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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN)
December
Ruim een maand geleden was het, dat de vorige uitgave van ons clubblad uitkwam. Voor
mijn gevoel was het vorige week dat ik kopij inleverde. Had ik hier een goed voornemen
voor? Het is vast na “Blue Monday” verloren gegaan.

(wat was u de vorige keer in ons clubblad opgevallen?)
Splitsing
Maandag 16 december 2013 was de laatste speelavond voor de splitsing.
De zes beslissende partijen, voor de splitsing in twee groepen, waren: (Uiteraard had de hoger
geplaatste speler, in de tussenstand, de betere papieren.)
Jan de Boer maakte een kans. Hij speelde tegen Melle Gelok. Na een rustige opening ontstaan
er een aantal half open lijnen. Jan komt kwaliteit achter en heeft een dubbelpion. Ondanks dat
wint Jan en was afhankelijk van de resultaten van anderen.
Jan Kat speelde tegen Ab Visser. In een gelijkopgaande strijd kwam Jan een pion voor. Hij
won en was afhankelijk van de resultaten van anderen.
Hans Kuijper nam het op tegen Remmert Brinkman. Hij speelde remise en haalde het
daardoor niet.
Gilian Honkoop speelde met wit tegen David Gelok. Hij veroverde kwaliteit tegen een pion.
De partij werd remise en daardoor haalde Gilian het net niet en David wel.
René Spruit speelde met wit tegen Melchior Bood en opende met de vertrouwde Bird
opening. René ging met gelijk materiaal in de aanval. René kwam voor, een stuk tegen een
pion en had zelf een dubbelpion. Uiteindelijk won hij. Hierdoor plaatste René zich en
Melchior niet.
Casper Coco speelde tegen Gert-Jan Teer.
Een hele tijd bleven alle stukken op het bord.
Gert-Jan moest in de aanval om Casper te
passeren op de ranglijst. Hij deed met veel
pionnen. Casper raakte een pion achter en
kwam positioneel minder te staan. Gert-Jan
wist te winnen en hiermee kwam hij bij de 1e
twaalf.

(de remise koning wordt gekroond)

