Datum 31 augustus 2015

De Kleine Rokade
38e jaargang nummer 4
Clubavond maandag aanvang 20:00 uur
Locatie

De Dorpstaveerne

Dorpsstraat 350

 075-6871213

Voorzitter

R. Spier

Aletta Jacobsstraat 127

 075-6874028

Secretaris

J. Kat

Dorpsstraat 327

 075-6871974

Penningmeester J. Beekman

Hallerweg 60, Wijdewormer

 0299-425250

Bestuursleden

G.J. Teer

Watermolenstraat 1, W’zaan

 075-6218618

J. van Weelden

Hogeweg 30

Uitgeest  0251-320080

Wedstrijdleider R. Spier

Aletta Jacobsstraat 127

 075-6874028

Redactieadres

M. Sücker

Communicatieweg Oost 5

 075-6874476

e-mail via:

a.lansbergen@wxs.nl

C. Boekhout

Pastoor Botsstraat 8

Bezorging

 075-6871906

Jeugdafdeling
Clubavond maandag van 18:45 tot en met 19:45 uur
Locatie

Buurtcentrum A3

Dorpsstraat 386

 075-6873111

Coördinator

Aad Lansbergen

Veenpolderdijk 17a

 075-6871474

Wedstrijdleider Melle Gelok
Jeugdtrainers

Remmert Brinkman Dorpsstraat 116

 075-6871249

Casper Coco

Oberonlaan 41 Krommenie

 075-6874774

Aad Lansbergen

Veenpolderdijk 17a

 075-6871474

Ook op Internet

http://www.schaakclubassendelft.nl/
Kopijdata
Inleverdatum
21 oktober 2015

Verschijningsdatum
26 oktober 2015

JAARVERGADERING
Uitnodiging voor alle leden van Schaakvereniging “Assendelft” tot het bijwonen van de
Jaarvergadering,te houden op maandag
7 september 2015, aanvang 20.15 uur in “De Dorpstaveerne”.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering op 1 september 2014 (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: Jan Kat, Gert-Jan Teer, Jan van Weelden.
Deze zijn allen herkiesbaar.
9. Verkiezing Kascommissie.
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2014-2015.
11. Bespreking van Kompetitie 2015-2016.
12. Wijziging in Huishoudelijk Reglement over opzeggen van lidmaatschap.
13. Clubblad.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.
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NOTULEN JAARVERGADERING OP 1 SEPTEMBER 2014.
1. Opening.
Voorzitter Roel Spier opent de vergadering in het Jubileumjaar voor 21 aanwezige leden,
inclusief Derk Mulder, die tijdelijk lid wordt.
2. Notulen van de vorige Jaarvergadering.
Er zijn geen aanmerkingen, ze worden met dank aan de secretaris aanvaard.
3. Ingekomen stukken en mede delingen.
-De broertjes Honkoop gaan onze club verlaten, ze gaan spelen voor ChessCool.
Jean-Louis van Ollefen stopt bij onze club en David Gelok neemt een jaartje schaakrust.
-Afberichten zijn er van: Ruud Douwes (vakantie), Jan Teer (zieke vrouw), Jan Bulder
(verjaardag), Frans Bersee en Don Spier.
-Nieuwsbrief van de KNSB, brengt weinig nieuws.
-Toekomst van A3 is onduidelijk na failliet van Welsaen.
4. Jaarverslagen Senioren en Jeugd.
Geen op- of aanmerkingen, met dank aan Jan Kat en Aad Lansbergen voor de verslagen.
Aad meldt nog dat van de twintig jeugdleden er nog tien over zijn, inclusief drie nieuwe
leden die de cursus gaan volgen. De moeder van Melle Gelok is actief in de Jeugdclub en er
wordt reclame gemaakt op de scholen.
5. Jaarverslag Penningmeester.
Jan Beekman heeft een overzichtelijk verslag gemaakt met een sterk vereenvoudigde balans.
Zowel bij de Senioren als bij de Jeugd zijn de uitgaven wat hoger dan de inkomsten, vooral
door een hogere Bondscontributie en de feestavonden.
Piet Bijl vraagt of van de 450 euro van de feestavond, de loterij inkomsten afgetrokken zijn,
dat is het geval.
Uit de advertentie inkomsten van het clubblad gaat twee maal 100 euro naar de Senioren en
naar de Jeugd.
De begroting v oor 2014-2015 laat een tekort zien van 500 euro, vooral door het Jubileum.
De penningmeester stelt voor, het komend seizoen de kontributie te verhogen met 4 euro,
d.w.z. Senioren gaan 84 euro betalen, de Jeugd 42 euro.
Er is geen bezwaar uit de vergadering.
6. Verslag Kascommissie.
De leden Ab Visser en Kees Boekhout hebben de financiele situatie van de Schaakclub
