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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN)
Woensdagavond 11 december sprak
ik telefonisch met Aad Lansbergen,
over twee zaken. Aan het begin van
het gesprek herinnerde Aad mij aan
het aanleveren van kopij. Hij
suggereerde dat ik geen tijd meer
had om de voetbalwedstrijd AC
Milan tegen Ajax te gaan kijken. Is
het al weer zo ver? Wanneer was de
laatste keer? Half,eind oktober? Wat
gaat de tijd toch snel. Nog even en
het jaar 2013 ligt alweer achter ons.
Overdag had ik even een blik
geworpen op de mogelijke
beslissende partijen voor de
splitsing.

langs de borden schatte ik in dat
Gilian ging winnen. Tot mijn
verbazing zag ik later bij de
uitslagen dat Ruud toch had
gewonnen!? (voer voor analyse in
huize Honkoop)
Als gevolg van de stormachtige dag
was broer Mark niet aanwezig. Door
een omvallende boom was een raam
in zijn school stuk gegaan en de
glasscherven had hem getroffen.
Fons Rijkhoff zit in een “dalletje”.
Deze keer verloor hij van Ruud
Douwes. Melle Gelok deed goede
zaken door Jan Teer te verslaan.
Wetenswaardigheden 1

De 2e periode van het seizoen

(vanuit de schaakkalender 2011)

Gedichten over schaken zijn er niet
veel. Vaak wordt het spel gebruikt
om zaken uit te beelden, als
berekening, diepzinnigheid en
manipulatie. Zo niet het gedicht De
kroegschaker van Paul van den
Hout, dat echt de schaker als
onderwerp heeft.

(een sfeer impressie van een kermis)

Na het gebruikelijke kermisreces,
van 2 weken, hadden wij, op
maandag 21 oktober 2013, de eerste
avond van ons RAPID toernooi. (30
december 2013 is de tweede avond)
Martin Honkoop deed mee en Ries
van Raaphorst kwam eens kijken hoe
het er bij onze vereniging aan toe
gaat.

Gekluisterd aan de vierenzestig velden,
schuift hij dag-in, dag-uit, de oude rat,
zijn tegenstanders van het bord, of mat,
en maakt zo zijn geducht talent te gelde.
Verliezen doet hij immers nog maar
zelden,
want juist zijn stille kracht wordt
onderschat:
met eeuwig schaak of een geniepig pat
ontsnapt hij vaak aan wie de winst reeds
telde.
Dan doemt de kroegbaas op met blik en
stoffer,
en gaat hij ook hij zijns weg weegs. Maar
langs de gracht
vertraagt zijn tred en wordt zijn oog steeds
doffer,
want nooit wacht hem een vrouw meer in
zijn koffer,

Een week later het vervolg van de
interne competitie. Ab Visser moest
tegen koploper, Aad Lansbergen, en
moest zijn meerdere in Aad
erkennen. Remmert Brinkman had
een vrije ronde.
Gilian Honkoop speelde tegen Ruud
Nieuwenhuizen en kwam zeer goed
uit de opening. Tijdens mijn rondje
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sinds hij dat prachtig stuk verloor, die
nacht
na een slecht doorgerekend dame-offer
Paul van den Hout

kooi met orang-oetangs, ergens links
bovenin een aap zag rommelen en
toen getroffen werd door de
gelijkenis met pion B4 in het
schaakspel. Zo zijn schakers nu
eenmaal.
De volgende ronde moest hij
aantreden tegen Maroczy en hoe hij
daar zou openen was meteen
duidelijk: 1. b2-b4. Zo geschiedde,
en dat was tevens het interessante
aan een verder kleurloze remise. Een
andere anekdote gaat overigens nog
verder: de aap zou hem de pionzet
hebben aanbevolen - en daarmee
komt de remise toch in een heel
ander licht te staan.

Tijdens de 2e avond speelde het
zestal thuis, tegen De Waagtoren 7.
Er werd ruimschoots gewonnen. 4,5
tegen 1,5. (zie elders de details in het
verslag van Jan Kat?) Gaat het zestal
voor het kampioenschap in de derde
klasse C?
Melchior Bood won van Ab Visser.
Melle Gelok zette de opgaande lijn
voort. Dit keer won hij van Gilian
Honkoop. Mark Honkoop wist Jan
de Boer te verslaan.
Op de 3e avond won Kees Lute van
de koploper, Aad Lansbergen.
Nummer drie, Peter van Straten, won
van Roel Spier. Melchior Bood bond
Jan Kat aan zijn zegekar.
Melle Gelok speelde remise tegen
vader David. Piet Bijl won van
Albert Grin.

