteem in een groep,
afsplitsing in januari waarna de nummers 1 t/m 12 in een twaalfkamp om het
kampioenschap spelen en de rest in de tweede groep blijft keizeren.
Omdat de twaalfkamp volgens een vast schema ingedeeld wordt, vallen er bij
afwezigheid van spelers partijen uit die in inhaalrondes gespeeld moeten worden.
Gevolg is dat niet iedereen kan spelen op de maandagavond.
Het bestuur stelt daarom voor om als proef een jaar af te wijken van dit stramien en na de
afsplitsing in januari ook de nummers 1 t/m 12 volgens het Keizersysteem om het
kampioenschap te laten spelen.
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Omdat iedereen een mening heeft, komen er vele voorstellen en opmerkingen uit de zaal:
-Afsplitsing in drie groepen, waarna nrs 1 t/m 8 voor kampioenschap strijden.
-Met achtkamp slechts zeven spannende partijen.
-Consequenties voor de APK?
-In afsluitende Keizerkompetitie acht maal niet tegen dezelfde tegenstander.
-Zonder vast systeem geen voorbereiding op tegenstander mogelijk.
-In beide groepen op het laatst de bovenste vier afsplitsen.
Elk systeem heeft voor- en nadelen, als Roel de vergadering laat stemmen, kiezen 14 man
voor het bestuursvoorstel en 9 tegen.
Toegezegd wordt dat we het nieuwe systeem een jaar gaan proberen en vervolgens
bekijken hoe het bevallen is.
Het voorstel van Jan Teer om de kampioen van de tweede groep bonuspunten toe te
kennen, wordt ingevoerd.
Het plan om de eerste maandag van mei als afsluiting van het seizoen te beschouwen
wordt goedgekeurd.
Er is ook nog een mogelijkheid om op donderdagavond te schaken, tegelijk met de
biljartclub.
11. Rondvraag.
-Jan Beekman vraagt aandacht voor de adverteerders van het clubblad die begin 2011
bezocht moeten worden om de advertenties te verlengen.
Kosten voor een gemiddelde advertentie op de omslag zijn 80 euro voor drie jaar.
Opbrengst per drie jaar 2200,- euro, voordeel voor de club 800,- euro.
Er worden vrijwilligers gevraagd om de adverteerders over te halen, Jos Vriend meldt zich
aan.
-Gert-Jan Teer wil eventueel op maandag vanaf 19.45 een schaakprobleem behandelen.
Wie belangstelling heeft, kan zich melden.
-Jos Vriend vraagt Aad Lansbergen wie de cursus op school geeft. Dit is een initiatief van
Aad. Kan ook vanuit de club, maar dan zijn vrijwilligers nodig.
-Jean-Louis van Ollefen heeft in z’n archief nog een wedstrijd tegen ZSC-Saenden
gevonden en reikt de APK-prijs uit aan Jan Beekman.
-Jan Kat heeft nog een zeer verdiende bos bloemen over voor wedstrijdleider Roel Spier
en geeft wat voorlopige informatie over de indeling van het achttal.
-Roel Spier vraagt een liefhebber om de website van onze schaakclub te beheren nu René
Veenis weg is, neemt Aad Lansbergen dit voorlopig waar.
-Jan Teer bedankt namens de vergadering het bestuur voor z’n inzet.
12. Sluiting.
Om ca 22.00 uur besluit de voorzitter de geanimeerde vergadering en hij maakt tegelijk de
indeling bekend van de simultaanwedstrijden die Jan Kat, Ruud Nieuwenhuizen en Ruud
