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Voorwoord
In deze digitale versie van ons clubblad bekende onderwerpen, maar ook
verrassend nieuws. Ik wens u heel veel leesplezier.
Mededelingen
- Binnenkort is het Pasen. Wij spelen dan NIET op maandag, maar op
DINSDAG 29 maart 2016. Noteer het, in uw agenda;
- Wij hebben twee nieuwe leden mogen begroeten. Ik wens Jeroen Kramer
en Klaas van ’t Veer veel schaakplezier, bij de gezelligste
schaakvereniging;
- Het prachtige nieuwe materiaal is volop in gebruik. Het is nog even
wennen dat de nieuwe materiaalkast op slot kan. Heel apart om te ervaren
dat wij niet konden schaken, omdat de kast op slot zat. Creatief als
sommige schakers zijn, kon zelf de kast zonder sleutel worden geopend.
Met een sleutel openen heeft toch de voorkeur;
- Woensdag 2 maart hielden Andre Breedveld en Cor van Dongen een
schaaklezing. Onze schaakvereniging was sterk vertegenwoordigd. Acht
leden en oud-leden David Gelok en Jean-Louis van Ollefen. Het was een
aangename bezigheid. Cor sprak over Pierre Drumare en de zogeheten
tasks in het schaken en dan specifiek de Babson-task. Andre verhaalde
over de strategie van ruimtevoordeel, volgens Akiba Rubinstein en Boris
Gelfand;
- Woensdag 16 maart werd ik blij verrast, bij het lezen van het clubblad van
vvAssendelft. Klaas van ’t Veer vertelde een alinea lang positief over het
schaakspel en eindigde met de overtuiging dat het ledental van onze club
flink gaat stijgen! Mooie PR!! Ik laat mij graag verrassen!;
- Info over de jeugd staat in deze versie van clubblad. Aad Lansbergen
informeert de jeugdleden op eigen wijze;
- Noteer maandag 2 mei, afsluiting van het seizoen met een PUB-quiz?,
doorgeefschaak?
Verder






Interne competitie, door Kees Lute;
Algemeen Periode Kampioenschap, door Ab Visser
Externe competitie, door Jan Kat; Ab Visser en Bart Hoffman;
Schaakavonturen in Krommenie, door Melle Gelok;
Het FENOMEEN!, door Ab Visser.

Interne competitie
Na de splitsing in twee groepen is de strijd om het kampioenschap echt begonnen. In beide
groepen wordt het Keizersysteem gehanteerd.
In de 1e staan Melle Gelok en ondergetekende bovenaan, met een score van 75%. Voor het
kampioenschap is ongeveer 80% nodig. Het is maar goed, dat de resultaten in het eerste team
niet meetellen.
Ook Peter van Straten en Jan Kat zijn nog in de race, Ruud Nieuwenhuizen heeft wegens
vakantie twee ronden moeten missen en is achteropgeraakt.
In de 2e groep gaat Jeroen Kramer aan de leiding, op de voet gevolgd door Ruud Douwes.
Op 18 januari won Jeroen Kramer zijn eerste partij, tegen Daan Noë.
Op 25 januari, de eerste ronde na de splitsing, won Remmert Brinkman van Melchior Bood.
In de volgende ronde, 1 februari, werd Roel Spier door Gert-Jan Teer verslagen.
Op 8 februari leek Ab Visser eindelijk de weg omhoog weer gevonden te hebben, met winst
op Klaas van 't Veer. Jan Beekman won van Hans Kuijper.
Op 15 februari versloeg Cees Boekhout in een snelle partij Wouter de Jonge, en won Frans
Bersée van Ton Zuidervaart. Melchior Bood herstelde zich na drie nederlagen met een
overwinning op Roel Spier. René Spruit, die ondanks een slechte start van het seizoen toch
nog in de eerste groep was beland, wist te winnen van Gert-Jan Teer. Aad Lansbergen
versloeg Casper Coco, en Jan de Boer was te sterk voor Jan van Weelden.
De volgende ronde, 22 februari, lieten Jan Teer en Bart Hoffman remise noteren, en Roel
Spier herstelde zich met een overwinning op Remmert Brinkman. In beide groepen was er een
oneven aantal spelers, waardoor Gert-Jan Teer en Daan Noë geen tegenstander hadden.
Op 29 februari werd vanwege de voorjaarsvakantie in de Koppiebar niet geschaakt en/of
geklaverjast.
Op 7 maart won Casper Coco van Roel Spier. Remmert Brinkman en Jan Bulder hadden geen
tegenstander.
In de volgende ronde, op 14 maart, leed Jeroen Kramer de eerste nederlaag, door toedoen van
Jan van Weelden.
Klaas van 't Veer liet zijn eerste zwaarbevochten overwinning noteren, ten koste van Albert
Grin. Ook Piet Bijl behaalde zijn eerste overwinning van het seizoen, hier was Derk Mulder
het slachtoffer. Fons Rijkhoff remiseerde met Don Spier. De rode lantaarn van de eerste groep
bleef in bezit van Roel Spier, ondanks een knappe overwinning op Aad Lansbergen.

