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VOORZITTERSWOORD
Voor u ligt het 2e clubblad van het seizoen. Dat lijkt normaal, maar het maken en
uitbrengen van ons clubblad vergt toch tijd. Allen bedankt voor de bijdrage aan dit
clubblad.
Interne competitie
De te verwachten indeling in 2 groepen
krijgt vorm. Voor de plaatsing bij de 1e
groep gaat het nog om een enkele plek
en zal het spannend worden, wie de
laatste zal zijn.

Playchess
Een toelichting van Gert Jan Teer over
de mogelijkheid om onderling te
schaken, via Playchess, hebben wij nog
te goed.
Mogelijk al in dit clubblad?

Externe competitie
Het 8-tal heeft de 2e wedstrijd
gelijkgespeeld tegen voorheen SV
Spaarne en de 3e duidelijk verloren van
Volendam 1.
Behoud in de 2e klasse, aan het einde
van het seizoen, zal een goed resultaat
zijn.

Deelname 4-tal aan 4,5 klasse
Kandidaten voor het 4-tal kunnen zich
melden bij Roel Spier. De intentie is
om volgend seizoen van start te gaan.
Uiteraard mag het niet ten koste gaan
van ons 8-tal!
Hersenkrakers

Algemeen Periode Kampioen 2009
Jean Louis van Ollefen, onze
“keurmeester”, heeft regelmatig nieuws
over de APK. Hou het scherp in de
gaten! (zie elders in ons clubblad zijn
verslag)

Ik vind het initïatief van Gert Jan Teer
voor de schaakopdrachten een groot
succes. Hulde hiervoor!
Geweldig dat er partijen van bekende
grootmeesters op tafel komen, maar
ook vanuit onze club.
Ik zie dat het leeft onder onze leden.
Mijn motto, meedoen is belangrijker
dan winnen.
Zie ik, wat een ander ook ziet?
Of kijkt een ander heel anders tegen de
stelling aan?

(het is altijd leuk om een kado te
ontvangen!)
En vergeet zijn oproep niet, om
cadeaus te schenken voor de winnaars.
Ik waardeer zeer zijn aanpak van de APK.
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Nieuwe leden?
Weet u (lezer(es) van dit blad) nog
iemand, die in clubverband, wil gaan
schaken, informeer hem/haar eens over
Schaakvereniging Assendelft.
Indien u zelf interesse heeft, dan kunt u
(vrijblijvend) elke maandagavond
vanaf 20.00 uur een kijkje komen
nemen tijdens onze wekelijkse
clubavond. De locatie is “De
Dorpstaveerne”, Dorpsstraat 350
Assendelft.
(Het schaakseizoen is van september
tot en met april.)

Promotie/degradatie regeling
Omdat het dit seizoen voor het eerst is,
hierbij een herhaling van het
reglement:
1. De kampioen van de 2e groep krijgt
na het 1e deel van de competitie
bonuspunten. De bonuspunten worden
bepaald door plaats waarop de
kampioen van de 2e groep staat aan het
einde van het 1e deel, met een
maximum van 58 punten.
2. Eindigt de kampioen van de 2e groep
na de bonuspunten bijtelling boven of
gelijk met de nummer 12, dan speelt de
kampioen van de 2 groep in de 1e
groep.

Bestuursvergadering
Op donderdag 19 november 2009 is het
bestuur bijeengekomen om te
vergaderen.
Op de agenda stonden onder andere de
acties uit de jaarvergadering en de
voorbereidingen op onze feestavond.

3. De nummer 12 degradeert naar de 2e
groep.
4. Het staat de kampioen van de 2e
groep vrij om wel of niet gebruik te
maken van deze regeling

(staat de feestavond genoteerd?!)
Feestavond
Noteer in uw agenda, op 21 december
2009, onze feestavond.
(op welke plaats komt de kampioen?)

Voorzitter,
Roel Spier

Kopijdata
Inleverdatum
13 januari 2010

Verschijningsdatum
18 januari 2010
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN)
Na terugkeer van mijn weekje weg naar Tsjechië
ging ik mijn ontvangen e-mail bekijken. 1
daarvan was een bericht van Aad Lansbergen.
Hij moest de jaarvergadering van SVA bijwonen
en kon niet komen schaken. Tevens herinnerde
hij mij aan het aanleveren van kopij.
Oeps, is het al weer zo ver? Wanneer was de
laatste keer? Half oktober? Wat gaat de tijd toch
snel. Nog even en het jaar 2009 ligt alweer
achter ons. Toch maar achter de PC (of is het
voor?) gekropen om kopij te maken.