Op de 4e avond eindigde zowaar
zeven partijen in een remise. Meer
dan 50%.
De enige zwartspeler die won was
Cees Boekhout en wel tegen Albert
Grin. Melle Gelok won deze keer
van Jan Kat.
Een bijzondere partij vond ik zelf die
van Casper Coco tegen Hans
Kuyper. Beide waren nog als laatste
aan het spelen en Hans had een
materieel overwicht, maar Casper
kwam met een dodelijke aanval
waarin Hans allerlei stukken kon
pakken, maar dat liep allemaal fout
af. Deze partij heb ik getipt bij onze
Hersenkraker man, Gert-Jan Teer en
ben benieuwd of de computer van
Gert-Jan net zo over de partij denkt
als ik dat deed op de 18e november.
Kees Lute had een vrije ronde.

Wetenswaardigheden 2
(vanuit de schaakkalender 2011)

(Aleksei Sokolsky 1908 - 1969)

De B4 opening staat bekend als de
Sokolsky-opening, maar veel meer
nog als de Orang-Oetang. Deze
vreemde benaming is afkomstig van
grootmeester Tartakower, die
deelnam aan het supertoernooi, te
New York 1924, dat als een van de
sterkste van de schaakgeschiedenis
geldt. Tijdens dat toernooi bezocht
de Poolse Fransman de dierentuin
aldaar waarbij hij, staande voor een

(een echte hersenkraker)
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Op de 5e avond was wederom een
bondswedstrijd, dit keer een viertal
en wel het derde. Er werd ruim
gewonnen van Heemsteedse SC 2.
(zie elders de details in het verslag
van Jean Louis van Ollefen) Gaat het
derde ook voor het kampioenschap,
in de vierde klasse G?
Mark Honkoop won van Gert-Jan
Teer. Aan de reeks zonder een
verliespartij van Melle Gelok werd
een halt toegeroepen door Remmert
Brinkman. Albert Grin boekte
zowaar zijn eerste overwinning van
het seizoen en wel tegen Daan Noë.
Het is Ries van Raaphorst bevallen
bij onze vereniging. Hij speelde zijn
eerste partij tegen Frans Bersee en
speelde remise.

Uit de tussenstand blijkt dat
gevestigde namen aan kop gaan,
namelijk Kees Lute en Peter van
Straten. Melle Gelok zondermeer de
grote verrassing is!! Jan Kat staat te
laag voor zijn doen, idem dito voor
Melchior Bood, Jean Louis van
Ollefen en René Spruit. Roel Spier
staat virtueel (2e) hoger door zijn
bonus punten, als kampioen van de
2e groep.
Ik verwacht dat een relatief grote
groep (10 spelers) om de laatste 5
plaatsen gaan strijden op de laatste
avond voor de splitsing. Waarbij de
hoger geplaatste in het voordeel is en
meerdere factoren dan een rol gaan
spelen, maar theoretisch kan veel.
WEB-site

e

Op de 6 avond was het de leerling
tegen zijn meester. Het punt werd
gedeeld tussen Mark Honkoop en
Aad Lansbergen. Dit keer, in totaal
acht remises.
Ab Visser won van Gilian Honkoop.
Melle Gelok speelde remise tegen
Roel Spier. Casper Coco won van
René Spruit. Ries van Raaphorst
won zijn tweede partij en wel tegen
Albert Grin.

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.

Tijdens de 7e avond won koploper
Kees Lute van David Gelok. De
enige andere wit-speler die won was
Roel Spier en wel tegen Casper
Coco.
Hans Kuyper had een vrije ronde,
maar hij zat wel te schaken. Gert Jan
Teer had namelijk een introducé
meegenomen, Hans Harland. Melle
Gelok ging verder met winnen.
Melchior Bood delfde het onderspit.
Ries van Raaphorst won wederom,
nu van Fons Rijkhoff.

Resultaten van de jeugdige leden
Melle Gelok staat het hoogst. (6) Hij
heeft een 63% score behaald.
Mark Honkoop volgt daarna (8). Hij
heeft een score van 68% En slechts 1
verliespartij.
Dan krijgen wij Casper Coco (11).
Zijn score is 54%.
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Melchior Bood volgt op de 14e
plaats met een score van 45%.
Gilian Honkoop staat twee plaatsen
lager op 16, ook met een score van
45%.
Het laagst staat Don Spier (33). Hij
is bezig met een HBO studie en kan
vrijwel niet schaken, maar heeft
punten gehaald door afberichten.