Douwes gaan spelen, zodat we schakend eindigen.
September 2010, secretaris J.Kat
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57e JAARVERSLAG VAN SEIZOEN 2010 – 2011.
Nog steeds, ook na 57 jaar, kunnen we vaststellen dat Assendelft een bloeiende
schaakvereniging heeft. In het laatste clubblad telde ik 31 seniorleden (die bijna zonder
uitzondering regelmatig komen) en niet minder dan 25 jeugdleden die elke week A3 onveilig
maken.
Vooral voor de oudere leden was het een prettige verrassing dat oud-lid en oud-secretaris
Frans Bersee weer terugkeerde op het oude nest. Door ziekte werd zijn komst enige weken
onderbroken, maar de eerste partijtjes heeft Frans alweer gespeeld.
Het Bestuur had een makkelijk jaar met weinig problemen en dat komt waarschijnlijk omdat
schakers slechts zelden ruzie maken, ze denken liever een paar zetten vooruit!
De conclusie van dit Jaarverslag is dan ook dat het een prima schaakseizoen was.
Voor de interne kompetitie werd een gewijzigde formule toegepast na de scheiding in januari
namelijk geen vaste twaalfkamp voor de eerste twaalf, maar doorgaan volgens het
Keizersysteem.
In de komende Jaarvergadering zullen de ervaringen met het nieuwe systeem geëvalueerd
worden.
Voordat het zover was, moest er wel om geschaakt worden en dat gebeurde iedere
maandagavond vol overgave, met als resultaat dat Aad Lansbergen bij de scheiding op de
eerste plaats stond, direct gevolgd door Kees Lute.
David Gelok viel uit de boot door veel afberichten, Jan de Boer, Jan Teer en Jean-Louis van
Ollefen haalden het net niet, wel plaatsten zich voor de eerste twaalf na spannende strijd:
Ruud Douwes, Hans Kuijper, Melchior Bood en René Spruit.
Het gevecht om het clubkampioenschap ging na de splitsing voornamelijk tussen Aad
Lansbergen en Kees Lute en die begon op 17 januari met een zege van Kees in een onderling
duel, die vervolgens lang op voorsprong bleef totdat hij in april verloor van Remmert
Brinkman en Aad koploper werd.
Deze verloor op zijn beurt van Peter van Straten, zodat voor de laatste ronde Kees weer eerste
stond en aan remise geNoég had in het tweede duel met Aad.
Het werd een spannende partij waarin Aad niet beter stond en na een alles of niets poging
tenslotte z’n koning om moest leggen tegen de nieuwe clubkampioen Kees Lute.
Op de tweede plaats eindigde de sterk terugkomende Peter van Straten, gevolgd door de
bekende namen. Opvallend was de matige negende plaats (nog achter René Spruit!) van
ondergetekende, nota bene de regerende clubkampioen.
Ook in de tweede groep werd vanaf de start in januari geknokt om de bovenste plaatsen, die
recht gaven om mee te spelen in de vierkamp tijdens de laatste drie ronden. De gelukkigen
waren David Gelok, Jean-Louis van Ollefen, Jan Teer en op de valreep Ab Visser.
Uiteindelijk werd David Gelok de nieuwe kampioen van de tweede groep.
Eindstand Groep-1
1. K. Lute
2. P. van Straten
3. A. Lansbergen
4. R. Spier