Het vervolg van de interne competitie was een
week later. De koplopers Aad Lansbergen en
Remmert Brinkman speelde remise tegen elkaar.
Echter niet zo maar. Zij speelden als allerlaatste,
op de bekende “Remmert plek”, tot het uiterste.
Melchior Bood deed goede zaken door Jan de
Boer te verslaan.
Jan Teer deed afbericht. Hij moest een
heupoperatie ondergaan. Daardoor is hij enige
weken uit de roulatie. Mogelijk dat hij in
december zijn terugkeer laat plaatsvinden. Jan,
wij hopen voor jou op een voorspoedig herstel!

Naar aanleiding van een aantal reacties wil ik
mijn excuses maken voor de kwaliteit van het
“Interne Nieuws” in de vorige editie van ons
clubblad.
Hopelijk voldoet deze versie wel weer en bevat
het geen storende fouten. (nogmaals sorry, GertJan!)
De 2e periode van het seizoen

Tijdens de
3e avond werd koploper Aad Lansbergen
verslagen door Gert-Jan Teer.
De strijd tussen de zwagers Jan van Weelden en
Roel Spier eindigde in een remise.
Melchior Bood zette zijn reeks voort en bond
Hans Kuijper aan zijn zegekar.
Ruud Nieuwenhuizen kreeg een vrije ronde en
kon zich gaan voorbereiden op de
bondswedstrijd later in die week. (zie elders het
verslag van Peter van Straten.)

Na het kermisreces, van 2 weken, hadden wij,
op maandag 19 oktober 2009, een RAPID
avond.
Zo een avond houden wij om jeugdleden en
introducés (familie, kennissen, buren, et cetera)
kennis met ons te laten maken.
Deze avond waren er NUL gasten.
Gezien de doorlooptijd van 7 ronden Zwitsers is
het de bedoeling om vanaf ACHT uur te
beginnen. Helaas zijn wij niet zo tijdsgebonden
en begonnen wij om circa half NEGEN. Om
toch een acceptabele eindtijd te behalen moest
hierdoor de speeltijd per speler worden ingekort.
(Als ik zelf tijd over heb, dan zal ik de eindstand
van de RAPID avond vermelden in ons
clubblad. Zie elders?)

Op zondag 8 november 2009 bestond onze
schaakvereniging 55 jaar.

Voorafgaande aan de 4e speelavond feliciteerde
Albert Grin het bestuur met ons lustrum.
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Melchior Bood zette zijn zegereeks verder voort.
Dit keer moest Roel Spier het onderspit delven.
(het spelen met 1 uur op de klok vereist toch een
andere aanpak! De verslaggever dezes.)
Kees Lute versloeg de koploper Remmert
Brinkman.
En nummer TWEE Gert-Jan Teer ging onderuit
tegen Peter van Straten.
Rene Spruit stak niet onder stoelen of banken
dat hij een uitzonderlijke prestatie had geleverd,
door Jan Kat te verslaan. (ik ben benieuwd naar
de mening van Jan zelf)
Een andere Jan (Beekman) verloor van Daan
Noë.
Krommeniër Bart Hoffman kwam langs om te
kijken of hij bij ons wilde gaan schaken. De
indruk was goed. Hij was positief en beloofde de
volgende week op tijd aanwezig te zijn.

erkennen in Rene Spruit.
Bart Hoffman won dit keer van Albert Grin.
Koploper is Kees Lute, op de voet gevolgd door
Remmert Brinkman en Ruud Nieuwenhuizen.
Uit de tussenstand blijkt dat alle gevestigde
namen zich aan de kop hebben genesteld.
Behalve dan Roel Spier, die met een 16e plaats
een relatief lage klassering heeft.
Weer Melchior Bood zich te handhaven? Ik ben
benieuwd.
Een grote groep spelers staat dicht bij elkaar. Bij
winst kan men veel stijgen, bij verlies evenzo
veel dalen.
WEB-site
De actuele informatie (uitslagen laatste avond en
bijgewerkte stand) is te zien op onze site.
www.schaakclubassendelft.nl
Kijk regelmatig! Mist u wat? Wat vindt u van
het nieuws? Laat het weten.
Het is goed om te horen dat het bekeken wordt
en mogelijk kunnen wij een aanpassing doen,
indien er iets mist.