APK
Door al het goede spel van Jeroen, is hij de 1ste periode kampioen van 2016 geworden.
De 2e periode is ook voorbij en Jeroen won ook deze periode met een record aantal punten!
Omdat ik 19 december toch echt 6 periode kampioenen moet hebben, wordt de 2e periode
kampioen de eerstvolgende op de lijst.
Het was nog een hele uitzoekerij, want er waren 5 leden met bijna hetzelfde puntenaantal, ook
Frans Bersee was er vlak bij, maar is het deze keer niet geworden (sorry Frans).
Wie het wel is geworden horen jullie op onze clubavond, als we weer onder elkaar zijn,
zonder andere clubs.
Tot achter het (nieuwe) schaakbord.

De stand per 14 maart 2016:

Interne competitie
Groep 1
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
K. Lute
M. Gelok
P. van Straten
J. Kat
R. Nieuwenhuizen
G.J. Teer
R. Spruit
M. Bood
A. Lansbergen
R. Brinkman
C. Coco
R. Spier

Punten
307.5
307
277.5
244
222
188
179.5
177.5
163
161.5
158.5
154

Wrd
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49

Gesp
6
6
5
6
4
5
5
6
6
5
6
6

Gew
3
3
2
3
2
1
1
2
1
1
1
2

Rem
3
3
3
1
1
2
2
1
2
1
2
0

Verl
0
0
0
2
1
2
2
3
3
3
3
4

Perc
75
75
70
58.3
62.5
40
40
41.7
33.3
30
33.3
33.3

Verl
1
0
1
2
2
2
3
1
2
2
0
2
3
3
1
1
2
3
4
4
0
1

Perc
78.6
83.3
64.3
58.3
66.7
50
50
62.5
41.7
50
66.7
50
41.7
33.3
37.5
50
41.7
33.3
28.6
10
-0

Groep 2
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Naam
J. Kramer
R. Douwes
J. van Weelden
J. de Boer
A. Visser
D. Noë
J. Kuijper
B. Hoffman
C. Boekhout
D. Spier
F. Rijkhoff
J. Beekman
Wouter de Jonge
J. Bulder
J. Teer
F. Bersée
P. Bijl
K. van 't Veer
D. Mulder
A. Grin
R. van Raaphorst
T. Zuidervaart

Punten
345.5
336
300.5
268.5
259.5
236.5
231.5
231.5
219
206.5
205.5
196
184.5
180
178.5
175.5
169
142.5
136
9.5
80.5
78

