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VOORZITTERSWOORD
De start van het seizoen 2009/2010 heeft plaatsgevonden. Op 7 september 2009
was de jaarvergadering en 1 week later begon de start van de interne competitie.
Voor u ligt het 1e clubblad van het seizoen. Dat lijkt vrij normaal, maar de heren
Aad Lansbergen en Manfred Sücker zijn belangrijke mensen in het maken en
uitbrengen van ons clubblad. Heren, dank daarvoor en vooral zo doorgaan!
Als het wel mogelijk is, dan komt hij
graag.

Interne competitie
De start was kort, 3 avonden. De
maand oktober is, door de
kermisperikelen, ingekort. Mijn
verwachting is dat eind november
zicht is op de te verwachten indeling
in 2 groepen.

Cees Benjamin heeft gezegd dat hij
nog een viertal weken afwezig zal
zijn, maar daarna weer gaat schaken.
Aad Lansbergen en Roel Spier
hebben in juni in Saendelft op een
informatiemarkt, Parkflow, gestaan.
Er werd enthousiast geschaakt en
wellicht gaat dit nieuwe jeugdleden
opleveren.

Externe competitie
Het 8-tal heeft de 1e wedstrijd, in de
bondscompetitie, duidelijk verloren
van Excelsior 1, uit Heemskerk.
Met een behoud in de 2e klasse, aan
het einde van het seizoen, zal ik zeer
tevreden zijn.

Gert Jan Teer vertelt over de
mogelijkheid om onderling te
schaken, via Playchess.
Hij zal informatie verstrekken in ons
clubblad, hoe dit in zijn werk gaat.

Algemeen Periode Kampioen 2009
Jean Louis van Ollefen, onze
“keurmeester”, heeft regelmatig
nieuws over de APK. Hou het scherp
in de gaten!
En vergeet zijn oproep niet om
cadeaus te schenken.

Een uitvoerige discussie werd
gevoerd over de controle van de
financiën van onze club.
De kascommissie heeft onze
penningmeester geadviseerd om een
trend van de financiën op te nemen
in het jaarverslag.
Jan Beekman zal dit advies
overnemen en een dergelijk trend
gaan verwerken in het volgende
verslag.

Jaarvergadering
Patrick de Groot heeft helaas moeten
opzeggen.
Nieuw bij de senioren is Melchior
Bood. Hij komt over van de jeugd en
zal partijen spelen met elk 1 uur op
de klok. Zijn tegenstander wordt
vooraf geïnformeerd door de
wedstrijdleider.

Wij namen afscheid van Albert Grin
als bestuurslid. Hij bedankte de
vereniging voor de cadeaus en de
prettige samenwerking in de
afgelopen 22 jaar!

Don Spier is aan een HBO-studie, in
de avonden, begonnen en kan
vrijwel geen speelavonden bijwonen.
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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.

Jan van Weelden werd verwelkomd,
als opvolger van Albert Grin in het
bestuur.
De kampioenen hebben hun prijzen
in ontvangst mogen nemen.
Jan Teer bracht een voorstel in, voor
een promotie-/degradatieregeling
van de kampioen van de 2e groep.
Na bespreking werd deze
aangenomen.

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

Jean Louis van Ollefen heeft zich
aangeboden als teamleider voor een
team wat mee kan doen aan de
zogenaamde 4,5 klasse, van de
NHSB.
Kandidaten voor het team dienen
zich te melden bij Roel Spier.

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.)

Gert Jan Teer kiest voor een andere
aanpak van de schaakopdrachten.
Op elke clubavond komt er een apart
bord met een schaakprobleem.
(Hulde voor dit initiatief van GertJan! Ik vind dat het erg leeft onder
onze leden.)
Promotie/degradatie
Hierna 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.

Feestavond
Noteer in uw agenda, op 21
december 2009, onze feestavond.
Voorzitter,
Roel Spier
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WEDSTRIJDNIEUWS (INTERN)
e

door te winnen van Jos Vriend.
Slechts 2 partijen werden remise. Peter
van Straten tegen Kees Lute en Jan
Bulder tegen Melchior Bood.
Aad Lansbergen wist te winnen van Jan
Kat en nam daardoor de koppositie
over.