Op de 5e speelavond werd Jan van Weelden
ingewerkt als (ad interim) wedstrijdleider.
Nieuwkomer Bart Hoffman had volgens eigen
zeggen nog wat last van stramme
schaakhersenen, maar wist wel te winnen. De 1e
klap is een daalder waard, zullen wij maar
zeggen.
Tegen zijn leermeester Remmert Brinkman wist
Melchior Bood niet te winnen. Hij verloor dit
keer.

Resultaten van de jeugdige leden
Melchior staat het hoogst. (10) Hij heeft een
55% score behaald.
Casper Coco volgt daarna (21). Hij heeft score
van 33%.

Op de 6e avond speelde het achttal tegen
Volendam 1. Tegen een sterke tegenstander
werd verloren met 1,5 – 6,5. (zie elders mogelijk
het verslag) Het wordt een heel zware klus in
deze TWEEDE klasse!!

Dan volgt Peter Veenis (26). Hij heeft tot nu toe
een 25% score.
Het laagst staat Don Spier. (31) Hij is bezig met
een HBO studie en kan vrijwel niet schaken,
maar heeft punten gehaald door afberichten.

Een aantal afberichten waren niet bij de
wedstrijdleider (ad interim)
Jan van Weelden terechtgekomen.
In de interne competitie relatief weinig
wedstrijden. Waarvan maar 1 met een remise
uitslag en wel die tussen Albert Grin en Piet
Bijl.
Melchior Bood had de draad weer opgepakt en
versloeg Daan Noë.

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.
Splitsing
De splitsing zal per 11 januari 2010
plaatsvinden.

De laatste speelavond wederom maar 1 remise
partij. Peter van Straten en Remmert Brinkman
deelden het punt.
Melchior Bood moest deze avond zijn meerdere

Wedstrijdleider,
Roel Spier
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Tussenstand na 30 november 2009
Punten Waardering
1 K. Lute
445.5
70
2 R. Brinkman
435.5
69
3 R. Nieuwenhuizen 410.5
68
4 P. van Straten
391.5
67
5 A. Lansbergen
385.5
66
6 R. Spruit
384.5
65
7 J. Kat
362.5
64
8 D. Gelok
358.5
63
9 G.J. Teer
337.5
62
10 Melchior Bood
335.0
61
11 J. Kuijper
317.0
60
12 D. Noë
304.5
59

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

J.L. van Ollefen
J. van Weelden
R. Douwes
R. Spier
J. Bulder
C. Boekhout
P. Bijl
J. de Boer
C. Coco
A. Eggenhuizen
A. Visser
J. Beekman
F. Rijkhoff
P. Veenis
A. Grin
J. Teer
B. Hoffman
J. Vriend
D. Spier
C. Benjamin

Punten Waardering
303.0
58
290.0
57
289.0
56
282.5
55
241.5
54
229.5
53
228.0
52
215.5
51
200.5
50
199.5
49
189.5
48
189.5
47
183.0
46
180.5
45
168.5
44
139.5
43
128.0
42
119.5
41
81.5
40
78.0
39

Eindstand RAPID avond - 19 oktober 2009
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
Punten W.P. S.B.
K. Lute
6.5 28.0 25.25
G.J. Teer
5.5 29.0 22.75
R. Brinkman
5.0 31.0 19.00
R. Nieuwenhuizen 5.0 27.5 18.50
P. vaN Straten
5.0 25.5 16.00
A. Lansbergen
4.5 24.5 14.75
Melchior Bood
4.0 29.5 14.50
R. Spruit
4.0 29.5 12.50
D. Gelok
4.0 28.5 13.00
J. Kuijper
4.0 27.0 12.00
J. van Weelden
4.0 25.0 12.50
J.L. van Ollefen
4.0 19.5 6.50