Wrd
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39

Gesp
7
6
7
6
6
6
6
4
6
6
3
5
6
6
4
4
6
6
7
5
0
1

Gew
5
4
3
3
4
2
3
2
1
2
1
2
2
1
0
1
1
1
1
0
0
0

Rem
1
2
3
1
0
2
0
1
3
2
2
1
1
2
3
2
3
2
2
1
0
0

Externe competitie
SCHAAKLES IN SINT PANCRAS
Opening ’64 is een schaakclub in Sint Pancras met ruim 50 leden, inclusief de jeugdleden.
Het niveau van de spelers is zo’n 100 tot 200 ratingpunten hoger dan van ons en dat hebben
we gemerkt! Door vakanties moesten we het doen zonder onze kanonnen Ruud
Nieuwenhuizen en Peter van Straten, waarvoor Gert-Jan Teer en Jan Bulder hun vrijdagavond
opofferden.
In het begin leek er nog weinig aan de hand, Jan Bulder verloor snel op het achtste bord (hij
deed iets niet goed, zei Jan) en ondergetekende bood een tactische remise aan in een iets
betere stelling (goed gespeeld volgens m’n tegenstander). Op de overige borden was de strijd
nog volop gaande en dat duurde tot en met de tijdnoodfase. Aan strijdlust en vasthoudendheid
hadden onze schakers geen gebrek, maar hoe langer de partijen duurden, zag je de balans
langzaam overhellen naar de tegenstanders.
Aad Lansbergen had de kwaliteit moeten offeren, spartelde nog een tijdje tegen, maar moest
opgeven. Remmert Brinkman speelde een mooie aanvalspartij, kwam niet heel erg in tijdnood
en wist een knappe remise te bereiken. Ook Melle Gelok ging vol in de aanval, miste echter
de juiste volgorde van slaan en z’n opponent sloeg hard terug. Ondertussen was het al elf uur
geworden en er waren nog drie partijen aan de gang. Ondanks hardnekkig verweer moesten
ook Gert-Jan Teer, Roel Spier en tenslotte Kees Lute hun koning omleggen.
De eindstand kwam daarmee op een duidelijke 7-1 nederlaag, over schaakles gesproken!
In deze sterke tweede klasse speelt nog een zwak team, Vredeburg, en dat is onze laatste
tegenstander in deze competitie. Op 4 april moeten we onze mouwen opstropen!
Teamleider Jan Kat

Assendelft 1e 4-tal tegen De Waagtoren, 22 februari 2016
Ik heb gefaald.
Mijn team in de steek gelaten en als enige verloren!
De uitslag is 2-2 geworden met winst voor Hans Kuijper en remises voor Jan de Boer en
Casper Coco.
Ik ben het kwijt en vreselijk uit vorm.
En dat terwijl ik er alles aan heb gedaan.
Ik ben verschillende keren bij de wedstrijdleider op kantoor geweest en we hebben er samen
eindeloos over gepraat. Daarnaast heb ik elke week een avond extra geoefend met de
wedstrijdleider. Voor de wedstrijd hebben we het team nog even bij elkaar gehad voor een
tactische bespreking. Daarnaast heb ik voor het team speciale notatieboekjes laten maken om
het moreel nog iets omhoog te krikken. Ik heb nog mijn positie aan het eerste bord
aangeboden. maar de wedstrijdleider wilde er niets van horen.
Je doet gewoon je best en je wint maar eens een keer, zei hij..
En nu dit debacle.
De druk was natuurlijk ook hoog en we gingen voor het kampioenschap, maar nu zijn we
gezakt naar de tweede plaats.
En dat is allemaal mijn schuld...

Externe competitie
Je kunt natuurlijk zeggen, dat Jan de Boer of Casper Coco ook hadden kunnen winnen in
plaats voor remise te kiezen, maar dat vind ik wat te gemakkelijk.
En hoe moeten we nu verder?
De wedstrijdleider wilt nog steeds niets weten van mijn aanbod om van bord 1 naar bord 4 te
verhuizen. Ik kan slechts beloven mijn best te doen, regelmatig te oefenen en de boeken er
nog eens bij te pakken. We hopen maar dat de volgende ronde op 22 maart uit tegen koploper
Bakkum beter gaat, anders kunnen we het kampioenschap wel vergeten.
Nou ik duik weer de boeken in, tot achter het schaakbord.
Ab Visser.