De 1 periode van het seizoen
Als primeur vonden de eerste partijen
van het seizoen op de avond van de
jaarvergadering plaats, namelijk
simultaanwedstrijden. De kampioenen
Kees Lute en Jean Louis van Ollefen,
aangevuld met Ruud Nieuwenhuizen,
speelden in 3 groepen tegen elk zes
tegenstanders. Een leuke start van het
seizoen.
De 1e competitiewedstrijden waren een
week later. De indeling vond bij loting
plaats. De kampioenen Kees Lute en
Jean Louis van Ollefen haalden de witen zwartspeler uit de koker.
Tevens konden wij een nieuwe speler
begroeten. Zijn naam is Melchior Bood.
Hij is overgekomen van de jeugd, van
onze vereniging.
Melchior speelde zijn 1e partij tegen
Fons Rijkhoff en het werd remise. Een
goed begin.
De andere remise partij op dezelfde
avond was die tussen Peter Veenis en
Ab Visser.
De kampioen kreeg een zware
tegenstander, Roel Spier, geloot, maar
Kees Lute liet zich van de wijs brengen
en won.

Op de 4e avond speelde het achttal
tegen Excelsior 1. Weliswaar uit, in
verband met de kermis. Tegen een
sterke tegenstander werd verloren met
5 - 3. (zie elders ongetwijfeld het
verslag van teamleider Jan Kat) Het
wordt een zware klus in deze TWEEDE
klasse!
Jan van Weelden valt op door zijn hoge
klassering.
Koploper is Remmert Brinkman op
1 punt gevolgd door Kees Lute.
Uit de tussenstand blijkt dat niet alle
gevestigde namen zich aan de kop
hebben genesteld. Gaan wij dit seizoen
een heel andere bezetting van de eerste
groep krijgen? Of gaat daar de
komende periode verandering in
komen? Ik ben benieuwd.
Een grote groep spelers staat dicht bij
elkaar. Bij winst kan men veel stijgen,
bij verlies evenzo veel dalen.
De relatief hoge klassering van Peter
Veenis en Ab Visser valt op. En
daarnaast de relatief lage klassering van
Gert-Jan Teer.
Zal het volgende wedstrijdnieuws een
zelfde beeld geven?

Tijdens de 2e avond waren er meer
spelers aanwezig. Een aantal kwam
bruin gebrand terug van vakantie. Kees
Lute moest nu wel zijn meerdere
erkennen in Jan Kat.
Een andere Jan (van Weelden) won
verrassend van David Gelok. Melchior
Bood kreeg remise aangeboden van
Peter van Straten, maar sloeg dit
aanbod af. Het vervolg verliep anders.
Hij verloor van Peter. Ruud
Nieuwenhuizen bood een zieke Peter
Veenis remise aan, die wees ook het
aanbod af en haalde hetzelfde resultaat
als Melchior.

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.

Tijdens de 3e avond wilde Jan Beekman
de onderste plaats verlaten. Dat lukt
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schaken, maar heeft punten gehaald
door afberichten.

Punten achttal
Niet dat het is veranderd, maar voor
alle duidelijkheid.
Bij wedstrijden, tijdens speelavonden in
het 1e deel van de interne competitie,
krijgen spelers uit het achttal spelers
punten.
Hoeveel krijgt een speler dan?
Dat is 70 punten voor een overwinning,
35 punten voor een remise en 0 punten
voor een nederlaag.
In het 2e deel van de competitie hebben
spelers uit de 1e groep geen partijen,
tijdens een bondswedstrijd. De spelers
uit de 2e groep, bij deelname aan het
achttal tijdens interne
competitiewedstrijden krijgen 2/3 van
hun eigen waarde, ongeacht het
resultaat tijdens de bondswedstrijd.

Melchior is de volgende. Hij heeft een
33% score behaald.
Peter Veenis staat het laagst. Hij heeft
tot nu toe een 25% score.

Nieuwe leden
In september heeft een keer in De
Krommenieër een artikel gestaan, met
een oproep voor 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.