Plaats
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
Punten W.P. S.B.
R. Spier
3.5 28.0 11.25
P. Veenis
3.0 29.5 11.00
R. Douwes
3.0 25.0 6.50
D. Spier
3.0 22.0 8.00
D. Noë
3.0 21.5 5.00
F. Rijkhoff
2.5 25.5 6.25
J. Boer, de
2.5 20.0 4.25
J. Bulder
2.5 18.5 3.25
A. Eggenhuizen 2.5 18.5 2.25
C. Boekhout
2.0 17.0 1.00
C. Coco
1.0 20.0 0.00
J. Vriend
0.0 18.0 0.00

De APK club competitie.
Na de zomerstop zijn we met ingang van maandag 21 september 2009 weer gestart met het
bijhouden van de persoonlijke resultaten, in de interne competitie, voor het bepalen van de periode
winnaars.
De vierde periode titel werd gewonnen door ons jeugdlid Melchior Bood. Op maandag 2 november
hebben we Melchior gefeliciteerd met het behaalde resultaat en hem veel succes toegewenst met
zijn verdere schaak ontwikkeling. Ter gelegenheid hiervan werd aan hem een boekje over de
sterkste schakers van ons land uitgereikt.
Inmiddels is de vijfde periode ook alweer afgesloten. Opnieuw had Melchior de meeste punten
gescoord. Maar, in het reglement is opgenomen dat een lid maar één keer per kalenderjaar tot
periodekampioen benoemd kan worden. Dit betekent dat in een dergelijke situatie de nummer twee
de eer toekomt om periode kampioen genoemd te worden.
Dit is geworden Cees Boekhout. Aan hem werd uitgereikt Thieme’s schaakboek “Honderd jaar
meesterschaak” afkomstig uit de nalatenschap van Nico Heermans.
De eerste vijf periodekampioenen van dit jaar zijn:
1). Jan Beekman, 2). Ab Visser, 3). Don Spier, 4). Melchior Bood en 5). Cees Boekhout.
Na afloop van de clubavond op 14 december a.s. wordt bepaald wie nummer zes is geworden.
Deze zes leden gaan tijdens de feestavond op 21 december 2009 strijden om de titel: Algemeen
Periode Kampioen van het jaar 2009.
JLvO.