Assendelft 2e 4-tal tegen ZSC Saende, 19 februari 2016
Vrijdag 19 februari trokken mijn medeteamgenoten en ik daar heen waar de flats hoog, de
straten verwarrend en de bardames nogal gevoel voor humor hebben.
We moesten schaken tegen Z.S.C. Saende.
De sfeer in het BOKO denksportcentrum werd door ons als prettig ervaren, het was een
gezellig geroezemoes van biljartende, kaartende en aan de bar zittende mensen.
De koffie was aardig maar zonder koekje, de Koppiebar daarom wel beter, evengoed een
beetje thuiskomen. Bij ons laatste sigaretje buiten vermeldde Jan van Weelden wel terloops
dat ze een goed team hadden, dat Z.S.C. Saende. We zullen wel zien.
Ik begin even bij mezelf.
Het feit dat ik redelijk uitgebreid verslag doe van de wedstrijd is al een veeg teken.
Had mijn partij tot 12.00 uur geduurd zult u waarschijnlijk niets gelezen hebben.
Egoïstisch? Zeker, maar als ik speel kan ik mijn aandacht moeilijk verdelen, vrouwen kunnen
dat waarschijnlijk wel.
U raadt het al, verloren, en niet zo’n beetje ook.
Ik had voor deze partij alle, ik zeg, alle partijen verloren in de externe competitie en had
mezelf voorgenomen nu eens wat rustiger te spelen.
Je hoeft niet te winnen Bart, remise is misschien ook wel eens goed, ik ben immers omgeven
door sterke teamleden en die kunnen de kar ook over de streep trekken.
Dat hebben ze eerder ook gedaan, een half puntje van mij kan dan een nuttige bijdrage zijn.
Ik zwart, hij opent met d4 (mmm, vind ik soms lastig (trek hier maar geen voordeel uit
aasgieren ik ben me aan het wapenen (Chess Opening Essentials Vol.2 ))).
Het spel ontwikkelt zich, ik voel me Zen, het gaat goed.
Rond zet 15 staat er een stelling op het bord die ik redelijk herken van een partij tegen Jan de
Boer niet al te lang geleden, die ik WON.
Een paar nuance verschillen.
Ik speel b6 en dat voelde al jeukerig, kent u dat. Onschuldige b6, verdedigen van c pion, loper
naar b7 kunnen brengen, torens verbinden, onschuldig dus.
Nou.... toedeledoki Dat kan dus niet met zijn toren op c1, nuance verschilletje. Ik liet de
pion los en zag wel drie manieren waarop het fout zou gaan.

Externe competitie
Veel te snel gezet, veel te gelukkig met de stelling, gemakzuchtig, dag dame zonder
compensatie, vaarwel pionnenstructuur, Rest in Peace wedstrijd, eerste nul Assendelft, sorry.
Dan maar een genadebiertje aan de bar met de tegenstander die overigens veel te vriendelijk
en meelevend was, bah.
De zaal in naar mijn teamgenoten, een warm gevoel omsluit mijn hart bij het denken aan mijn
teamgenoten, wat een avond!!
Fons Rijkhof, bord 1.
Zit tegen een tegenstander die op het oog genoeg tijd overheeft om zich volledig te kunnen
wijden aan het schaken.
Het begin van de partij heb ik niet helemaal gezien maar Fons heeft het zwaar.
Fons heeft een toren gewonnen (die die volgens eigen zeggen iets te gretig had genomen),
hijzelf staat een loper en twee pionnen achter.
Het gemis van de toren lijkt de tegenstander niet te deren want hij blijkt zeer gedreven in het
gebruik van de lichte stukken.
De koningsvleugel van Fons is werkelijk vergeven van bisschoppen en cavalarie, de
vijandelijke dame komt eraan, op h5.
Fons verdedigt, en hoe, na ieder rondje dat ik terugkom bij zijn bord staat ie beter of laat ik
eerlijk zijn, minder verloren.
Zeer indrukwekkend, dames gaan van het bord, grootste gevaar voor direct mat verdwijnt, de
rook trekt op.
Aan de lichaamstaal van zijn tegenstander herken ik dat, de opwinding van een mat,
voorafgegaan door een flitsende combinatie is verdwenen.
Wat rest is gewoon een betere stelling die die gewoon moet uitspelen en dat lukt hem ook.
Fons verliest na een onvermijdbare paardvork nog een toren en staat gewoon slechter, speelt
nog door, wint met zijn laatste toren nog een pion of twee.
Maar zijn tegenstander heeft er op de koningsvleugel gewoon meer en rukt op, Fons geeft op,
jammer, het was spectaculair.
Jan Bulder, bord 2.
Jan Bulder, zoals we hem kennen, stoel iets naar achter geschoven, kont naar achter, lichaam
voorover met zijn handen op de knieën, stug en onverzettelijk.
Gewoon een goede partij, zonder meer.
Jan kwam goed uit de opening, stond denk ik soms zelfs beter.
Door een goede combinatie kon ie een gevaarlijke vijandelijk loper ruilen tegen een paard en
zijn tegenstander met een dubbelpion opzadelen.
Hij had een vrije c pion die zetje na zetje opschoof. Zijn loper moest ie gebruiken om de pion
te verdedigen, werd opgesloten op de diagonaal en werd daarmee in zijn beweging beperkt.
Het paard van de tegenstander kreeg daardoor vrij spel en werd beslissend, de pionnen van de
tegenstander rukte op, het werd onhoudbaar, Jan moest opgeven.
Jan van Weelden, bord 3.
Jan van Weelden, het kroonjuweel van Assendelft v2.
P-r-a-c-h-t-i-g-e partij.
Vanaf ongeveer zet 1 had Jan zijn tegenstander in de tang, zeer dominant liet Jan zijn stukken
op de damevleugel de vijandelijke stelling bestoken, en met succes.
Het was mooi te zien dat zijn tegenstander alleen maar kon verdedigen, eerlijkheid dient
gezegd dat hij dat wel goed deed, zijn lopers, zijn toren en zijn dame werkte goed samen de