gecontroleerd, op enkele kleine verschillen na waren er geen aanmerkingen en de
penningmeester wordt decharge verleend.
7. Beleid Bestuur.
Als belangrijkste taak ziet het Bestuur, het ledental op een dusdanig niveau te houden dat er
elke clubavond leuke partijen gespeeld kunnen worden.
Er zijn wat zorgen over de speellocatie van de Jeugd door de A3-problemen.
8. Bestuursverkiezing.
Roel Spier en Jan Beekman worden onder applaus herkozen als voorzitter en
penningmeester.
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Roel merkt op dat het zijn laatste termijn als voorzitter wordt door de hoge werkdruk bij zijn
werkgever (ING), om die reden zoekt hij ook een nieuwe wedstrijdleider.
9. Verkiezing Kas commissie.
Ab Visser wordt bedankt, voor het komend seizoen vormt Kees Boekhout met Peter van
Straten de Kascommissie. Als nieuwe reserve stelt Remmert Brinkman zich beschikbaar.
10. Uitreiking prijzen van seizoen 2013-2014.
De kampioen van de tweede groep is Gilian Honkoop, hij is niet aanwezig maar heeft de
beker ontvangen bij de Jeugdclub van Aad Lansbergen.
Clubkampioen Kees Lute ontvangt de plaquette en de bloemen van de voorzitter en een
welverdiend applaus van de vergadering.
Ook clubbladbezorger Kees Boekhout en onze gastvrouw Annie worden in de bloemen gezet,
de laatste zegde toe nog even door te gaan!
11. Bespreking kompetitie 2014-2015.
Het voorstel van het Bestuur is om de normale procedure te blijven volgen, inclusief de APK,
met eventueel een tienkamp na de scheiding wegens de vele Bondswedstrijden.
Ab Visser is bang dat er dan te weinig wedstrijden gespeeld gaan worden.
Daan Noe stelt voor om te spelen volgens het Keizersysteem tot januari  kampioen-1 en
verder te gaan volgens Keizer tot mei -> kampioen-2 en tenslotte de kampioenen tegen
elkaar te laten spelen om het clubkampioenschap.
Onze wedstrijdleider komt met voorstellen waaruit we kunnen kiezen als de indeling van de
NHSB-kompetitie bekend is.
Kees Boekhout vraagt of de vierkamp in de tweede groep zinvol is.
De bedoeling is een spannende ontknoping te krijgen, maar ook dat neemt Roel mee.
In de externe kompetitie in de NHSB zullen we deelnemen met drie teams: een zestal en
twee viertallen.
De speeltijd wordt waarschijnlijk iets aangepast, waarbij het extra kwartier aan het einde van
de partij verdwijnt en in plaats daarvan er tien seconden per zet worden toegevoegd.
12. Samenwerking met s.c.Krommenie.
Er is weinig interesse voor de gezamenlijke wedstrijden Rapid en Snelschaak.
We houden elkaar op de hoogte van activiteiten.
13. Jubileum wegens zestig jarig bestaan op 10 november.
We gaan iets speciaals doen in ons clublokaal, er is dan geen kompetitie die avond.
Ruud Nieuwenhuizen ving iets op van z’n buurman, maar houdt het geheim.

14. Rondvraag.
-Jan Beekman hoopt dat we ondanks de vergrijzing ons ledental op peil kunnen houden.
-Derk Mulder werkt in de buurt en wil een jaartje bij ons schaken.
-Ries van Raaphorst vraagt hoe wij omgaan met de mobiele telefoons.
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De KNSB wil dat telefoons uitgeschakeld zijn tijdens een schaakpartij, hetgeen lastig is voor
mensen die bereikbaar moeten zijn.
We wachten de regels van de NHSB af.
-Jan Kat meldt dat Kees Lute de leider wordt van het eerste zestal dat speelt in de derde klas.
Voor het tweede en derde team volgen de opstellingen later.
Hij eindigt met het uitdelen van welverdiende bloemen voor de voorzitter/wedstrijdleider
Roel Spier en penningmeester Jan Beekman.
15. Sluiting.
Mooi op tijd kan de voorzitter deze Jaarvergadering afsluiten met een woord van dank voor
de inbreng van de aanwezigen, waarna de borden en stukken uit de kast komen voor een
simultaan tegen Kees Lute, Peter van Straten en Roel Spier.
November 2014, secretaris Jan Kat.