Met deze resultaten haalden Jan de Boer en
Jan Kat het ook niet.
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In totaal 5 nieuwe gezichten, ten opzichte van vorig seizoen, in de 1e groep.
Melle Gelok, Mark Honkoop, Roel Spier, René Spruit en Ab Visser.
Na het 1e deel van de competitie was een remisekoning aan te wijzen. En wel, Ruud
Nieuwenhuizen, met 8 remisepartijen..
Feestavond
Maandag 23 december 2013 kwamen de seniorleden bijeen voor de feestavond. Het
hoogtepunt op de avond was de APK-finale. De APK-kampioen is Melle Gelok geworden.
Op de 2e plaats eindigde Mark Honkoop, gevolgd door Roel Spier. De andere finalisten
waren Casper Coco, Hans Kuijper en René Spruit.
De overige leden speelden in 6-kampen RAPID partijen. Aansluitend de RAPID partijen werd
op de biljarttafel “vlotbruggen” gespeeld.
Tijdens de loterij viel het op dat de prijzen te veel bij 1 persoon terecht kwamen. De assistent,
Gert-Jan Teer, werd zenuwachtig en liet als alternatief vele leden een lootje trekken. Onze
loterijman, Jan Beekman, werd wederom bedankt voor de prijzen bij de trekking.
RAPID toernooi
Maandag 30 december 2013 was de tweede avond van ons RAPID toernooi. In een spannende
finale is de kampioen, Kees Lute, geworden. Op de 2e plaats eindigde Martin Honkoop,
gevolgd door Melchior Bood. Alle drie voorzien van een verzorgende prijs in natura.
(zie elders, de eindstand?)
Januari
Op de 1e speelavond werden eerst de nieuwjaarswensen met elkaar gedeeld. Daarna volgde de
eerste avond na de splitsing.
In de 1e groep waren drie spelers met de volle winst, Peter van Straten, Gert-Jan Teer en Ab
Visser. De jeugd, Mark Honkoop en Melle Gelok, speelden remise.
In de 2e groep is Jan Kat die aan de leiding, hij won van Casper Coco. Gilian Honkoop kwam
op plaats twee door te winnen van Jan de Boer.
Op de 2e speelavond, van 2014, in de 2e groep is het veel remise, wat wordt genoteerd.
Terwijl in de 1e groep juist maar één remise in het boek werd geschreven.
Ab Visser komt aan de leiding door een overwinning op Mark Honkoop.
En Jean Louis van Ollefen presteert hetzelfde in de 2e groep, door te winnen van Jan
Beekman.
Op de 3e speelavond het vervolg. In de 2e groep is het de wit speler, die weet te winnen.
Terwijl het in de 1e groep vrijwel in balans is.
David Gelok en Aad Lansbergen kwamen aan de leiding, door te winnen van respectievelijk
Gert-Jan Teer en Peter van Straten. En het verlies van Ab Visser tegen Melle Gelok.
En Melchior Bood presteerde hetzelfde in de 2e groep, door te winnen van Albert Grin. En de
remise van Jan Kat en Jean Louis van Ollefen.
Resultaten van de jeugdleden
Melle Gelok staat op een gedeelde 4e plaats en heeft een score van 50%.
Voor Mark Honkoop geldt hetzelfde.
Melchior Bood speelt in de 2e groep en staat op de eerste plaats.
Gilian Honkoop staat op een zevende plek, met nog maar 1 partij gespeeld.
Casper Coco volgt daarna op plaats 12.
Don Spier heeft nog niet geschaakt in het nieuwe jaar en heeft punten behaald door
afberichten.
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Vervolg
27 januari - Bondswedstrijd Assendelft 1 en 4e ronde 2e groep
3 februari - 4e ronde groep 1 en 5e ronde 2e groep, Bondswedstrijd Assendelft 2
10 februari - 2e groep ronde 6 en inhaalronde groep 1
17 februari - 5e ronde groep 1 en 7e ronde 2e groep
24 februari - geen schaken, voorjaarsvakantie
WEB-site
Mist u wat op onze site, laat het ons weten. Wij zijn op zoek naar een beheerder van de site.
Wie o wie wil dit op zich nemen?
Of wie weet iemand die het voor onze vereniging zou willen doen?
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 20 januari 2014
Groep 1
Plaats Naam
Punten Nog te spelen
1/2
A. Lansbergen
2,5
D. Gelok
3
A. Visser
2
4/5/6/7 P. van Straten
1,5
K. Lute
Melle Gelok
Mark Honkoop
8/9
G.J. Teer
1
i
R. Nieuwenhuizen
10/11
R. Spier
1
R. Brinkman
12
R. Spruit
0
i = nog te spelen partij

Groep 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Melchior Bood
J.L. van Ollefen
J. Kat
J. Beekman
J. Kuijper
R. Douwes
Gilian Honkoop
R. van Raaphorst
D. Noë
A. Grin
J. Teer

192.5
184.5
162.0
149.0
138.0
134.0
134.0
134.0
131.0
127.5
125.0

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
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C. Coco
J. van Weelden
F. Rijkhoff
F. Bersee
D. Spier
J. de Boer
C. Boekhout
J. Bulder
P. Bijl
B. Hoffman