Ranglijst volgens ELO-rating
Kees Lute
1822
Peter van Straten
1739
Ruud Nieuwenhuizen 1701
Aad Lansbergen
1690
Roel Spier
1679
Jan Teer
1639
David Gelok
1636
Gert-Jan Teer
1614
Remmert Brinkman
1596
Jan Kat
1575
René Spruit
1546
Ruud Douwes
1521
Hans Kuijper
1486
Jean Louis van Ollefen 1478
Fons Rijkhoff
1449
Jan de Boer
1397
Gilian Honkoop
1252
Bart Hoffman
1227
Casper Coco
1214
Melle Gelok
1160
Mark Honkoop
1119
Jan van Weelden
1078

Vervolg
23 december - feestavond
30 december - 2e avond RAPID
6 januari 2014 – 1e avond deel 2
Splitsing
De splitsing zal per 6 januari 2014
plaatsvinden.
Nieuwe leden
Komt u iemand tegen en raakt u
misschien aan de praat over schaken.
Probeer diegene eens warm te maken
voor onze gezellige club.

Wedstrijdleider, Roel Spier

Stand na 9 december 2013
Punten Waardering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

K. Lute
P. van Straten
R. Spier
A. Lansbergen
R. Brinkman
Melle Gelok
R. Nieuwenhuizen
Mark Honkoop
A. Visser
D. Gelok
C. Coco
R. Douwes

578.5
522.5
519.0
517.0
463.0
436.5
436.0
424.0
421.5
398.5
388.0
378.0

70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Punten Waardering
G.J. Teer
Melchior Bood
R. Spruit
Gilian Honkoop
J. Kuijper
J. Kat
J. de Boer
J. Teer
J.L. van Ollefen
J. Bulder
J. van Weelden
D. Noë
C. Boekhout
B. Hoffman
P. Bijl
J. Beekman
F. Bersee
F. Rijkhoff
R. van Raaphorst
A. Grin
D. Spier

372.0
361.0
355.0
342.5
326.0
312.0
309.5
295.5
294.5
280.5
269.5
263.5
245.0
229.0
224.5
174.0
168.0
152.5
141.5
131.5
75.5

58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38

WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN)
VERSLAG BONDSKOMPETITIE ASSENDELFT-1
Na de verre reis naar Hoorn waar Caissa-Eenhoorn-6 onder leiding van Kees Lute met 4,5-1,5
verslagen werd, heeft dit team zich helaas teruggetrokken uit de kompetitie,zodat we weer op nul
moesten beginnen.
De volgende wedstrijd speelden we op 4 november thuis tegen De Waagtoren-7 en dat ging van
een leien dakje, behalve met ondergetekende die in een remisestelling ijzer met handen wilde
breken en nul op het request kreeg.
Uitslagen:
Kees Lute
David Gelok
Aad Lansbergen
Jan Kat
Peter van Straten
Remmert Brinkman

- Andre Bremmers
- Herman Nijhuis
- Klaas Silver
- Karel Beentjes
- Harrij Sluiter
- Alfred van Zwienen

1-0
1-0
0,5-0,5
0-1
1-0
1-0

Op dinsdag 26 november een “uitwedstrijd om de hoek” in De Pelikaan tegen Krommenie-3.
Ooit hebben we tegen Krommenie-1 gespeeld (dat was een maatje te groot), tegen Krommenie-2
was het altijd spannend, maar het derde team van Krommenie was duidelijk te zwak voor ons.
Omdat Aad Lansbergen naar een belangrijke vergadering van SVA moest, ging Jan de Boer mee
als invaller, net als Ruud Nieuwenhuizen voor Peter van Straten.
Ruud trof het slecht,doordat z’n tegenstander niet op kwam dagen,mocht hij tegen Anneke Schol
aantreden en die verras je niet zo makkelijk,het werd dan ook remise.
Ook Kees Lute moest ondanks verwoede pogingen remise toestaan aan oude rot Jan de Jong.
De overige partijen werden door Assendelft gewonnen,maar niet altijd met grote overmacht:
Remmert koos in een moeilijke stelling de juiste zetten en Jan de Boer speelde een spectaculaire
partij met wederzijdse kansen. Jan bleef in een ingewikkelde stelling de vijandelijke koning
belagen, hield het hoofd koel (al kon je dat niet aan hem zien) en won tenslotte fraai.
Ondertussen had Ajax met 2-1 gewonnen van Barcelona dus de avond kon niet meer kapot.
Uitslagen:
Jan de Jong
Piet Borgdorff
Anneke Schol
Mohammed Abtahi
Francisco Villa
Loek Hoff

- Kees Lute
- David Gelok
- Ruud Nieuwenhuizen
- Jan Kat
- Remmert Brinkman
- Jan de Boer