61e JAARVERSLAG VAN SEIZOEN 2014 – 2015.
Op 1 september 2014 startte het nieuwe schaakseizoen met een goedbezochte
jaarvergadering, op 28 april 2015 werden de laatste partijen gespeeld en waren de
kampioenen bekend. Onze club bestond ook nog 60 jaar en dat werd op 10 november gevierd
met een zeer geslaagde simultaan wedstrijd tegen Cor van Dongen. Tot slot werd voor de
derde keer het seizoen op de eerste maandag van mei gezellig afgesloten met een avondje
schaken en quizen, bedacht en begeleid door Jan Beekman en Gert-Jan Teer.
Ons ledenbestand piept en kraakt ondertussen van ouderdom (werd alleen uitgebreid met
tijdelijk lid Derek Mulder), maar houdt stand zodat wedstrijdleider Roel Spier toch weer een
interessante interne kompetitie kon begeleiden. Vooral bij de scheiding voor de twaalfkamp
was de spanning te snijden, ten slotte behaalden Rene Spruit, Jan de Boer, Ries van Raaphorst
en Casper Coco de begeerde plek, ten koste van Hans Kuijper, Ruud Douwes, Ab Visser en
Roel Spier.
Clubkampioen werd opnieuw Kees Lute, die alle aanvallen van vooral Ruud Nieuwenhuizen
en Aad Lansbergen gedecideerd afsloeg door gewoon te blijven winnen met als uiteindelijk
resultaat een super-score van 10 uit 11! Een speciale vermelding verdienen de voormalige
jeugdleden Melle Gelok met een fraaie vierde plaats en Melchior Bood die als zesde ook meer
dan 50% wist te scoren. Helaas werd het verloop van de twaalfkamp verstoord door de vele
wedstrijden voor de externe kompetitie en een aanzienlijk aantal afberichten, onder andere
omdat op dinsdag gespeeld werd met Pasen en na Bevrijdingsdag.
Eindstand Groep-1. (i = niet gespeeld)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K. Lute
R.Nieuwenhuizen
A.Lansbergen
M.Gelok
R.Brinkman
M.Bood

10 pnt
8 +i
7,5
6,5 +i
6,5
6

7. J.Kat
8. R.Spruit
9. J.de Boer
10. P.van Straten
11. R.van Raaphorst
12. C.Coco
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5
3,5 +i
3 +ii
3 +ii
1,5 +ii
0,5 +i

Eindstand Groep-2.
1. R.Spier
2. D.Spier
3. A.Visser
4. D.Noe
5. R.Douwes
6. J.Kuijper
7. G.J.Teer
8. J.Beekman
9. F.Rijkhoff
10. C.Boekhout
11. D.Mulder
12. J.Bulder
13. J.van Weelden
14. F.Bersee
15. B.Hoffman
16. P.Bijl
17. A.Grin
18. J.Teer

3 punten uit vierkamp.
1,5
1,5
0
545
505
477
472
409
364
342
320
293
279
246
218
193
178