112.5
108.5
96.5
94.0
90.0
83.0
73.0
64.0
63.5
40.0

49
48
47
46
45
44
43
42
41
40

Ab Visser op nummer 1!
Het kon niet uitblijven, het is nu echt gebeurd ik sta op de eerste
plaats!
Moest ik op 6 Januari j.l. Gert Jan T. en Peter van S. nog naast me
dulden, op 13 Januari 2014 (onthoudt deze datum!) sta ik helemaal
alleen bovenaan!
Vorig jaar kon ik ook al meedoen met de eerste groep, maar ik heb
plaats gemaakt voor een andere schaker van de club, die dolgraag het
wilde gaan proberen bij de elite.
Dit jaar werd ik elfde en ik zou en ik moest van de wedstrijdleider
meedoen met groep 1.
Terwijl ik het chiquer had gevonden om hier te komen om eerst maar
eens kampioen van groep 2 te worden..
Maar goed, sommige schaakvrienden vonden me bang en een schijter
als ik nu weer liever iemand anders in de eerste groep voor mij in de
plaats zou laten gaan, dus toen heb ik het maar gedaan.
De eerste partij ging tegen Remmert B. en na een uurtje met de
mooiste wendingen en verwikkelingen bood Remmert me remise
aan…
Tja daar zat ik dan!
Net bij de elite en een 2-voudig clubkampioen bied mij remise aan.
Ik stond helemaal niet slecht (anders zou Remmert me natuurlijk ook
nooit remise aanbieden!!) en ik ging door.
Tien minuutjes en een paar geniale zetten verder, probeerde Remmert
me nog 1 keer in deze prachtige partij over te halen om remise te aanvaarden.
Ik vertelde hem dat ik voor de dood of de gladiolen vocht om van hem
te winnen.
En dat gebeurde dan ook.
Het werden de gladiolen…
Van iedereen kreeg ik complimentjes en duim omhoog en goed gespeeld, wat ik erg waardeerde.
Zelfs Kees L. was onder de indruk en vertelde mij dat ik toch echt boven hem stond.
En toen de tweede partij, op 13 Januari 2014 nota bene!
Ik zou met zwart tegen Ruud Nieuwenhuizen aantreden en ik had er
erg veel zin in.
Op het laatst kreeg Ruud toch slappe knieën (of was het een andere
reden, ik weet het niet precies).
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In ieder geval kreeg ik zondagavond een mailtje van de wedstrijdleider dat ik tegen Mark H. zou moeten spelen!
Nou daar gaat dan je hele voorbereiding down the drain…
Maar ja toch met volle moed naar Assendelft voor de partij met Mark
H. van 12 jaar met ieder maar een uurtje op de klok!
De opening ging van beide partijen gladjes en er was niets aan de
hand.
Toen zette ik een valletje op waardoor Mark een toren tegen een loper
moest geven.
Toen even later mijn 2 torens en dame gedrieën bij de vijandelijke koning op audiëntie kwamen, moest ook Mark opgeven.
Ik had nog 30 minuten en Mark 28 minuten op de klok!
Tijd zat dus!
En toen was het zo ver!
Jaren en jaren investeren in schaakstudies onder andere bij, Cor van
Dongen en Aad Lansbergen.
Jaren sparren met Jan de B. tot diep in de nacht, vele, vele partijen
spelen, ook bij het Hoogoventoernooi, zelfs bij een internationaal
schaaktoernooi in Guernsey met m’n broer, alle 36 deeltjes van Euwe
doornemen, regelmatig naar het Hoogoventoernooi, het Corus toernooi en het Tata chess tournement om maar te leren van de pro’s, enz.
enz. het betaalde zich eindelijk uit!
Het is nu 15 Januari wanneer ik dit schrijf en misschien heb ik als jullie dit lezen toch per ongeluk een partijtje verloren.
Dat hoort er ook bij, want opeens gaan ze me serieus nemen en zelfs
bij kees L. zie ik in z’n ogen dat hij respect heeft voor m’n schaakkwaliteiten, want was hij het niet die vorig jaar al van mij verloor, al
was dat bij een simultaanpartij?
Ook Peter, Ruud, Roel, Gert Jan en natuurlijk Remmert zie ik vaak
aan m’n tafel als ik aan het schaken ben om toch even te zien hoe ik
het doe..
Nee schaakvrienden, dit jaar wordt ik nog geen clubkampioen!
Dit is nog te vroeg.
Maar op 13 Januari 2014 stond ik eenzaam en alleen aan de top op
nummer 1!
Misschien ben ik niet de beste schaker van de club, maar dan toch zeker de grootste opschepper of niet dan!
Ab V
6

WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN)
De Schaakavonturen van Assendelft 3, vervolg 2.
Op vrijdag 13 december 2013 moest Assendelft 3, voor de NHSB competitie, de derde ronde
schaken bij de Schaakvereniging Kijk Uit.
De wedstrijd vond plaats in hun clubgebouw met de naam Jan Ligthart in IJmuiden.
Na enig zoeken vonden wij het gebouw. De ingang was aan de achterkant met ruime (gratis)
parkeer gelegenheid. Niemand van ons team was hier eerder geweest.
De zaal deed koel en ongezellig rommelig aan maar met goede verlichting.
We speelde in de zelfde opstelling als de twee eerder gespeelde wedstrijden.
Aan het eerste bord speelde Hans Kuijper tegen de op papier zwakkere Halil Gul.
De opening ging gelijk op en zag er voor Hans goed uit. Zijn tegenstander speelde rare zetten.
Maar, helaas Hans had zijn avond niet. Even verslapte zijn aandacht, speelde een verkeerde
zet en oeps dat koste een stuk. Wat Hans ook probeerde hij kon de partij niet redden.
Ab Visser speelde aan het tweede bord met zwart tegen Louwe Post een man met een ELO
rating. Maar onze Ab is al een poosje flink in vorm en trok zich hiervan niets aan. Van uit de
opening won Ab terrein op het bord. Ruim binnen de tijd wist hij als eerste de partij winnend
af te sluiten.(1-1).
Aan het derde bord zat Casper Coco met Wit tegen over zich Egbert Mulder. Casper verloor
een pion en later de kwaliteit. Wat hij ook allemaal nog bedacht ook hij kon de partij niet
redden.
Als laatste van ons team legde hij zijn Koning om.
Aan het vierde bord speelde JL. met zwart tegen Rick Mulder. Zonder veel moeite kon ik zijn
stelling uithollen waarna zijn spel volledig instortte. Hierdoor werd de uitslag 2 – 2.
Ondanks deze teleurstellende uitslag staat Assendelft 3 in de vierde klasse G door een hoger
aantal bord punten, bij het ingaan van de winterstop, op de eerste plaats.
We moeten nog drie Bondscompetitie wedstrijden spelen t.w. op:
3 maart 2014 thuis tegen Santpoort 5,
24 maart uit tegen De Vennep 4 en
7 april thuis tegen Ch. Soc. Zandvoort/Jopen 4.
JlvO.

De APK-finale van 23 December 2013.
Nou heb ik teveel gezegd?
Het was een spannende finale!
De zesde periodekampioen was voor veel mensen een verrassing en zeker voor hem zelf!
Volgens hem was het de eerste keer in zijn leven!
Van de 4 partijen won hij er 2, 1 keer remise en 1 verliespartij.
Het was de oud-keurmeester Albertus Grin.
Jammer dat hij niet aanwezig kon zijn op onze feestavond/APK-finale.
We zullen helaas nooit weten of het meespelen van Bertus invloed op de einduitslag zou
hebben gehad.
De volgende op de lijst -die nog geen periodekampioen was- heet Hans Kuyper en hij heeft
voor Bertus in de plaats de finale gespeeld.
De jeugd heeft dus gewonnen: Melle Gelok ging met de trofee naar huis na prachtige,
spannende partijen.
Er is een nieuw jaar begonnen met nieuwe kansen om Algemeen Periode Kampioen te
worden.
Doe je best en zorg dat je erbij zit!
De Keurmeester,
Ab V
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JEUGDNIEUWS
Welkom
De strijd om het herfstkampioenschap is beslist. Op 6 januari werd met doorgeefschaak de
2e seizoenhelft geopend. Op 13 januari begonnen we weer met de nieuwe competitie om het
clubkampioenschap.
In de kerstvakantie op donderdag 2 januari werden door Melle, Mark, Gilian, Mace en Stella
deelgenomen aan het Zaans kampioenschap. De resultaten waren ongekend:
A / B Groep Spelers van 15 tot 18 jaar
C Groep
Spelers van 13 en 14 jaar
D Groep
Spelers van 11 en 12 jaar
E Groep
Spelers t/m 10 jaar