Externe competitie
aanvallen van Jan af te slaan. Maar Jan zette door, en stug, zwarte pionnen verdwenen en Jan
kon zijn a en b pion tot de respectievelijk 6e en 7e rij opspelen.
Tactische kwinkslagen volgde, wat overbleef was voor ieder een loper van een andere kleur
en Jan met meer pionnen.
Gewonnen, ik denk het wel, waarschijnlijk was daar een Nijmeegsche Vierdaagse van de
koning voor nodig, een lange wandeltocht, maar Jan was bang zijn achtergebleven kinderen
(de pionnen op de koningsvleugel) te verliezen aan een bloeddorstige koning, hij was ook
moe en dat was hem aan te zien, de partij was lang geweest, remise.
Het was in alle opzichten een vermakelijke partij, hier twee anecdotes.
Jan moet zetten. Bedenkt dat het een damezet gaat worden en pakt haar op. Zijn tegenstander,
die het schrijfwerk achter de rug wil hebben om over te kunnen gaan op de orde van de dag, te
weten, nadenken over zijn volgende zet noteert alvast een D in zijn boekje.
Jan zet zijn linker elleboog op tafel, rust zijn kin op zijn hand en gaat vervolgens
doodgemoederd nadenken, een minuutje of vijf.
Twee mannen tegenover elkaar, 1 met een heen en weer wiegende dame in zijn rechterhand, 1
met een zwevende pen boven het boekje, geïrriteerd wachtend het verlossende coördinaat op
te kunnen schrijven.
In het eindspel. Jan gaat zijn g pion spelen en pakt hem op met de bedoeling deze op g3 neer
te zetten, zijn tegenstander veert op, op dat veld kan ie hem zo maar pakken, straffeloos met
de loper van b8, gefundenes fressen zoals dat heet.
Jan ziet het, op het aller aller aller laatste moment en zet hem toch op g4. De zucht van
teleurstelling en de opgeheven handen van de tegenstander waren mooi, een soort onderkant
lat met voetbal.
Een zet is een zet, sommige mensen tillen het stuk op, anderen schuiven een stuk, weer
anderen omvatten een stuk met de hele hand van boven naar beneden als een soort slaapzak
om hem als een duveltje op het bestemde veld tevoorschijn te toveren.
Jan zijn zet kan ik het best typeren als struikelen, hij struikelde zijn zet naar g4.
Verloren, ja. Ingemaakt, 3,5 – 0,5, zeker de score zegt genoeg.
En toch, toch heb ik vandaag met plezier teruggedacht aan gisteravond. Mijn partij was
gewoon slecht punt, onnadenkend, te snel gezet, geblunderd, ik kan er kort over zijn.
Maar ik heb echt met plezier en bewondering gekeken naar de andere partijen en de uitslag
vertelt jammer genoeg niets van de strijdlust.
Het was misschien een onbeduidende wedstrijd uit de kelders van de bondscompetitite maar
een toeschouwer, die neutrale zoals we die kennen uit het voetbal, had de handen op elkaar
gekregen.
24 maart mogen we weer tegen het eerste team van Purmerend.
Ik heb vast een Noteboom variant van het semislavisch (bladzijde 226) in het oventje gestopt,
om op te warmen.
het was me een waar genoegen,
uw razende reporter, Bart