0,5-0,5
0-1
0,5-0,5
0-1
0-1
0-1

Met twee geldige overwinningen staan we in de top van de ranglijst, maar we moeten Oppositie1 nog boven ons dulden en laat dat nu op maandag 27 januari onze tegenstander zijn! Het is
duidelijk dat winst in die wedstrijd wel eens beslissend kan zijn,dus we moeten er vol tegenaan!
Voorlopig hebben we even rust en wens ik iedereen prettige feestdagen en een vooral gezond
2014.
Teamleider Jan Kat

6

Bondswedstrijd De Waagtoren 8 tegen Assendelft 2, 12 november 2013
Bord 1 Roel Spier
2 Fons Rijkhoff
3 Jan de Boer
4 Melle Gelok
De Waagtoren heeft als speellocatie Het Gulden Vlies in Alkmaar. Een fraaie
locatie in het centrum. Nadeel is dat deze locatie niet met de auto te bereiken is.
Jan de Boer reed en na wat straatjes en steegjes vonden wij een parkeerplaats en
besloten om te voet verder te gaan. Fons Rijkhoff had op zijn smartphone een app
die ons te weg wees.
Ons team is in de nieuwe samenstelling Assendelft 2 geworden. Door Jan Kat ben
ik tot teamleider gebombardeerd.
Twee tegenstanders bleken de week ervoor bij ons in Assendelft te hebben
gespeeld tegen Assendelft 1.
Naast de locatie waren er fraaie borden en dito stukken. Echter een probleempje bij
het bord, geen notatie (A-H, 1-8) te zien.
Het blijkt best lastig om iets over de partijen op papier te zetten.
Na een half uur een rondje gemaakt. Zelf kom ik op bord 1 positief uit de opening.
De druk ligt bij de tegenstander.
Fons heeft een moeizame opening. Jan heeft een gelijkwaardige stelling. Melle
heeft nog weinig zetten gedaan.
Na anderhalf uur zit mijn partij erop. Ik heb het 1e punt binnengehaald.
Psychologisch heb ik het niet makkelijk, met mijn rating heb ik het idee dat ik
alleen maar kan verliezen.
Fons heeft een omslag bereikt door met een pion een vork aan val te doen op een
loper en een paard. En komt twee pionnen voor.
Jan heeft nog gelijk materieel, maar de toren en paard van zijn tegenstander staan
beter om eigen pionnen te verdedigen en die van Jan aan te vallen.
Melle heeft een pion achterstand en een dubbelpion aan de rand.
Jan weet het niet te houden en moet de strijd staken. Het staat weer gelijk. Fons
heeft zijn tegenstander terug laten komen in de partij en heeft een dodelijke aanval
opgebouwd. Fons verzucht onder het noteren van de zetten. Een latere blik op het
bord laat zien dat zijn tegenstander de dodelijke aanval niet heeft gezien en Fons
weet met een pion op promoveren de partij te winnen.
Melle is inmiddels 2 verbonden pionnen achtergekomen. Deze ongelijke strijd leidt
tot en verlies en voor het team een remise en dus 1 punt.
Teruglopend naar de auto worden de partijen geanalyseerd. Na enige tijd
weggereden te zijn stop Jan de auto en kijk eens wat er onder zijn ruitenwisser zit.
Een stuk papier wat je daar niet wilt hebben!! Geen van allen hebben wij iets
gezien van een parkeerautomaat of wat dan ook.

Kopijdata
Inleverdatum
Woensdag 22 januari 2014

Verschijningsdatum
27 januari 2014
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Bondswedstrijd Bakkum 2 tegen Assendelft 2, 3 december 2013
Bord 1 Roel Spier
2 René Spruit
3 Jan de Boer
4 Melle Gelok
Deze keer was René de chauffeur. Tijdens de reis werden de diverse verhalen en
een mogelijk uitslag voor de avond. Vier nul moest kunnen. En Albert Droog
kwam ter sprake. De lelijkste schaker van Werverschoof, met de knapste vrouw!
Bij aankomst stond alles al opgesteld en konden wij vrij snel al beginnen.
René kreeg zijn vertrouwende Bird opening op het bord. Alleen hij had dit keer
zwart. Het speel draaide uit op een randpion, die René moest tegenhouden, ten
koste van zijn stelling aan de andere kant van het bord. Opgave was een feit.
Jan werd geholpen met de notatie. Onder het speelbord kwam een plastic bord met
de letters en nummers te liggen. Hij kwam een pion voor. De tegenstander ging
materiaal afruilen en daarbij maakte Jan de fout om een stuk aan te raken wat hij
niet moest zetten. Gevolg verlies van de dame en de partij.
Melle wist met een pion ver op te rukken, maar met 1 pion deed hij dat iets te
vroeg in de partij. Gevolg, de tegenstander kreeg weer vat op het spel en kon een
winnende aanval opbouwen.
Als laatste zat ik zelf nog te strijden, maar niet echt meer gemotiveerd. Door de
uitslagen van de andere partijen. Als klap op de vuurpijl geef ik mijn toren weg en
mijn tegenstander in verbazing achterlatend dat hij toch nog de partij won!
Al met een avond om snel te vergeten.
Met Assendelft 2 spelen wij een dubbele competitie. Dus in de thuiswedstrijd
moeten wij maar revanche nemen.
Teamleider Assendelft 2, Roel Spier