De kompetitie voor de Algemene Periode Kampioen blijft een leuk gebeuren, begeleid door Ab
Visser, die uit de zes periodes verdeeld over het schaakseizoen telkens een kampioen weet uit te
kiezen. Tijdens de feestavond op 22 december moest een van de kampioenen, Bart Hoffman
afzeggen. Na veel gezoek in de periodestanden kwam Don Spier als invaller
naar voren en laat die nou na felle strijd met Ries van Raaphorst en Jan Beekman de nieuwe APKkampioen worden!
De samenwerking met Krommenie beperkte zich tot twee Rapidavonden waar ook een aantal
Krommenieers aan mee deden. Bovendien organiseerde Krommenie in het voorjaar een zeer
geslaagd tournooi met wijnproeverij in het Fort aan de Ham
Het nieuwe speeltempo van 100 minuten plus 10 seconden per zet wijkt zo weinig af van de
vroegere 90 minuten plus 15 minuten uitvluggeren, dat het systeem zonder problemen
geïmplementeerd is. Het gevolg is wel dat de oude klokken niet meer bruikbaar zijn.
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Bestuursvergaderingen werden gehouden op 26 november en 1 juni.
Toen de Bondskompetitie startte was m’n voorspelling dat alle teams kampioen konden worden
in hun afdeling, deze voorspelling is bijna uitgekomen.
Ons eerste team, een zestal onder leiding van Kees Lute, behaalde de titel in klas 3E met zes
overwinningen en een gelijkspel tegen Purmerend-4. Concurrent Het Spaarne-3 werd met maar
liefst 6-0 verslagen, maar eindigde toch met slechts een punt achterstand als tweede.
Het tweede team speelde met een viertal in klas 4F in een halve competitie tegen Krommenie-3,
Bakkum-2 en De Wijkertoren-6. Met J. Kat als teamleider werd de eerste wedstrijd wat
ongelukkig verloren tegen Krommenie-3, daarna wonnen we alles en werden afgetekend
kampioen.
Ook het derde team met Jan de Boer als leider speelde als viertal in klas 4G een halve competitie
en wel tegen Het Paard van Ree-2, De Wijker Toren-5 en Excelsior-3.
Het Paard van Ree werd hier kampioen, Assendelft-3 werd ten slotte derde.
De Jeugdafdeling maakt een moeilijke periode mee, na het verlies van de broertjes Honkoop, loopt
het aantal jeugdleden verder terug. Volgens Aad Lansbergen stoppen veel leden als ze naar een
hogere school gaan en is er veel concurrentie van de voetbaltraining op maandag.
Overwogen wordt om een schaakcursus op woensdagmiddag te geven, tevens is er reclame
gemaakt op de lagere scholen door middel van posters.
De situatie rondom de speellocatie Buurthuis A3 is nog steeds ongewis.
Stella Honkoop (het jongere zusje) domineert de interne competitie, ze is ook Noordhollands
kampioen geworden en op 20 juni werd ze zelfs Nederlands kampioene (zie jeugdverslag)!
Het clubblad verscheen afgelopen seizoen door ziekte van Manfred Sücker wat minder frequent
(5 maal) en de vraag bij het Bestuur komt op of het de moeite nog loont.
Omdat de frequentie terugloopt, wordt het werven van adverteerders moeilijker.
Volgens onze penningmeester brengen deze advertenties 200 tot 250 euro per jaar op.
Bovendien wordt de Website met uitslagen en standen steeds beter bekeken.
We gaan er met de Jaarvergadering over praten.