Avonturen
Schaakavonturen in Krommenie
Het is dinsdag 23 februari. Eén dag na onze clubavond waarin ik erg tevreden een remise heb
geboekt tegen Peter van Straten. Ik voel dat ik in vorm ben. Nadat ik in het eerste deel van het
seizoen met de nodige pijn en moeite de eerste twaalf heb weten te bereiken, gaat het nu een
stuk beter.
Er staat vanavond een rapidronde bij schaakclub Krommenie op het programma. Iets
waarvoor wij Assendelvers tot mijn vreugde altijd zijn uitgenodigd. Ik verheug me erop om
weer een aantal korte partijen (20 min p.p.p.p.) te spelen. Bovendien is de vorige keer ronde,
ergens in november, behoorlijk goed gegaan. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat ik met
plezier toch één of twee partijen moeten kunnen winnen ondanks het feit dat ik me een beetje
moe voel na de zware maandagavond.
Eenmaal aangekomen in Krommenie, zie ik dat er al behoorlijk wat schakers aan het
vluggeren zijn. Zelf word ik uitgedaagd voor een potje snelschaak tegen Cor van Dongen. Een
partij waarin ik snel verloren sta en die na zo’n drie minuten wordt afgebroken met de
mededeling dat we gaan beginnen.
In de eerste ronde speel ik met wit tegen Lex Goudriaan. Er komt een doorschuifvariant van
de Franse-verdediging op het bord. Nadat hij gebruikelijk de druk op d4 vergroot met Pc6,
Db6 en Pf5, speelt hij eerst Le7 in plaats van Ld7. Hierop kan ik Ld3 spelen. Waarna hij op
zijn beurt een foutje maakt en Pfxd4 speelt. Ik verover een stuk ten koste van twee pionnen en
win de partij nadat ik in het eindspel beter kom te staan.
Ook weet ik mijn tweede partij te winnen nadat Ronald Kraakman een paard weggeeft. Dat
gaat goed, twee uit twee. Daarvoor heb ik van te voren getekend. Lex komt mij zelfs vertellen
dat het de bedoeling is dat de Assendelvers de punten in Krommenie moeten laten om hen een
beter gevoel te bezorgen. Dat wat ik doe kan dus echt niet door de beugel.
Net als ik een beetje in de winning mood begin te raken, wordt ik in de derde partij ingedeeld
tegen Cor van Dongen met zwart. Dat is jammer denk ik dan, twee uit drie. Jawel, Cor is in te
delen in de categorie: je schudt elkaar de hand en je hebt eigenlijk al verloren. Bovendien ben
ik al een aantal keer vreselijk van het bord geveegd door Cor.
Cor begint de partij met c4 en ik reageer met e5. Na deze Engelse opening probeer ik hem
zoveel mogelijk uit de theorie te halen met een pionnenstorm op de koningsvleugel. Na een
aantal zetten kan hij een vork geven met zijn pion. Gelukkig kan ik als tegenaanval zijn loper
insluiten en na een afwikkeling zie ik ineens kansen. Ik heb toch veel meer ruimte op de
koningsvleugel.
Even later kan ik met mijn dame de koningsvleugel binnendringen en een pion winnen. Een
aantal zetten verder geeft Cor ook nog eens een toren weg voor een stuk en een pion.
Vervolgens weet ik niet meer zo goed wat er gebeurd maar een aantal minuten later zie ik een
manier hoe ik een gewonnen eindspel kan forceren. Cor steekt zijn hand uit en voordat ik het
besef staat er een punt achter mijn naam. Gewonnen van Cor! Wat een prestatie denk ik. Die
Cor is niet mis. Hij heeft toch 2122 rating.