Prettige feestdagen en een gelukkig en sportief 2014
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De Schaakavonturen van Assendelft 3.
Voor het eerst in de geschiedenis van onze Schaakclub “Assendelft” spelen we met drie teams in
de Bondscompetitie van de Noord – Hollandse Schaakbond.
Het derde team, schaakt in de Vierde klasse G, en bestaat uitsluitend uit leden die buiten
Assendelft woonachtig zijn.
Op dinsdag 5 november 2013 moesten wij aantreden tegen het team van HWP Haarlem 9.
HWP Haarlem is een schaakvereniging met 120 leden plus 30 jeugdleden. Ze schaken in een
echt Sociëteit “Vereniging” gebouw aan de Zijlweg 1 in Haarlem.
Hans Kuijper woont in Haarlem, verzorgde voor ons een parkeerkaart, voor hem was het een
beetje een thuis wedstrijd. Hans is onze “kopman” en speelt de gehele competitie aan het eerste
bord.
Met wit speelde hij tegen de theoretisch veel sterkere Hans Husun.
Onze Hans wist een forse aanval te pareren en na een flinke afruil werd er tot remise besloten.
Aan het tweede bord speelde Ab Visser met zwart tegen de op papier ook al veel sterkere Jaap
Rotte. Tijdens de wedstrijd zag ik dat Ab een golf van pionnen over zich heen kreeg op de f en g
lijn
deze waren niet te stoppen, Ab had een aanval opgebouwd rechtstreeks op de witte Koning maar
het leek er op dat deze net niet het beoogde resultaat kon bereiken. Zijn tegenstander werkte
krampachtig aan de promotie van zijn pionnen. Hierdoor zag hij niet dat Ab hem in één zet mat
kon zetten. Dit gebeurde wel en zo won Ab heel verrassend de partij. Het eerste volle
bondscompetitie punt was binnen. Zijn tegenstander ruimde volledig gedesillusioneerd de
stukken op. (½ – 1 ½ ) .
Casper Coco (rating 1214) speelde met wit tegen de Mark Hemelrijk (rating 1423).
Aan dit bord werd rustig geschaakt met wisselende kansen tijdens een rondgang zag ik dat
Casper de kwaliteit en een pion achter stond. Dat zag er niet best uit. Maar aan gekomen bij het
eindspel wist Casper zijn tegenstander met slimme setjes dol te spellen. Eerst won hij z'n pion
terug en vervolgens wist via een afruil de kwaliteit recht te zetten. Waarna hij op de b lijn een
sterke pion had met de Koning tegen een kale zwarte Koning. De strijd was gestreden en na een
paar zetten gaf zijn tegenstander op. Het tweede volle punt was binnen, stand ½ – 2 ½ .
Aan het vierde bord speelde ik tegen Jan Schaap die mij trakteerde op de bekende Schotse
opening deze werd gepareerd en na een ferme afruil werd het punt gedeeld.
Hierdoor werd de ontmoeting door ons gewonnen met eind stand 1 – 3.
Op maandag 25 november 2013 speelde we thuis tegen de Heemsteedse S.C. 2
We speelden in de zelfde opstelling als boven vermeld.
Hans Kuijper kreeg in een gelijke stand, met een gering overwicht, van zijn op papier veel
sterkere tegenstander Pieter Bos (rating 1584) pardoes de witte Dame cadeau.
Pieter Bos gaf onmiddellijk op. Einde oefening. 1 – 0.
Ab Visser had het niet gemakkelijk tegen Andre Clemens (rating 1478). Zo'n beetje tegen het
eindspel nam zijn tegenstander een stuk in de hand om dit te verplaatsen. Hij zette het terug en
verplaatste een ander stuk. Dit mag niet “stuk aanraken is stuk zetten”. Na enige commotie gaf
zijn tegenstander op omdat verder spelen geen zin had. Tussenstand 2 – 0.
Casper Coco speelde aan het derde bord tegen Johan Glijnis in alle rust zijn partij. In het
eindspel wist hij heel beheerst zijn tegenstander Mat te zetten.
Aan het vierde bord speelde ik tegen J. Visscher als laatste partij werd dit remise gegeven.
Eindstand 3 ½ – ½. We hebben nu in de Bondscompetitie twee ontmoetingen gewonnen.
JlvO.