656,5
574,5
571,5
498,0

5.
6.
7.
8.

Eindstand Groep-2
1. D. Gelok
2. J.L. van Ollefen
3. A. Visser
4. J. Teer
5. J. de Boer
6. J. van Weelden
7. C. Coco

2,5
2,0
1,5
0
487,5
427,5
403,0

8. B. Hoffman
9. A. Eggenhuizen
10. J. Beekman
11. F. Rijkhoff
12. D. Noé
13. P. Bijl
14. J. Bulder

R. Nieuwenhuizen
R. Brinkman
G.J. Teer
R. Spruit
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468,5
446,5
386,0
383,5

9. J. Kat
10. R. Douwes
11. M. Bood
12. J. Kuijper

363,5
351,5
308,5
268,5

395,0
392,0
387,0
376,5
367,0
345,0
341,5

15. C. Boekhout
16. A. Grin
17. F. Bersee
18. D. Spier
19. J. Vriend

330,0
244,0
201,5
173,5
115,0

De interne kompetitie werd voor de broodnodige variatie enkele keren onderbroken door
alternatieve schaakgebeurtenissen zoals een Rapidavond in oktober met twee gasten van
Schaakclub Krommenie, helaas heb ik geen eindstand kunnen vinden.
Op 20 december vond de feestavond plaats met snelschaken en vlotbruggen en natuurlijk de
ontknoping van de APK-kompetitie, die nauwgezet begeleid wordt door Jean-Louis van
Ollefen.
De nieuwe Algemeen Periode Kampioen werd dit keer Aad Lansbergen.
De prijzen waren weer goed verzorgd, vooral de worstpakketten uit Neck vielen in de smaak.
Als geslaagde afsluiting van het seizoen werd op 9 mei een simultaanwedstrijd gespeeld
tegen Chris de Saegher, die 15 van de 23 partijen wist te winnen, zes spelers wisten een
remise af te dwingen en Ruud Nieuwenhuizen en Ab Visser wonnen hun partij.
In de externe kompetitie beleefden we een noviteit, na vele jaren konden we een tweede team
laten meespelen voor de NHSB-4,5 klasse. Hierin spelen teams van vier personen en onder
leiding van Jean-Louis van Ollefen hebben Casper Coco, Bart Hoffman, Fons Rijkhoff en Jan
de Boer een nieuwe ervaring opgedaan met het schaken tegen onbekende (en vaak sterke)
tegenstanders.
Eindstand klas 4,5 B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Santpoort-5
Castricum-4
Chesscool-4
Lasker
Koedijk-4
Bloemendaal-4
Assendelft-2
DOS

Eindstand klas 3D
matchpunten bordpunten
13
21,5
9
15
8
16
8
14
6
14
6
11
3
11
3
9,5

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

matchpunten bordpunten
HWP-5
11
33
Chess Soc.Zandvoort-2
9
33,5
HWP-7
9
33
Assendelft
9
31,5
Kenn.Combinatie-10
6
27,5
De Uil-3
6
26
Santpoort-4
4
23,5
De Vennep-3
2
16