De redactie wenst
iedereen een zalig
kerstfeest en een
voorspoedig, gezond
en sportief 2010
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WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN)
Met muzikale voorbereiding een goede schaakavond.
Donderdagavond 5 november 2009 op weg richting het ‘Koppie plein’ waar het achttal schakers
stonden te wachten en waar de auto indeling werd gemaakt: Peter (5), Ruud (2), Aad (4) en Cees
(1). Op weg naar Haarlem Zuid waar we onze competitiewedstrijd moesten spelen
Onderweg werd iedereen stil vanwege de dreigende muziek die uit de speakers van mijn (Peter)
auto onze geest wist te bereiken en te beïnvloeden, de Duitse band Rammstein gaf ons een
onbewuste duidelijke hersenspoeling die al onze angsten weg nam (jawel, we hadden geconstateerd
dat onze tegenstander had een aanzienlijke hogere rating had)
Aangekomen bij de club die zichzelf ‘Het Spaarne’ noemen werden we hartelijk welkom geheten.
Alles ging erg gemoedelijk aan toe. We begonnen dus wel even later als 20:00 uur. Maar toen we
eenmaal waren begonnen, werd al snel duidelijk dat er ook wel regels waren: punt verlies indien
een telefoon afgaat, consumptiebon voor een versnapering (Aad nam Cassis volgens hem het meest
gunstige wat je maar kon kopen gezien de prijs van Cassis) en niet in de zaal analyseren na afloop.
Om even over negen had ik besloten om alle borden eens te beoordelen (die beoordeling is
natuurlijk altijd gekleurd dus het kan door de schaker zelf heel anders worden ervaren, dat zal later
ook blijken).
 Bord 1 (Cees) stond in evenwicht
 Bord 2 (Ruud) stond in evenwicht. Het ruimte overwicht op de damevleugel werd
gecompenseerd door het ruimte overwicht op de koningsvleugel van zijn tegenstander. Het kon
in mijn ogen een heel boeiende partij worden.
 Bord 3 (Aad ) daar vond ik Aad slechter staan in verband met de onveiligheid van zijn koning,
jullie kennen allemaal die Aad stellingen wel.
 Bord 4 (Roel) stond in evenwicht en was een echte Roel stelling (beton schaken).
 Bord 5 (de schrijver) stond in evenwicht, een stelling met een Italiaans tintje.
 Bord 6 (Remmert) stond in mijn ogen ook goed in evenwicht
 Bord 7 (Jan) stond ook nog gelijk
 Bord 8 (zag er in mijn ogen ietsje slechter uit voor onze Jean.Louis van Wolfen, met de koning
in de midden en een slechtere pionnen stelling, maar als compensatie kwam toen wel paard Pe3
in de stelling op de 12 de set en daar deed Jean Louis zijn door mij gespelde naam eer aan)
Met andere woorden: het kon nog alle kanten uitgaan.
Om 21:50 hoor ik een kort overleg tussen Cees en Jan dat Cees zelf moest beoordelen of hij het
remise aanbod van zijn tegenstander accepteert, wat Cees ook deed. Het eerste half puntje aan bord
1 is binnen. Een knappe prestatie!.
Circa 22:00 had Jan Kat volgens mij een remise bereikt! Later volgde ook de partij van Roel. Aad
won zijn partij! Ik beschouwde die als minder, maar ja na afloop bleek ik het toch wel helemaal
verkeerd te zien volgens Aad. “De koning stond zo veilig als wat (dit vertelde hij met zijn handen
gebarend - jullie kennen het wel-), het paard stond uitstekend en de pionnetjes zullen het
uiteindelijk wel beslissen (met twee handen, vingers bewegend als vliegensvlug stel mieren die zich
snellen naar de overkant bewegen, om daar als dame te worden gekroond)”
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De partij van Ruud bleek inderdaad heel erg spannend en uiteindelijk werd het een knappe
geforceerde remise door een noodzakelijk herhaling van zetten (zijn tegenstander met nog maar een
paar minuten op de klok had geen andere keus en deed er verstandig aan om deze herhaling dus niet
uit de weg te gaan).
Remmert verloor een toren aldus zijn eigen korte analyse, en was duidelijk aangeslagen, maar ja
Remmert je hebt ons ook vaak uit de nesten gewerkt moet je maar denken!!! Zelf won ik mijn partij
na 29 zetten: mijn tegenstander kon mat of dame verlies niet meer voorkomen.
We hadden dus 4 punten en Jean Louis was als wolf nog bezig om uit alle macht te kijken of er nog
een half puntje uit te persen viel, hiervoor moest dan wel zijn tegenstander een blunder begaan,
want die stond inmiddels glad gewonnen. Dat gebeurde niet en de handen werden sportief geschud.
De uitslag werd 4-4: een knappe prestatie!!!!!!!
Terug in de auto in realiseerde we ons dat de muziek van Rammstein zijn vruchten had afgeworpen:
3 punten in 1 auto en geen verlies partij. Ik zal binnenkort even een paar cd’tjes branden…
Peter
Als ik het goed genoteerd heb ging mijn partij als volgt:
1. e4
- e5
2. Pf3 - Pf6
3. Pc3 - d6
4. Lc4 - Le7
5. d4
- ed4
6. Pd4 - 0-0
7. Ff4 - a6
8. a4
- Ld7
9. f3
- Pc6
10 Pc6: - Lc6
11. 0-0
- Pd7
12. Pd5 - Pe5
13. Pe7:+ - De7
14. Le2 - Tad8
15. c4
- Pg6
16. Lg3 - f5
17. ef5: - Tf5
18. Ld3 - Tf6
19. Tfe1 - Df7
20. Dc2 - Te8
21. TTe8: - De8:
22. Te1 - Df7
23. b4
- h6
24. b5
- ab5:
25. cb5: - Ld5
26. b6
- c6
27. a5
- Pf4
28. Lf4: - Tf4:
29. Lg6 - zwart geeft op
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JEUGDNIEUWS
Afgelopen maand is er weer volop geschaakt. Behalve de partijen voor de competitie is er op de
feestavond van 30 november in een vijftal vierkampen gestreden om prijzen. Ook de deelnemers
aan de schaakcursus en Mexx deden aan de vierkampen mee en wisten zich ondanks de snelheid
aardig te redden.
Extern namen Mark en Gilian deel aan het Grand Prix toernooi van ZSC Saenden. Een van de
maandelijks gehouden toernooien van de NHSB waaraan beginnende en ervaren schakers,
ingedeeld op ervaring, kunnen deelnemen.
Voor de kerstvakantie beveel ik jullie aan deel te nemen aan het Zaans Schaak Kampioenschap. Je
kunt er een hoop ervaring opdoen en je zult er veel plezier hebben. Zie voor informatie het achterste
blad van dit krantje.
Uitslagen:
5e ronde 26 oktober
Vincent de Jong
Casper Bierman
Marco van Eerden
Jop van der Laan
Mika Imming