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APK
Van de keurmeester:
23 December 2013 is de grote dag!
De grote finale van de 6 periode kampioenen.
Er zullen dan 6 metadoren de arena betreden om voor God en vaderland en tot de dood van de
koning van de tegenstanders, te strijden om de grote trofee van de kampioen der kampioenen
omhoog te houden en voor een heel jaar lang de Algemene Periode Kampioen 2013 van
schaakclub Assendelft te kunnen zijn.
Het wordt dit jaar een ongekende strijd tussen jong en iets minder jong, tussen computer en bord,
tussen heel veel nadenken en onverschrokken snel zetten, tussen heel veel ervaring en een paar
jaar ervaring, want wat is er gebeurd?
De eerste 3 periodekampioenen waren bekend:
Eerste periodekampioen René Spruit
Tweede periodekampioen Casper Coco
Derde periodekampioen Roel Spier.
De vierde periodekampioen is misschien wel de jongste aller tijden (dat zoeken we nog even op)
Mark Honkoop. In een felle strijd met zijn nog jongere broertje Gilian, heeft Mark met maar een
paar puntjes verschil net gewonnen.
De bekendmaking en prijsuitreiking heeft onwaarschijnlijk lang geduurd.
Eerst was er de onderbreking van 2 weken in ons schaatsseizoen door de kermis (door sommige
leden van onze vereniging druk bezocht –toch Frans?)
Daarna was er een rapid-avond toen was ie weer geveld door een boom, een andere keer moest
deze drukke jongeling(we hebben het nog steeds over Mark Honkoop) weer iets anders doen dan
schaken en ook was er een keer een club van buiten aanwezig en dan is het toch beter even te
wachten om in onze gezellige ambiance en onder elkaar de kampioen te eren.
Op de elfde van de elfde is dit eindelijk gebeurt.
Dus was het hierna weer snel de tijd om de vijfde periodekampioen naar voren te halen op 2
December jongstleden:
Van de periode van 4 weken heeft hij 3 keer gewonnen en 1 keer remise gespeeld(tegen zijn
vader, David was er erg blij mee). Hij is ook een jonge schaker uit onze onvolprezen
jeugdafdeling van Aad en andere zeer gewaardeerde seniorleden, die al een tijdje heel goed
meedoet met de senioren en misschien wel voor het eerst in de eerste groep mag meedoen: Melle
Gelok.
Dan is er nog 1 plaatsje over aan de tafel van dit illustere gezelschap.
Pas op de laatste avond voor de genoemde zinderende finale zal dit bekend worden.
Wordt het weer een lid van de jonge schakers of toch iemand van het kamp oudere jongeren?
Wordt het Gilian, het jongste seniorlid of toch Cees B. die er ook een keer vlakbij was of Jan, of
toch iemand anders?
We zullen het zien.
Tot op de grote finaledag 23 December 2013.
Uw keurmeester.
av
P.S.
Ruud Nieuwenhuizen (als APK-kampioen van 2012), wil jij er voor zorgen dat de APK-trofee op
de finaleavond in ons clubhuis aanwezig is, zodat we meteen ter plekke de nieuwe kampioen
kunnen eren?
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JEUGDNIEUWS
Welkom
Afgelopen maand is er weer volop geschaakt. Behalve de partijen voor de competitie is er op de
feestavond van 2 december in 1 zeskamp en 3 vierkampen toeterschaak gespeeld. Met de
frisdrank, kruidnoten en prijzen na afloop was het weer een ontspannen onderbreking van de
laatste fase van de competitie.
In de kerstvakantie wordt op donderdag 2 januari het Zaans Schaak Kampioenschap gespeeld.
Het is elk jaar weer een leuk toernooi. Je kunt je uiterlijk 30 december bij mij opgeven. Je kunt
meerijden, we vertrekken om 9.15 uur vanaf A3.
Voor nadere info zie laatste blad.
Op zaterdag 1 februari en zondag 2 februari worden in Zuid-Scharwoude de NHSB
Kampioenschappen voor D-spelers. (geboren in 2002 of later) gehouden.