Het eerste achttal speelde na degradatie weer in de derde klasse en verspeelde z’n kansen op
promotie door een zeer slechte start met twee ruime nederlagen. Na herstel eindigde het team
nog op een gedeelde tweede plaats.
Bestuursvergaderingen vonden plaats op 7 december en 11 mei, waarbij de laatste
vergadering ook bijgewoond werd door Aad Lansbergen om een beeld te krijgen van onze
florerende jeugdafdeling.
Zowel de kwantiteit als de kwaliteit (2e plaats van E-team in NHSB!) van de jeugdleden is in
opgaande lijn, maar dat vraagt veel aandacht van de leiders met hun krappe bezetting.
Andere aandachtspunten van het Bestuur zijn de matige kwaliteit van de Website en eventuele
samenwerking met Schaakclub Krommenie.
Onze onvermoeibare voorzitter en wedstrijdleider Roel Spier had een schaakkalender voor
2011 gekregen en dat was onmiddellijk te merken in het clubblad, waarin naast het kompetitie
commentaar allerlei schaakwetenswaardigheden te lezen waren, soms zeer interessant!
Tot slot wil ik de mening bevestigen van verschillende tegenstanders uit andere
verenigingen, die ons complimenteerden met ons gezellige clublokaal. Ook dat is belangrijk
voor een bloeiende club en daarvoor alle dank aan Annie, Marion en Martin van de
Dorpstaveerne.
Augustus 03-08-2011
Secretaris J.Kat
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Begeleidend schrijven financieel verslag
Seizoen 2010-2011
Dit jaar hebben we bij de seniorenafdeling een ruim positief resultaat gedraaid; veroorzaakt
door de positieve opbrengst vanuit het clubblad, een hogere contributie opbrengst alsmede
het hogere ledental bij de jeugd waardoor de NHSB afdracht niet volledig door de senioren
wordt gedragen.
Over de gehele linie zijn de kosten gestegen met minimaal het inflatiepercentage. De
rentevergoedingen zijn verbeterd, echter leveren een vertekend beeld op omdat dit jaar 1,5
jaar rente opbrengst is meegenomen vanwege rekening verandering bij de ING. Excessieve
stijging vindt plaats met betrekking tot de bankkosten. Dit jaar is sprake van een stijging van
50%, terwijl het einde hiervan nog niet inzicht is. Verwachting is dat we volgend jaar 100 tot
150 Euro kwijt zijn aan kosten voor het betalingsverkeer. De penningmeester zal onderzoek
doen om deze kosten te reduceren, echter we zijn gebonden aan de tariefstelling voor
zakelijk betalingsverkeer.
De NHSB afdracht is dit jaar sterk gestegen (15%) naar bijna 1100 euro. Dit wordt mede
veroorzaakt door een groter aantal jeugdleden dat is opgegeven, alsmede de indexering.
De jeugdafdeling heeft ondanks de ledengroei een klein verlies geboekt, ondanks een
bijdrage vanuit het clubblad. Door het aanzienlijke ledenaantal loopt ook het kostenpatroon
en de investering in de opleiding op. Een investering in schaakborden is direct in de kosten
genomen. Hierdoor is het kostengedeelte dit jaar relatief hoog.
Met betrekking tot het clubblad is een deel van de reservering voor drukkosten
doorgeschoven naar het komende boekjaar. Dit omdat het werven van adverteerders
momenteel een zeer moeizame zaak is en de geplande nieuwe omslagen per 1-8-2011 niet
haalbaar is gebleken.
Seizoen 2011-2012
De begroting voor komend jaar laat eigenlijk weinig bijzondere zaken zien, voor beide
afdelingen wordt een klein negatief resultaat voorzien. Dit wordt veroorzaakt omdat de
inkomsten uit het clubblad zijn weggevallen. De begroting is verder conservatief ingezet,
De opbrengsten van het clubblad zijn voor het uitgavenpatroon van de schaakvereniging een
welkome aanvulling. Indien we geen clubbladopbrengsten zouden hebben, is een stijging
van de contributie met ongeveer 5% noodzakelijk om kostendekkend te zijn. Door een aantal
zeer positieve jaren kunnen we ons echter een licht negatief resultaat veroorloven.
Bij de jeugdafdeling wordt verwacht dat het ledental zich zal consolideren. Ondanks deze
consolidatie zal ook hier sprake zijn van een klein negatief resultaat, mede vanwege de
opleidingskosten, NHSB afdracht en kosten van het betalingsverkeer.
Contributie 2011-2012
Het bestuur gaat er vanuit dat we einde dit jaar een nieuwe clubblad cyclus kunnen starten.
Hierdoor is het te verwachten negatieve resultaat niet zorgwekkend. Tevens heeft de
vereniging de laatste jaren een gedegen reserve weten op te bouwen. Om deze redenen is
besloten de contributie voor komend seizoen ongewijzigd te houden.
De bedragen zijn:
- Senioren contributie € 77,00
- Junioren contributie € 44,20 (jeugd en studenten spelend bij de senioren)
- Jeugd contributie € 38,00 (leden spelend bij de jeugdafdeling)
Jan Beekman
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JEUGDNIEUWS
Jaarverslag jeugdafdeling Schaakclub Assendelft
36e seizoen 2010 - 2011
•
•
•
•
•

In dit seizoen bestond het begeleidingsteam uit:
Jean Louis van Ollefen, Gert Jan Teer Lesgevers stap 1, 2;
Casper Coco, Jos Vriend:
Lesgever stap 1;
Martin Honkoop
Lesgever stap 2;
Remmert Brinkman:
Lesgever stap 3, 4;
Aad Lansbergen:
Wedstrijdleider, Kursusleider en Algemene Zaken.
De nieuwe leden dit seizoen waren Matthijs ter Avest, Jens Fey, Joeri Hagedoorn, Nick van der
Hoorn, Mik van Houts, Tijmen en Roos Janssen, Floris Langereis, Dani Peters, Duncan Rigter en
Maurice Waerts. We eindigden het seizoen met in totaal 23 leden.
Competitieresultaten:
Eindstand Herfstkampioenschap

1.
2.
3.

Algemeen:
Mark Honkoop
Gilian Honkoop
Laurian Wannee

Stap 3:
Stap 2:
1. Marco van Eerden 1. Mika Imming
2. Sterre de Jong

Stap 1:
1. Mexx de Jong
2. Lex Menger
3. Nick van der Hoorn

Eindstand Seizoen 2010 - 2011

1.
2.
3.