2. Gilian
1. Mark
2. Mace
1. Stella

3. Melle

Allen vielen in de prijzen. Proficiat.
Vooral voor Mace, voor wie dit zijn eerste toernooi was, een topprestatie.
Er werd ook deelgenomen door Mark, Gilian en Stella aan de NHSB Grand Prix in
Alkmaar met weer uitstekende prestaties (verslag zie laatste blad).

Competitie:
Uitslagen:
12e / 13e Ronde 16 december
Melle Gelok
Olav Groot
Leon van Vliet
Wouter de Jonge
Koen van Dijk
Baris Benli
Martijn Groot

-

Gilian Honkoop
Stella Honkoop
Mace Neeft
Mexx de Jong
Wassim Belloum
Tim van Oosten
Ivar Brugemann

0-1
0-1
0-1
1-0
½-½
0-1
1-0

Justin Bossema
Wouter de Jonge
Mexx de Jong
Tim van Oosten
Wassim Belloum
Baris Benli
Tibbe Sokaroski

-

Tibbe Sokaroski
Mace Neeft
Martijn Groot
Olav Groot
Leon van Vliet
Koen van Dijk
Ivar Brugemann

Eindstand:

1.
2.
3.
4.

Groep 1
Gilian Honkoop
Melle Gelok
Mark Honkoop
Laurian Wannee

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

Groep 2
Stella Honkoop
Roy Schuitema
Mace Neeft
Wouter de Jonge
Tim van Oosten
Wassim Belloum
Martijn Groot
Mexx de Jong

4,5 kampioen
4,5
3
0

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

340,5
314
286
194,5
177,5
174,5
172
166

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Olav Groot
Baris Benli
Leon van Vliet
Koen van Dijk
Kevin Geenen
Justin Bossema
Ivar Brugemann
Tibbe Sokaroski

Stap 2
Stap 2
Stap 2
Stap 3
Stap 2
Stap 2
Stap 1
Stap 2

158,5
157,5
156
150
140
112
77,5
61

1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½

Gilian wist de laatste wedstrijd van Melle te winnen en haalde Melle hiermee in. De eerste
beslissingswedstrijd (snelschaakwedstrijd), die volgde eindigde gelijk. In de 2e wedstrijd wist
Gilian te winnen en was daarmee de nieuwe herfstkampioen. Zoals Mark vorig seizoen Gilian
in de slotfase wist te passeren, slaagde Gilian er nu dit seizoen in op het laatste moment Melle
in te halen. Mark eindigde als 3e.
In de 2e groep kreeg Roy de laatste ronde de kans Stella in te halen, met zijn 2 eerdere
overwinningen op Stella was dit niet onwaarschijnlijk. Helaas was hij de laatste ronde
verhinderd, waardoor hij zijn kansen niet meer zelf in de hand had. Stella wist de
vervangende partij te winnen, ook Mace wist zijn partij te winnen.
Stella werd hierdoor 1e, Roy 2e en Mace 3e.
In de 3e groep bestaande uit 1e en 2e jaars schakers t/m stap 2 werden de prijzen gewonnen
door Wouter, Wassim en Martijn.
Overzicht prijswinnaars:
Algemeen:
1. Gilian Honkoop
2. Melle Gelok
3. Mark Honkoop

Stap 3:
1. Stella Honkoop
2. Roy Schuitema
3. Mace Neeft

Stap 2:
1. Wouter de Jonge
2. Wassim Belloum
3. Martijn Groot

Allemaal Proficiat.
Op 14 januari zijn we begonnen met de strijd om het Kampioenschap van het seizoen 2013 1014.