Op zondag 2 februari wordt het pupillentoernooi van de NHSB gehouden. Toegankelijk voor
spelers geboren in 2005 en later.

Competitie: Onderstaand een overzicht van de uitslagen en de stand.
Uitslagen:
6e ronde 28 oktober
Gilian Honkoop
Laurian Wannee
Tim van Oosten
Koen van Dijk
Wouter de Jonge
Mexx de Jong
Mace Neeft
Justin Bossema
Tim van Oosten

-

7e ronde 4 november
Melle Gelok
Olav Groot
Stella Honkoop
Kevin Geenen
Wassim Belloum
Leon van Vliet
Baris Benli
Martijn Groot
Luuk Koster

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

- Melle Gelok
- Stella Honkoop
- Gillian Honkoop

-

Gilian Honkoop
Mark Honkoop
Stella Honkoop
Mace Neeft
Wouter de Jonge
Wassim Belloum
Roy Schuitema
Tim van Oosten
Baris Benli
Sam Karstens
Dani den Bode
Dani den Bode

0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
1-0
1-0

9e ronde 18 november

8e ronde 11 november
Laurian Wannee
Koen van Dijk
Mark Honkoop

Laurian Wannee
Melle Gelok
Koen van Dijk
Tim van Oosten
Leon van Vliet
Justin Bossema
Stella Honkoop
Martijn Groot
Olav Groot
Tibbe Sokaroski
Ivar Brugemann
Luuk Koster

0-1
0-1
½-½

Melle Gelok
Laurian Wannee
Mace Neeft
Tim van Oosten
Koen van Dijk
Wassim Belloum
Olav Groot
Sam Karstens
Ivar Brugemann
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-

Gilian Honkoop
Mark Honkoop
Roy Schuitema
Stella Honkoop
Martijn Groot
Kevin Geenen
Wouter de Jonge
Leon van Vliet
Justin Bossema

0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1

11e ronde 9 december

10e ronde 25 november
Gilian Honkoop
Mark Honkoop
Wouter de Jonge
Tim van Oosten
Dani den Bode
Sam Karstens
Baris Benli
Martijn Groot
Koen van Dijk
Wassim Belloum
Ivar Brugemann

- Laurian Wannee
- Melle Gelok
Roy Schuitema
Kevin Geenen
- Olav Groot
- Wouter de Jonge
- Stella Honkoop
- Mace Neeft
Olav Groot
Tibbe Sokaroski
Leon van Vliet

R 1-0
½-½
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1

Martijn Groot
Wassim Belloum
Mexx de Jong
Leon van Vliet
Ivar Brugemann
Tim van Oosten
Kevin Geenen
Justin Bossema

-

Stella Honkoop
Roy Schuitema
Mace Neeft
Justin Bossema
Tibbe Sokaroski
Mexx de Jong
Olav Groot
Ivar Brugemann

0-1
0-1
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1
½-½

Stand:

1.
2.
3.
4.

Groep 1
Melle Gelok
Gilian Honkoop
Mark Honkoop
Laurian Wannee

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

Groep 2
Stella Honkoop
Roy Schuitema
Mace Neeft
Wouter de Jonge
Martijn Groot
Olav Groot
Leon van Vliet
Wassim Belloum

4,5 (uit 6)
3,5 (uit 5)
3,0 (uit 5)
0 (uit 6)

R

Stap 3
Stap 2
Stap 3
Stap 2
Stap 2
Stap 2
Stap 2
Stap 2

311,5
296
257
179,5
162
158,5
156
153,5

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mexx de Jong
Tim van Oosten
Koen van Dijk
Baris Benli
Kevin Geenen
Justin Bossema
Ivar Brugemann
Tibbe Sokaroski

Stap 2 152
Stap 3 151,5
Stap 3 144,5
Stap 2 142
Stap 2 132
Stap 2
91
Stap 1 72,5
Stap 1
56

Stella heeft haar achterstand op Roy ingehaald. Roy heeft weliswaar 2 maal van Stella
gewonnen maar door een verliespartij tegen Mace en 2 afberichten staat Roy op een kleine
achterstand. Met nog 2 ronden op de laatste speelavond te gaan, waarvan de laatste tegen Stella,
is nog alles mogelijk. Mace staat stevig op de 3e plaats. In de 2e groep krijgen de 3 hoogst
geëindigde spelers een beker. Ook de 3 daaropvolgende Stap 2 spelers winnen een beker.
Programma komende weken:
Maandag 16 december
Maandag 23, 30 december
Maandag 6 januari
Maandag 13, 20 en 27 januari
Maandag 3, 10, 17 februari
Maandag 24 februari

1e Half uur
2e Half uur
Wedstrijd
Wedstrijd Laatste ronde
Kerstvakantie
Geen schaken
Doorgeefschaak, simultaan etc
Wedstrijd
Les
Wedstrijd
Les
Voorjaarsvakantie Geen schaken
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Grand Prix NHSB Zaanstad
Op 17 november namen Gilian en Stella deel aan dit 2e Grand Prix toernooi van het seizoen.
Er waren 12 groepen van elk 8 deelnemers. Gilian speelde in groep 1. Hij wist zijn 1e plaats van
de Grand Prix in Hoorn niet te herhalen, maar eindigde toch op een verdienstelijke 3e plaats met
4 punten uit 7 partijen. Stella werd in Hoorn 1e in groep 7 en speelde nu in groep 6. Ook nu
behaalde ze met 6 punten uit 7 partijen de 1e plaats. Proficiat.