-

6e ronde 2 november
Floris Gelok
Laurian Wannee
Shahrukh Kahn
Sjoerd de Wit
Jimmy Bras

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

-

-

Floris Gelok
Jop van der Laan
Mark Honkoop
Laurian Wannee
Sjoerd de Wit
Gilian Honkoop

Floris Gelok
Vincent de Jong
Laurian Wannee
Shahrukh Kahn
Mika Imming
Gilian Honkoop

0-1
1-0
½-½
1-0
1-0
0-1

Shahrukh Kahn
Jop van der Laan
Jimmy Bras
Sjoerd de Wit
Mika Imming
Gilian Honkoop

-

Marco van Eerden
Laurian Wannee
Mark Honkoop
Floris Gelok
Marco van Eerden
Vincent de Jong

9e ronde 23 november
Sjoerd de Wit
Mark Honkoop
Jimmy Bras
Shahrukh Kahn
Laurian Wannee
Gilian Honkoop

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Stand:
Floris Gelok
Laurian Wannee
Shahrukh Kahn
Casper Bierman
Marco van Eerden
Sjoerd de Wit

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

8e ronde 16 november

7e ronde 9 november
Mark Honkoop
Casper Bierman
Marco van Eerden
Jop van der Laan
Sjoerd de Wit
Jimmy Bras

Marco van Eerden
Casper Bierman
Vincent de Jong
Shahrukh Kahn
Jimmy Bras
Mika Imming

Vincent Noom
Jop van der Laan
Mika Imming
Floris Gelok
Casper Bierman
Marco van Eerden

274
173
154
149
135
124

1Alg
2Alg
3Alg
1Stap2
Stap2
Alg

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

7
8
9
10
11
12
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Jop van der Laan
Mark Honkoop
Jimmy Bras
Gilian Honkoop
Vincent de Jong
Mika Imming

115
115
101
99
91
41

1Stap3
1Stap1
Stap3
Stap1
Stap3
Stap1

1-0
0-1
1-0
0-1
0–1
0-1

Verslag
Floris is dit seizoen in topvorm. Met 9 overwinningen uit 9 partijen kan hem het
herfstkampioenschap niet meer ontgaan. Laurian is 2e op de voet gevolgd door Shahrukh en Casper.
In de huidige stand zijn de prijswinnaars Floris, Laurian, Shahrukh, Casper, Jop en Mark. Met nog 3
wedstrijden te gaan kan er echter nog van alles gebeuren.
Programma komende weken:
Maandag 07 december
Maandag 14 december
Maandag 21 december
Maandag 28 december
Maandag 4 Januari
Maandag 11 januari
Maandag 18 januari

1e Half uur
Wedstrijd
Wedstrijd
Vakantie
Vakantie
Simultaanschaak etc.
1e Ronde nieuwe competitie
Wedstrijd

2e Half uur
Les
Wedstrijd Laatste Ronde

Les
Les

Grand Prix 3 Zaanstad
Op zondag 15 november organiseerde ZSC Saende het 3e Grand Prix toernooi van Noord-Holland.
Er werd gespeeld in 15 groepen. Totaal waren er 113 deelnemers. Van onze club deden Mark en
Gilian Honkoop mee. Mark (7) werd voor een nieuwkomer erg hoog ingedeeld. Hij werd in groep
10 geplaatst met allemaal grote jongens. Hij eindigde op de laatste plaats maar wist toch nog een
overwinning te behalen. Bij zijn volgende Grand Prix zal zijn groepsindeling worden aangepast.
Gilian (6) speelde in groep 12, ook hoog voor een nieuwkomer. Met 5 punten uit 7 wedstrijden
eindigde hij echter op een gedeelde 3e plaats en wist hiermee zijn 1e beker binnen te halen.
Proficiat.
Grand Prix 4 Heemskerk
Op zondag 13 december organiseren Excelsior en de Wijker Toren in Heemskerk het
4e Grand Prix toernooi van dit seizoen. Voor info zie de site van de NHSB/
http://www.newinchess.com/nhsb/?pageID=50

Zaans Schaak Kampioenschap:
Op dinsdag 22 december en donderdag 24 december 2009 vindt het Zaans Schaak kampioenschap
in buurtcentrum de Pelikaan in Krommenie plaats. Voor info zie ommezijde.