Resultaten van de jeugdige leden
Casper Coco staat het hoogst. Hij een
50% score.
Dan volgt Don Spier. Hij is aan een
studie begonnen en kan vrijwel niet

Wedstrijdleider,
Roel Spier

Stand na 28 september 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Punten Waardering
A. Lansbergen
246.0
70
17 C. Coco
R. Brinkman
233.0
69
18 J. de Boer
R. Nieuwenhuizen 202.5
68
19 D. Noë
J. Kat
188.0
67
20 D. Spier
J. van Weelden
179.0
66
21 Melchior Bood
R. Spruit
175.0
65
22 R. Douwes
G.J. Teer
170.0
64
23 P. Veenis
P. van Straten
165.0
63
24 C. Benjamin
J.L. van Ollefen 158.0
62
25 D. Gelok
J. Kuijper
155.0
61
26 J. Beekman
K. Lute
144.5
60
27 A. Grin
A. Visser
135.5
59
28 P. Bijl
R. Spier
132.0
58
29 J. Vriend
J. Teer
125.5
57
30 A. Eggenhuizen
J. Bulder
118.0
56
31 C. Boekhout
F. Rijkhoff
114.0
55
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Punten Waardering
112.5
54
111.0
53
111.0
52
108.0
51
106.0
50
103.0
49
99.5
48
96.0
47
82.0
46
82.0
45
68.0
44
64.0
43
63.5
42
62.5
41
58.5
40

WEDSTRIJDNIEUWS (EXTERN)
BONDSKOMPETITIE SEIZOEN 2009-2010.
Na de goede prestaties van vorig seizoen, spelen we opnieuw in de tweede klasse van de
NHSB en wel in 2C. Het verzoek om ook met Zaanse clubs ingedeeld te worden is
gehonoreerd, we spelen onder meer tegen Krommenie-1 en De Pion.
Naast enkele bekende clubs uit Haarlem krijgen we ongetwijfeld zware kluiven aan Excelsior1 en Volendam-1 en zal het een hele strijd worden om de onderste twee plaatsen te ontlopen.
Het wedstrijdprogramma luidt:
Ma 5-10-2009

Assendelft

Do 5-11-2009

Kenn.Comb.9 - Assendelft

Ma 23-11-2009 Assendelft

- Excelsior-1

(Spelen we uit in verband met Kermis).
Wijkcentrum Europawijk
Laan van Berlijn 1 2034SB Haarlem

- Volendam

Vr 11-12-2009 W.S.C De Pion – Assendelft

De Wormer Vendeliers
Knollendammerstr. 14 1531BE Wormer

Di 09-02-2010 HWP-5

- Assendelft

Societeit “Vereeniging”
Zijlweg 1
2013DA Haarlem

Ma 08-03-2010 Assendelft

- Krommenie-1

Di 30-03-2010 Kenn.Comb.7

- Assendelft

Centrum De Rijp
Bloemendaalseweg 134
2061SC Bloemendaal

Basisopstelling van het achttal:
1. K. Lute
2. R. Nieuwenhuizen
3. A. Lansbergen
4. R. Spier
5. P. van Straten
6. R. Brinkman
7. J. Kat
8. G.J. Teer

6244590
1795705
6238694
7514166
6202471
7210335
5953013
7906272

tel. 075 7714669
075 6176008
075 6871474
075 6874028
06 45352193
075 6871249
075 6871974
075 6218618