Toernooien:
Datum
Do. 2 januari
Zo. 5 Januari
Za./Zo. 1/2 febr.
Zo. 2 februari
Za./Zo. 15/16 febr.
Zo. 16 Februari
Zo. 23 februari
Zo. 2 maart
Za. 22 Maart

Toernooi
40e Zaans Schaak Kampioenschap voor de Jeugd
Grand Prix Alkmaar te Sint Pancras
NHSB Kampioenschappen voor D-spelers. (geboren in 2002 of later)
te Zuid-Scharwoude
NHSB Pupillendag F, G en H jeugd te Zuid-Scharwoude
NHSB Kampioenschappen voor A, B en C-spelers
NHSB Kampioenschappen voor E-spelers. (geboren in 2004 of later)
NHSB Kampioenschappen voor E-teams
Grand Prix Castricum
NHSB kampioenschappen voor C en D-teams

Voor verdere info zie www.nhsb.nl

Neem je voor het eerst deel aan een Grand Prix dan kun je je het best opgeven via onze club
(Aad Lansbergen) op de clubavond. Heb je al vaker deelgenomen dan kun je je ook rechtstreeks
opgeven.

Afberichten
Afberichten bij voorkeur uiterlijk op zondag kunnen gedaan worden bij:
Aad Lansbergen Tel: 075-6871474 / SMS 0613548672 of per email a.lansbergen@wxs.nl.

Jeugdafdeling Schaakclub Assendelft,
Aad Lansbergen

Kopijdata
Inleverdatum
Woensdag 22 januari 2014

Verschijningsdatum
27 januari 2014

Zaans Schaak Kampioenschap voor de Jeugd (z.o.z.)
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40e Zaans Schaak Kampioenschap voor de Jeugd
Aan alle Zaanse jeugdschakers,
Doe je (weer) mee? Dit jaar staat in de tweede week van de Kerstvakantie het Zaans Jeugd
Schaakkampioenschap op het programma, wederom op één dag.
Iedereen die eind december 2013 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 donderdag 2
januari 2014 in biljart en denksportcentrum BOKO, Kraakstraat 42 te Zaandam (tel. 0756312197).
Er wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:
Groep D/E.
Groep E (kinderen geboren in 2004 of later) en groep D (kinderen geboren in 2002 of later)
spelen in één groep. Zij spelen 9 ronden met 20 minuten per persoon per partij. Er zijn aparte
prijzen te winnen voor de besten uit de E-groep en de besten uit de D-groep.
Groep C.
Groep C (jeugd geboren in 2000 of later) speelt 5 of 7 ronden met 25-35 minuten pppp
(afhankelijk van het aantal deelnemers).
Groep A/B.
Groep A/B (jeugd geboren in 1996 of later) speelt 3, 5 of 7 ronden met 25-60 minuten pppp
(afhankelijk van het aantal deelnemers).
Noord-Hollands Kampioenschap :
Plaatsing voor het latere Noord-Hollands Kampioenschap is niet aan de orde.
Deelname daaraan staat namelijk open voor iedereen.
Speeltijden :
In alle groepen van 10.00 uur tot ca. 15.45 uur.
Prijsuitreiking ca. 16.00 uur.
Inschrijfgeld :
Bedraagt € 4,-.
-

Inschrijving :
door het invullen van onderstaand strookje en het in te leveren bij je jeugdleider
bij Chris de Saegher (e-mail 1561rk153@hetnet.nl; tel. 075-6163733), bij voorkeur vóór 30
december 2013
door aanmelding aan de zaal (donderdag 9.30-9.45 uur), echter vol is vol.
Aanmelding :
Iedereen moet zich op donderdag 2 januari 2014 tussen 9.30 en 9.45 uur aanmelden en het
inschrijfgeld betalen. Zorg dat je op tijd bent aangemeld !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik kom schaken op 2 januari 2014. Ik wil spelen in groep : E - D - C - A/B
(omcirkelen wat van toepassing is)

naam :

geboortedatum :

adres :

telefoonnr. :

e-mailadres :
schaakvereniging en/of schoolnaam :
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