Avonturen
Veel tijd om bij te komen van deze prestatie heb ik echter niet. Nadat Cor nog probeert uit te
vogelen waar het precies mis is gegaan, staat de volgende partij met Jan Grin op het
programma.
Vermoeid van de inspanning tegen Cor en de maandagavond verschijn ik aan het bord waar
mijn tegenstander zit. Gelukkig speel ik met wit, dat dan weer wel. Hij begint met een
Aljechin-verdediging die overgaat in een Scandinavische stelling. Nadat de damevleugel min
of meer vast is gezet probeer ik op de koningsvleugel wat te forceren. Nadat ik h4 heb
gespeeld, komt hij met h5. Hé denk ik, de pion of f7 staat gepend dus de pion op g6 staat
‘ongedekt’. Ik kan de pion zomaar pakken met mijn dame. Ik dring de koningsstelling binnen
en aantal minuten later steekt ook hij zijn hand uit.
Vier uit vier met de groeten uit Assendelft. Wereldprestatie dit!
Als ik nagenietend thuiskom, besluit ik nog even snel de partij met Cor te noteren. Ik weet
toch nog aardig hoe het ongeveer is gegaan. De partij valt hieronder te vinden. Er zullen
echter wel een aantal fouten in de notatie zitten. Het kan zijn dat het niet precies zo is gegaan.
Maar de afwikkelingen en belangrijke wendingen in de partij kloppen. Na zet 38 geeft Cor op.
1 c4

e5

20 De2

Dxe2+

2 Pc3

f5

21 Kxe2

Pd4+

3 e4

d6

22 Kf1

Lh4

4 d3

Pf6

23 Ld2

Th8

5 Le2

Pc6

24 Pxf4

Lg5

6 Lf3

f4

25 Pg6

Th1+

7 Pge2

g5

26 Kg2

Txa1

8 h3

h5

27 Lxg5

Pxe6

9 Pd5

Le6

28 Ld2

Txa2

10 d4

Le7

29 Lc3

Pd4

11 Pxf6

Lxf6

30 Kg3

c5

12 d5

g4

31 f4

Kd7

13 hxg

hxg

32 fxe

Pe2+

14 Txh8

Lxh8

33 Kg4

Pxc3

15 dxe

gxf

34 bxc3

Tg2+

16 gxf

Dh4

35 Kf5

Txg6

17 Pc3

0-0-0

36 Kxg6

dxe

18 Pd5

Lf6

37 Kf5

Kd6

19 Kd2

Dxf2+

38 Kg4

a5

Melle Gelok

Fenomeen
Jeroen Kramer FENOMEEN?!
18 januari 2016 is het begonnen..
Er kwam een nieuw lid bij onze schaakclub, die het wel eens een keer wilde proberen.
Een (voor onze club) jonge rustige man die op deze maandagavond het moest opnemen tegen
onze timmerman Daan Noë. Jeroen won.
Op 25 januari wilde onze penningmeester het wel eens tegen "die nieuwe" proberen.
Jeroen won.
1 februari zat onze zeer geroutineerde Jan Bulder tegenover hem.Jeroen won.
8 februari dacht Cees Boekhout het klusje wel te kunnen klaren. Jeroen won.
15 februari waren we het goed zat en schoven één van onze grote troeven
naar voren: Ruud Douwes! Jeroen won niet, maar speelde wel remise.
Dat was even schrikken voor Jeroen, hij kon dus niet altijd winnen!
22 februari hadden we afgesproken met onze briljante student Don Spier om hem nu eindelijk
eens een lesje te leren in nederigheid en eindelijk deze nieuweling eens een nederlaag toe te
brengen! Jeroen won.
29 februari was er vakantie en hebben we een vergadering gehad in "HET KANTOOR" .
We waren het met elkaar eens, dat een nieuweling die het bij onze club maar eens ging
proberen, toch niet zomaar kampioen van de 2e groep kon worden?! Dus spraken we de
tactiek door met Jan de Boer, die op 7 maart het dan maar moest doen. Jeroen won.
Jan de Boer is meteen gedesillusioneerd naar de sneeuw vertrokken en sindsdien hebben we
niets meer van hem vernomen...
Goede raad was duur: wie was in vorm, wie konden we nog naar voren schuiven om dit
fenomeen te laten voelen wat verliezen is.. Er was er maar 1!
Jan van Weelden was door veel te oefenen met zijn zwager en met ons op "het kantoor", in
bloedvorm. Hij schoof dit jaar moeiteloos Ruud Douwes, Hans Kuyper, Wouter de Jonge
al van het bord en alle hoop was op hem gevestigd.
14 maart was het zover:
Jan van Weelden was tot op het bot voorbereid en getergd. Nog even een zwaar sjekkie en hij
nam zelfverzekerd plaats achter het bord van zijn privé tafel op zijn vaste plek.
Jeroen verloor.
Echt waar Jan van Weelden won van het fenomeen!
Het was gelukt:Jeroen Kramer had bij schaakclub Assendelft verloren, de ban was gebroken.
Tot diep in de nacht hebben we het gevierd met bier en kroketten.