In 3 groepen wordt om de prijzen gestreden. In elke groep zijn 3 prijzen te verdelen.
In elke groep spelen de spelers 2 maal tegen elkaar, eenmaal met wit en eenmaal met zwart.
Ben je een keer afwezig dan speel je de volgende wedstrijddag 2 partijen. Maximaal 3 keer.
Bij gelijk eindigen spelen de spelers een beslissingswedstrijd. Om de kleur wordt geloot.
Uitslagen:
2e ronde 20 januari

1e ronde 13 januari
Stella Honkoop
Tim van Oosten
Koen van Dijk
Olav Groot
Baris Benli
Justin Bossema
Ivar Brugemann
Tibbe Sokaroski

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

-

Stand:
Groep 1
Gilian Honkoop
Melle Gelok
Mark Honkoop
Groep 2
Stella Honkoop
Mace Neeft
Wouter de Jonge
Baris Benli
Roy Schuitema
Koen van Dijk
Tim van Oosten
Mexx de Jong

Roy Schuitema
Wouter de Jonge
Mace Neeft
Wassim Belloum
Mexx de Jong
Leon van Vliet
Martijn Groot
Kevin Geenen

1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½

Mace Neeft
Olav Groot
Leon van Vliet
Stella Honkoop
Wassim Belloum
Martijn Groot

Groep 3
2
1.
Wassim Belloum
2
2.
Martijn Groot
1+i
3.
Leon van Vliet
1+i
4.
Kevin Geenen
0+i
5.
Olav Groot
0+i
6.
Tibbe Sokaroski
0
7
Justin Bossema
0
8.
Ivar Bruggeman
i = nog te spelen inhaalwedstrijd
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-

Tim van Oosten
Tibbe Sokaroski
Kevin Geenen
Mexx de Jong
Ivar Bruggeman
Justin Bossema

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

1-0
1-0
½-½
1-0
½-½
½-½

Programma komende weken:
Maandag 27 januari
Maandag 3, 10, 17 februari
Maandag 24 februari
Maandag 3, 10, 17, 24, 31 maart

1e Half uur
2e Half uur
Wedstrijd
Les
Wedstrijd
Les
Voorjaarsvakantie Geen schaken
Wedstrijd
Les

Grand Prix NHSB Alkmaar
Op 5 januari namen Mark, Gilian en Stella deel aan dit 4e Grand Prix toernooi van het
seizoen. Er waren 14 groepen van elk 8 deelnemers. Gilian speelde in groep 1. Na zijn 1e
plaats van de Grand Prix in Hoorn en zijn 3e plaats op de Grand Prix van Zaanstad werd hij nu
weer 1e met 6 punten uit 7 partijen. Hij was hiermee de sterkste deelnemer, zijn rating steeg
van 1397 naar 1477. Mark speelde in groep 2, ook hij werd 1e met 6 punten uit 7 wedstrijden.
Zijn rating steeg van 1086 naar 1157. Stella is door haar goede prestaties tijdens de Grand
Prix in Hoorn en Zaanstad inmiddels gestegen tot groep 5. Hier behaalde zij 3,5 punt uit 7
wedstrijden. Haar rating steeg hiermee van 611 naar 619.

Toernooien:
Datum
Za./Zo. 1/2 febr.
Zo. 2 februari
Za./Zo. 15/16 febr.
Zo. 16 Februari
Zo. 23 februari
Zo. 2 maart
Zo. 16 Maart
Zo. 23 Maart

Toernooi
NHSB Kampioenschappen voor D-spelers (geboren in 2002 of later)
in Zuid-Scharwoude
NHSB Pupillendag F-, G- en H-jeugd in Zuid-Scharwoude
NHSB Kampioenschappen voor A-, B- en C-spelers in Hoorn
NHSB Kampioenschappen voor E-spelers. (geboren in 2004 of later)
in Hoorn
NHSB Kampioenschappen voor E-teams in Hoorn
Grand Prix 5 Castricum
NHSB kampioenschappen voor C- en D-teams in Hoorn
Grand Prix 6 Santpoort in Driehuis

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
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