Algemeen:
Casper Bierman
Mark Honkoop
Shahrukh Kahn

Stap 3:
1. Gilian Honkoop

Stap 2:
1. Hielke van Seijst
2. Roel Bierman
3. Mexx de Jong

Stap 1:
1. Nick van der Hoorn
2. Matthijs ter Avest
3. Jens Fey

Overige activiteiten:
Schaakkursus:
Vanaf 20 september werd een schaakkursus van 8 lessen gegeven.
De kursus had 13 deelnemers, waarvan er 7 lid zijn geworden.
36e Zaans Schaakkampioenschap voor de jeugd
In de kerstvakantie werd door een 3 tal leden deelgenomen aan het Zaans kampioenschap
(Mark, Gilian en Marco). De 7-jarige Gilian werd gedeeld 1e in de groep t/m 9 jaar. Via
snelschaakwedstrijden werd hij uiteindelijk 2e. Hij had de pech dat hij door een superstart veel
sterke spelers van 10, 11 jaar kreeg, waardoor hij zijn laatste partijen verloor en de
tegenstanders van zijn leeftijd hem net konden achterhalen. Een nadeel als de D en E
deelnemers in een groep spelen.
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Pupillendag 2011 van de NHSB
Op zondag 23 januari 2011 werd bij SC Santpoort de jaarlijkse NHSB pupillendag gehouden.
Van onze club deden Casper, Mark, Gilian en Roel mee. Casper en Mark speelden in groep E
(geboren 2001) en wisten in de groep van 18 deelnemers in 7 partijen 3.5 resp. 3 punten te
behalen. Zij eindigden daarmee op de 9e resp. 12e plaats. Gilian en Roel speelden in groep G
(geboren in 2003) en behaalden uit 7 partijen 6 resp. 5 punten. Gilian werd daarmee eerste en
Roel eindigde op een gedeelde 2e plaats.
Nederlands Kampioenschap Pupillen 2011 in Oosterhout
Op 26 juni 2011 nam Gilian als Noord-Hollands kampioen deel aan het Nederlands
kampioenschap t/m 8 jaar (Groep G). Met een rating van 740 stond hij als nr. 12 genoteerd in
de 39 deelnemers tellende groep. In het sterke veld wist hij 5 uit 7 te scoren. Alleen tegen de
no’s 1 Jonas Hilwerda (rating 1166) en 2. Maarten Hoeneveld (rating 1105) moest hij het
onderspit delven. Door zijn andere 5 partijen te winnen, waaronder zijn partijen tegen de nr’s
4 en 5, behaalde hij de 3e plaats met een toernooirating van 1019. Een prima prestatie
Proficiat. Door dit resultaat steeg zijn rating op de KNSB ratinglijst van 1 augustus 2011 naar
828. Ook Roel mocht door zijn gedeelde 2e plaats tijdens het Noord-Hollands kampioenschap
als invaller meedoen. Wist hij toen Gilian nog te verslaan, nu moest hij met één overwinning
uit 6 partijen Gilian ver voor laten gaan. Maar ook voor hem was de deelname aan dit
Nederlands kampioenschap een grote belevenis. De helft van de partijen zijn op digitaal
borden gespeeld, zie link achter Algemeen.
Op Internet kun je eindstanden, verslagen, foto’s en video’s vinden, zie onderstaande links:
Algemeen: http://www.nationalepupillendag.org/index.php
Partijresultaten en eindstand Groep G: http://www.nationalepupillendag.org/2011/g/
Verslag op schaaksite.nl met video van de deelnemers: http://schaaksite.nl/page.php?id=2660

Grand Prix’s
Mark, Gilian, Casper en Roel hebben aan een aantal Grand Prix’s deelgenomen. Mark 9x,
Gilian 10x, Casper en Roel elk 5x. Door aan alle 10 Grand Prix’s deel te nemen was Gilian de
meest actieve toernooischaker van Noord-Holland. In de eindstand van groep E (groep t/m 10
jaar) werd Gilian 5e, Mark 8e, Casper 16e en Roel 23e een resultaat, dat er mag zijn.
Dat deelname aan de Grand Prix’s zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit de ratingontwikkeling
van de deelnemers:

Gilian
Mark
Casper
Roel

Begin seizoen
469
580
449
290
10

Eind seizoen
828
646
613
440

NHSB Jeugdclubkampioenschappen voor E-viertallen 2011
Op het toernooi eindigde ons team bestaande uit Gilian, Mark, Casper en Roel op de 2e plaats
en mocht hierdoor deelnemen aan het KNSB Clubkampioenschap.
KNSB Clubkampioenschap voor E-viertallen 2011
Op dit toernooi met 38 deelnemende teams in Groningen werden door Gilian, Mark, Casper
en Roel in 7 wedstrijden 7 punten gehaald. Met deze 50% score tegen de beste teams van
Nederland eindigden ze op de 20e plaats.
Training algemeen:
In dit seizoen hebben we een speciale schaakcursus door een van de topschakers / trainers in
de Zaanstreek (Cor van Dongen) voor een 8-tal ervaren spelers kunnen regelen. De cursus
bestond uit 4 lessen van 1 uur en ging over het openingsspel, het middenspel en het eindspel.
Deelnemers aan de cursus waren Mark Honkoop, Gilian Honkoop, Laurian Wannee,
Shahrukh Kahn, Mika Imming, Marco van Eerden, Casper Bierman en Marc van Dalen.
Schaakopleiding:
Op 30 mei werden de schaakexamens van de NHSB afgenomen door de NHSB-examinator
Chris de Saegher. De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen:
Stap 1
Matthijs ter Avest, Jens Fey, Joeri Hagedoorn, Nick van der Hoorn,
Mik van Houts, Roos Janssen, Tijmen Janssen en Lex Menger
Stap 2
Stan Fey en Gilian Honkoop
Stap 3
Shahrukh Kahn, Casper Bierman, Gilian Honkoop en Mark Honkoop
Stap 3+
Gilian Honkoop en Mark Honkoop

Tot zover het 36e Jaarverslag.

Toernooien seizoen 2011 – 2012:
Behalve bovengenoemde toernooien zijn er dit seizoen weer 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. De Grand Prix
toernooien zijn ideaal om schaakervaring op te doen. Door promotie en degradatie kom je
vanzelf terecht in een groep met spelers van gelijke sterkte. Elk toernooi bestaat uit 7 partijen.
Schema Grand Prix toernooien seizoen 2011 – 2012
GP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Toernooi
SC. Santpoort
16e Bischoff toernooi
Zaanstreek
Excelsior
Winterkoning Alkmaar
Castricum
Magnus ECN
Deen toernooi
Medi-Ma toernooi
HWP Haarlem

Datum
September
08-10-2011
13-11-2011
December
8-1-2012
Februari
18-03-2012
29-04-2012
17-05-2012
Juni

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

Voor verdere actuelere info over deze toernooien zie onze Website.
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Plaats
Santpoort
Hoorn
Zaandam
Heemskerk
Sint Pancras
Castricum
Schagen
Hoorn
Purmerend
Haarlem

Programma komende weken
1e Half uur
Maandag 05 september Prijsuitreiking Simultaan
Maandag 12 september Wedstrijd
Maandag 19 september Wedstrijd
Maandag 26 september Wedstrijd
Maandag 3 oktober
Geen schaken kermis
Maandag 10 oktober
Wedstrijd
Maandag 17 oktober
Geen schaken herfstvakantie
Maandag 24 oktober
Wedstrijd

2e Half uur
Doorgeefschaak
Les
Les
Les
Les
Les

Schaakkursus
Op 19 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/

Afberichten
Afberichten kunnen gedaan worden bij:
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474 of per email a.lansbergen@wxs.nl.
Het schaken begint weer op maandag 5 september met de prijsuitreiking en een
simultaanwedstrijd van de jeugdleiders tegen de jeugdleden.
Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft,
Aad Lansbergen

Röntgenschaak
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