Augustus 2015, secretaris Jan Kat.
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BESTUURSNIEUWS
Begeleidend schrijven financieel verslag Boekjaar 2014-2015
In navolging van vorig boekjaar is dit overzicht opgemaakt per augustus.
Seizoen 2014-2015
Voor het afgelopen seizoen zouden de kosten van het 60-jarig bestaan gedekt worden met de
vrijval van het clubblad ter grootte van € 480,--, echter het jubileum is goedkoper uitgevallen,
waardoor voor de reguliere exploitatie € 280,-- overbleef. Ondanks deze meevaller in
exploitatie heeft het senioren gedeelte van onze club een negatief resultaat behaald. Bij de
jeugdafdeling is het afgelopen jaar het ledental onder het benodigde minimum gebleven en is
ondanks een beperking van de kosten sprake van een negatieve exploitatie. Daarnaast is er
grote onzekerheid met betrekking het verblijf binnen A3, nu er een zaalhuurverhoging met
ingang van 1 januari 2015 van ruim 100% is voorgesteld. Momenteel is de penningmeester
met de penningmeester van het A3 bestuur in gesprek. Dientengevolge staat ook op de balans
een betwiste post van € 175,-- voor de zaalhuur van de eerste helft van 2015.
Verder zijn alle overige posten meegestegen met inflatie, met als negatieve uitzonderingen de
bijdrage aan de KNSB (15% stijging) en de bankkosten (20% stijging). Met betrekking tot het
betalingsverkeer zal daarom worden overgegaan naar de Regiobank, die een aanzienlijk
gunstiger tarief heeft.
Seizoen 2015-2016
Vanwege de doorlopende stijging van kosten, vergrijzing van het ledenbestand bij de senioren,
het lage ledental van de jeugdafdeling, aflopen van de clubblad inkomsten en de onzekerheid
met betrekking tot de A3 accommodatie noodzaakt het bestuur om de contributie aan te
passen. Deze aanpassing is reeds in de begroting van dit jaar verwerkt. Indien het ledental van
de jeugdafdeling structureel zo laag blijft als deze momenteel is, zal bekeken moeten worden
of de huidige structuur van een aparte locatie, met bijbehorende kosten mogelijk blijft. Mede
omdat het niet meer mogelijk is om leden gedurende een jaar bij de KNSB/NHSB op te zeggen
is door het bestuur een voorstel gedaan m.b.t. het opzeggen van het lidmaatschap voorgesteld
als agendapunt op de jaarvergadering.
Bij de senioren afdeling zal het aantal junior leden afnemen en het aantal senior leden
toenemen vanwege het beëindigen van de studie. Dit heeft een positief effect op de
contributie, echter in het ledental zit ook een bepaalde mate van onzekerheid.
Momenteel worden geen grote investeringen binnen de vereniging voorzien, echter op
redelijke termijn zal wellicht een beperkte investering in een aantal schaakborden (slijtage) en
tweetal klokken (uitval storingen) moeten worden gedaan. Mede gezien de diverse onzekere
factoren bij met name de jeugd zal terughoudendheid het devies zijn.
Contributie 2015-2016
Vanuit het bestuur is gekozen om de verhoging voor het seizoen 2015-2016 vast te stellen op
€ 6,00. Hiermee is een groot gedeelte van het exploitatietekort gedekt.
Het bestuur stelt voor om de contributie als volgt vast te stellen:
- Senioren contributie € 90,00
- Junioren contributie € 54,00 (jeugd en studenten, spelend bij de senioren – 60%)
- Jeugd contributie € 45,00 (leden, spelend bij de jeugdafdeling – 50%)
Jan Beekman
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APK
Hallo schaakvrienden.
Zo, eindelijk is de vakantie voorbij en gaan we weer schaken!
Ik hoop dat jullie de vakantie hebben gebruikt om je nog wat meer te verdiepen in het
machtige schaakspel.
Nou ik wel!
Ik ben er helemaal klaar voor en ga voor het kampioenschap!
Ik weet nu alles van de Italiaanse opening, het Spaans, Ruy Lopez, het Schots, Hollands,
Weens, Scandinavisch, Siciliaans, Berlijnse verdediging, Hongaarse verdediging, Russische
verdediging, Franse verdediging, Caro-Kann, het aangenomen en het geweigerde
Damegambiet en Koningsgambiet, de Engelse opening en de Bird, de Orang-oetan de
flankspelen en het Indisch.
Het middenspel met aftrekaanval en aftrekschaak, blokkeren, magneetcombinatie,
matbeelden, penningen, de sterke velden, lijn- en veldcontrole, toren tegen paard.
En niet te vergeten, heb ik natuurlijk nog het eindspel tot in den treuren geoefend en
bestudeerd, met de zwakke pionnen, centrumpionnen, vrijpionnen, loperpionnen,
paardpionnen, flankpionnen, toreneindspelen, eindspel met 2 paarden, of 2 lopers, of loper en
paard enz. enz. enz.
Alleen jammer dat ik het niet allemaal kan onthouden…..
Voor de APK-finale zijn er nog 3 plaatsen beschikbaar.
Zorg dat je er bij komt en doe mee voor de titel: Algemeen Periode Kampioen 2015.
Groetjes en tot ziens achter het bord.
De Keurmeester
Av.
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JEUGDNIEUWS
Jaarverslag jeugdafdeling Schaakclub Assendelft
40e seizoen 2014 - 2015






In dit seizoen bestond het begeleidingsteam uit:
Casper Coco:
Wedstrijdleider
Melle Gelok:
Lesgever stap 1, 2 en beheerder Website
Martin Honkoop:
Lesgever stap 3
Remmert Brinkman:
Lesgever Stap 3, stap 4
Aad Lansbergen:
Lesgever en Algemene Zaken.
De nieuwe leden dit seizoen waren Don Carlos Rolando, Ōmar Yilmaz en Thomas Bosschieter.
We eindigden het seizoen met in totaal 9 leden.
Competitieresultaten:
Eindstand Herfstkampioenschap 2014
1.
2.
3.