Reserves:
D. Gelok
P. Veenis
R. Spruit
J. Kuijper
J. L.van Ollefen
R. Douwes

7493090
8040648
7906261
7516014
7366480
7655923

075 6871850
075 6875591
075 6875600
023 5325917
075 6168118
075 6871453

Omdat we vier uitwedstrijden op afwijkende dagen spelen, hoop ik dat iedereen deze dagen
vrij kan houden in de agenda, zodat we compleet aan kunnen treden.
Teamleider J.Kat
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BONDSWEDSTRIJD ASSENDELFT – EXCELSIOR-1
Deze eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen zouden we thuis moeten spelen op 5 oktober,
maar toen werd ons clublokaal bij Koppie in beslag genomen door Kermisgedruis en dat gaat
slecht samen met een denksport als schaken.
Voor Excelsior kwam een week eerder spelen niet uit wegens een vastgestelde Rapidavond en
daarom trokken we naar Heemskerk om onze thuiswedstrijd te spelen.
Het tweede achttal van Excelsior, vorig seizoen als beste tweede gepromoveerd naar de
tweede klas, speelde ook thuis tegen De Wijker Toren-3 en verloor ruim.
Ons team heeft door de goede resultaten van vorig seizoen de gemiddelde rating verhoogd tot
1699, maar onze tegenstander kwam uit op 1742 (met een onbekende) dus dat voorspelde een
zware avond.
Kees Lute was de eerste die in een gelijke stelling een remisebod accepteerde,vervolgens ging
het fout met Ruud Nieuwenhuizen die z’n geofferde gambietpion niet meer terug kreeg en
met Peter van Straten die een aanval met zwaar geschut op de zevende rij niet kon pareren.
Ook Roel Spier kon het niet bolwerken en toen stonden we met 3,5 tegen 0,5 achter.
Ondergetekende moest tegen de man met de onbekende rating zorgvuldig verdedigen en was
tenslotte tevreden dat een tweede remisebod aangenomen werd, hoewel er toen misschien nog
wel mogelijkheden voor winst inzaten. Maar ja, met het ouder worden slaat de vermoeidheid
eerder toe.
Remmert Brinkman speelde een partij met zeer wisselende stellingen, volgens Remmert stond
hij een kwaliteit voor, dus beter. Naar mijn mening stond hij later slechter, maar op een
gegeven moment leek remise haalbaar, helaas lukte dat net niet.
Gert-Jan Teer leverde een keurige prestatie door in een gelijkstaand pionneneindspel zolang
met toren en loper te manoeuvreren, dat z’n tegenstander de weg kwijt raakte en moest
opgeven. Ook Aad Lansbergen wist nog een vol punt te scoren door in een moeilijke stelling
een mooie matwending te vlechten, waarna z’n opponent enigszins verbaasd z’n koning om
kon leggen,er was niets tegen te doen.
Met deze winstpartijen werd de score nog een beetje draaglijk: een 5-3 nederlaag.
Van de overige uitslagen in onze klasse vond ik het verlies van Krommenie-1 (gem.rating
1804!) tegen Kenn.Comb.-7 opvallend en Volendam verpletterde HWP-5 met 6,5 – 1,5.
De Pion speelde met 4-4 gelijk tegen Kennemer Combinatie-9 en dat is onze volgende
tegenstander op donderdag 5 november. Dat wordt weer geen makkie!
Teamleider J.Kat
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JEUGDNIEUWS
Op maandag 7 september is het nieuwe seizoen gestart met de prijsuitreiking en een simultaan
van de prijswinnaars tegen de overige jeugdleden. Op 14 september begon de competitie en
startten we met de lessen voor de diverse stapexamens. Op 21 september startte een nieuwe
schaakcursus. Nieuwe gezichten zijn Gilian en Mark Honkoop, Mexx de Jong en de 6
deelnemers aan de schaakcursus: Joël Duarte, Stan Fey, Roel Bierman, Sterre de Jong, Timo
Nijenhuis en Hielke van Zeist. Gilian en Mark hebben thuis al geschaakt en doen direct mee
met de competitie. Mexx was iets te jong voor de cursusgroep en krijgt apart les van Casper
tot ook hij aan de competitie kan deelnemen. Allen van harte welkom. Wij wensen jullie veel
plezier met het schaken.
Begeleiding: Onze beoogde wedstrijdleider Don Spier gaat een cursus volgen en die is helaas
op maandagavond. In plaats van Don worden de 3 jeugdleiders nu geassisteerd door Gert Jan
Teer en Jean Louis van Ollefen, die bij toerbeurt aanwezig zullen zijn. Beiden zijn lid van de
seniorenschaakclub.
Competitie: Onderstaand een overzicht van de uitslagen en de stand.
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.
Verder graag jullie speciale aandacht voor het Grand Prix toernooi in Zaandam. Hier kan
ieder lid aan meedoen. Wacht niet tot het laatste moment met opgeven.
Uitslagen:
1e ronde 14 september
Vincent de Jong
Casper Bierman
Floris Gelok
Jimmy Bras
Mika Imming