Website:
Voor een wekelijkse update van de stand, uitslagen en het laatste nieuws kun je terecht op onze
website: www.schaakclubassendelft.nl. De website wordt elke dinsdag aangepast.

Afberichten
Afberichten kunnen gedaan worden bij:
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474 of per email a.lansbergen@wxs.nl.
Liefst uiterlijk zondags.
Indien je afbericht doet krijg je 1/3 van je puntenwaardering!
Aad Lansbergen
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36e Zaans Schaak Kampioenschap voor de Jeugd
Aan alle schakers,
Doe je (weer) mee? Meteen de eerste dagen van de vakantie lekker schaken en daarna
Kerstmis
en Oud & Nieuw vieren! Dus jouw eerste week van de kerstvakantie staat in het teken van het Persoonlijk
Kampioenschap voor de Zaanse Jeugd. Veel Zaanse schakers komen deze dagen naar Zaandam en beleven
een fantastisch toernooi. Iedereen die eind december 2009 nog géén 18 jaar is en in de Zaanstreek woont, er
naar school gaat of lid is van een Zaanse Schaakvereniging, kan deelnemen. We spelen op dinsdag 22
december en donderdag 24 december 2009 in biljart en denksportcentrum BOKO, Kraakstraat 42 te
Zaandam (tel. 075-6312197).
Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
Groep D/E.
Groep E (kinderen geboren in 2000 of later) en groep D (kinderen geboren in 1998 of later) spelenin één
groep. Zij spelen 9 ronden. Er zijn aparte prijzen te winnen voor de besten uit de E-groep en de besten uit
de D-groep. De besten plaatsen zich voor het Noord-Hollands Kampioenschap.
Groep C.
Groep C (jeugd geboren in 1996 of later) speelt 7 ronden. De besten plaatsen zich voor het NoordHollands Kampioenschap.
Groep A/B.
Groep A/B (jeugd geboren in 1992 of later) speelt 5 ronden.
Bovendien wordt op donderdagmiddag een snelschaaktoernooi gehouden, waarbij in één
groep gespeeld wordt. Wel zijn er aparte prijzen per leeftijdsgroep.
Speeltijden:
-dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur
-het snelschaken is donderdagmiddag van 13.00 uur tot ca. 16.00 uur, de prijsuitreiking is gepland om
16.15 uur.
Inschrijfgeld:
Bedraagt € 8,- voor het gehele toernooi (2 dagen), inclusief het snelschaaktoernooi.
Prijzen:
Iedereen krijgt een herinnering. Per leeftijdsgroep zijn er bekers voor de nummers 1, 2 en 3.
Inschrijving:
- door het insturen van onderstaand strookje (eventueel via je jeugdleider) aan Machiel Moes
(Schiermonnikoog 68, 1506 ZP Zaandam), mailen mag ook (mmoes@hotmail.com), beide
mogelijkheden bij voorkeur vóór 18 december 2009;
-door aanmelding aan de zaal (dinsdag 9.30-9.45 uur), echter vol is vol.
Aanmelding:
Iedereen moet zich op dinsdag 22 december 2009 tussen 9.30 en 9.45 uur aanmelden en het inschrijfgeld
betalen. Zorg dat je op tijd bent aangemeld !
Anneke Schol
Neptunuslaan 27
1562 XV Krommenie

Chris de Saegher
Jutestraat 153
1561 RK Krommenie

Machiel Moes
Schiermonnikoog 68
1506 ZP Zaandam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik kom schaken op 22 & 24 december 2009. Ik wil spelen in groep: E - D - C - A/B
(omcirkelen wat van toepassing is)
naam:

______________________ geboortedatum:

______________

adres:

______________________ telefoonnummer:

______________

e-mailadres:

______________________

schaakvereniging en/of schoolnaam: ____________________________
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