Reactie op Jeroen Kramer FENOMEEN?!
Leuk stukje hoor.
Een paar maanden geleden stond mijn neefje van 9 in de krant omdat hij een schaakcursus
van 20 lessen in 13 lessen had afgerond. Aad Lansbergen pakt dat dan weer pro-actief op en
heeft mijn neefje benaderd om lid van de “Schaakvereniging Assendelft” te worden. Dit
bericht had ik vernomen en aangezien ik geblesseerd met voetbal ben, ik schaken superleuk
vind, ik nog net van mijn neefje kan winnen en omdat ik las dat wedstrijden bij Koppie waren,
besloot ik me aan te melden. De 1e wedstrijd mocht ik dus aantreden tegen Daan Noé. Ik
dacht leuk kunnen wij wat over voetbal praten tijdens het schaken. Het was echter doodstil in
de zaal. Toen ik toch wat probeerde te vragen, dacht Daan dat ik hem uit zijn concentratie
wilde halen. Deze wedstrijd was ook mijn eerste wedstrijd. Lange tijd een gelijkgaande strijd.

Fenomeen
(Daan speelde overigens wel erg defensief). Toen een fout van mij. Later ook een fout van
Daan en uiteindelijk won ik hem. Een rare gewaarwording bij deze wedstrijd was wel de
wedstrijdspanning die ontstond op het moment dat het spannend werd (…). Tja. Hierna tegen
Jan Beekman. Hier stond ik onder druk maar Jan wist niet door te drukken. Daarna kreeg ik
een “koningsgambiet” tegen van dhr. Bulder. Na 35 spelen tegen mijn broer is het leuk zo’n
“bijzondere” opening tegen te krijgen. Tegen Cees een heel lange stugge partij. Bij Ruud had
ik iets een bepaalde zet moeten wagen. Don begon matig maar kwam daarna sterk terug. Lang
gelijkgaand tegen Jan de Boer maar toen hij zijn stelling ging verlaten, ging het toch fout.
Over de wedstrijd tegen Jan van Weelden (wat zijn er trouwens veel Jannen) wil ik het
eigenlijk niet meer hebben. Ik speelde niet goed en dat wordt op dit niveau gewoon gelijk
afgestraft. Ik heb dan veel wedstrijden gewonnen maar je moet gewoon op en top
geconcentreerd zijn want anders verlies je. Het erge van een verliespartij is ook dat je lid van
de vereniging moet blijven net zo lang totdat je revanche kan nemen. Anders blijft …. In ieder
geval, ik vind het heel erg leuk. De locatie is top. De sfeer is prima. Het is leuk andere mensen
te leren kennen maar bovendien is het spel natuurlijk fantastisch. Ik kijk uit naar de laatste
potjes van dit jaar en het volgende seizoen ben ik er ook bij!

(jeroen tegen zijn neefje)

Nieuwe leden?
Enthousiast geworden door bovenstaande verhalen en weet u (lezer(es) van dit blad) nog
iemand, die in clubverband, wil gaan schaken, informeer hem/haar eens over
Schaakvereniging Assendelft

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.