Stella Honkoop Herfstkampioen
Wouter de Jonge
Mace Neeft

Eindstand Seizoen 2014 - 2015
1.
2.
3.

Stella Honkoop Clubkampioen
Mace Neeft
Wouter de Jonge

Overige activiteiten:
Schaakkursus:
Vanaf 15 september werd een schaakcursus van 8 lessen gegeven.
De cursus had slechts 1 deelneemster, die na de cursus afhaakte omdat ze met voetbaltraining
en schaken op een avond te veel hooi op de vork had genomen. 2 Andere aanmelders hadden
al eerder om dezelfde reden afgehaakt.

Schaakopleiding:
Op 18 mei werden de schaakexamens van de NHSB afgenomen:
De volgende deelnemers wisten het examen met succes te volbrengen:
Stap 1
Thomas Bosschieter, Ōmar Yilmaz
Stap 2
Wouter de Jonge
Stap 3
Wassim Belloum
Stap 4
Stella Honkoop
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Grand Prix:
Stella is bij de Grand Prix in groep E op de 1e plaats geëindigd.
Eindstand:
1 Honkoop, Stella
Assendelft
490 punten
2 Hacken, Louis ten
Santpoort
420 punten
3 Jonkman, Amelia
De Wijker Toren
406 punten
Nationale Pupillendag 2015
Op 20 juni vonden in Roosendaal de Nederlandse kampioenschappen voor 7, 8 en 9 jarigen plaats in
de groepen H, G en F. Stella speelde in de F-groep van de 9 jarigen. In de groep met in totaal 42
deelnemers, die zich geplaatst hadden via de onderbonden, wist Stella zich uitstekend te weren.
Op de Website van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond verscheen het volgende nieuws:

Alexander Rutten en Stella Honkoop zijn zaterdag in Roosendaal kampioen van Nederland in
de F-categorie (2006) en dus 'pupillenkampioen' geworden. Rutten scoorde 6,5 uit 7,
Honkoop werd met 6 uit 7 behalve beste F-Meisje ook tweede bij de F-Jeugd. Rutten won het
onderlinge duel.

Pupillenkampioen van Nederland
Alexander Rutten (Eindhovense Schaakvereniging)
Pupillenkampioene van Nederland
Stella Honkoop (SC Assendelft / KC Chesscool)
Uitslag:
Eindstand

1
2
3
4
5
6

Naam

Rutten Alexander
Honkoop Stella
Lipschart Olivier
Tjong Tjin Joe Wesley
Warnaar Tim
Van Der Hagen Loek

Rating

Punten

1333
895
709
757
500
863

6.5
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0

Stella gefeliciteerd.
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Stella
Stella stopt na 3 jaar met schaken bij onze club. Komend seizoen gaat ze bij Chesscool in
Haarlem samen met haar broers Gilian en Mark aan de nationale competitie deelnemen.
Stella veel succes, als je zo door gaat kun je wellicht in de toekomst in een simultaan bij ons
tegen de senioren nog eens je kunsten vertonen. Je plezier in het schaken en je wilskracht om
het steeds beter te kunnen zal ons altijd bijblijven.
Tot zover het 40e Jaarverslag.

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
Wedstrijd

2e Half uur
Les
Les
Les
Les
Les

Schaakkursus:
Op 14 september begint weer een cursus voor kinderen van groep 5 en 6.
In 8 avonden wordt hen de basisbeginselen van het schaken bijgebracht.
Ken je kinderen die graag willen leren schaken, geef het ze door.
Voor informatie zie onze website: http://www.schaakclubassendelft.nl /
Schema Grand Prix toernooien seizoen 2015 – 2016
GP
1
2
3
4

Toernooi
Grand Prix Hoorn
Grand Prix Zaanstad
Grand Prix Wijkertoren Beverwijk
Grand Prix Sint Pancras

Datum
25-10-2015
15-11-2015
13-12-2015
03-01-2016

Voor detail info zie Website NHSB http://www.nhsb.nl/ onder het tabblad jeugd.

Afberichten
Afberichten kunnen gedaan worden, bij voorkeur uiterlijk op zondag, bij:
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474, SMS via 0613548672 of per email a.lansbergen@wxs.nl.
et schaken begint weer op maandag 7 september met de prijsuitreiking en een
simultaanwedstrijd van de jeugdleiders tegen de jeugdleden.
Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft,
Aad Lansbergen
12