-

2e ronde 21 september

Laurian Wannee
Marco van Eerden
Shahrukh Kahn
Jop van der Laan
Mark Honkoop

0-1
1-0
1-0
½-½
1-0

Vincent de Jong
Marco van Eerden
Gilian Honkoop
Casper Bierman
Shahrukh Kahn
Laurian Wannee

½-½
0–1
0-1
0–1
1-0

Floris Gelok
Casper Bierman
Gilian Honkoop
Mika Imming
Laurian Wannee

3e ronde 28 september
Gilian Honkoop
Mika Imming
Jimmy Bras
Casper Bierman
Sjoerd de Wit

-

Stand
1. Floris Gelok
2. Casper Bierman
3. Marco van Eerden
4. Laurian Wannee
5. Shahrukh Kahn
6. Vincent de Jong

-

Jop van der Laan
Jimmy Bras
Mika Imming
Mark Honkoop
Sjoerd de Wit
Floris Gelok

½-½
1-0
1-0
1–0
1-0
0-1

Jop van der Laan
Sjoerd de Wit
Marco van Eerden
Shahrukh Kahn
Mark Honkoop

1-0
1-0
0-1
0–1
1-0

4e ronde 12 oktober

Jop van der Laan
Mark Honkoop
Vincent de Jong
Floris Gelok
Laurian Wannee

144
93
88
77
73
68

7
8
9
10
11
12

Jop van der Laan
Sjoerd de Wit
Gilian Honkoop
Mark Honkoop
Mika Imming
Jimmy Bras
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-

63
62
60
43
41
40

Verslag
Floris heeft met 4 overwinningen een vliegende start gemaakt en heeft daarmee de rest op
afstand gezet. Ook Casper gaat het voor de wind, met alleen een nederlaag tegen Floris bezet
hij de 2e plaats. De verschillen zijn echter gering. Dit jaar zijn er prijzen te winnen voor de
beste 3 spelers, de beste stap 3, de beste stap 2 en de beste stap 1.
Puntentoekenning:
Iedere speler op de ranglijst krijgt een puntenwaardering, die afhangt van zijn huidige positie
op de ranglijst. Zo krijgt de nr. 1 een puntenwaardering van 30, nr. 2 29 en zo aflopend naar
nr. 12, die een puntenwaardering krijgt van 19. Win je van de nr. 1 dan krijg je er 30 punten
bij, speel je gelijk dan krijg je er 15 punten bij. Er wordt niet herberekend. Je speelt tegen een
tegenstander, die bij je in de buurt staat. Speel je 2 wedstrijden op een avond dan wordt jouw
totale score op die avond door 2 gedeeld. Heb je een vrije ronde dan krijg je 2/3 van je eigen
puntenwaardering.
Trainingsgroepen:
Remmert: Stap 4 Floris; Stap 3/4 Sjoerd en Shahrukh; Stap 3 Vincent, Jimmy, Jop en Laurian
Casper: Stap 2 Casper B. en Marco; Stap 1 Mika en Mark; Opstapje 1 Gilian en Mexx
Aad: Schaakkursus Joël, Stan, Roel, Sterre, Timo en Hielke.
Programma tot aan kerstvakantie:
Maandag 26 oktober
Maandag 02 november
Maandag 09 november
Maandag 16 november
Maandag 23 november
Maandag 30 november
Maandag 07 december
Maandag 14 december

1e Half uur
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Feestavond.
Wedstrijd
Wedstrijd

2e Half uur
Les
Les
Les
Les
Les
Snelschaakvierkampen met prijzen.
Les
Wedstrijd Laatste Ronde

Afberichten
Afberichten kunnen gedaan worden bij:
Aad Lansbergen ℡ 075-6871474 of per email a.lansbergen@wxs.nl.
Liefst uiterlijk zondags.
Indien je afbericht doet krijg je 1/3 van je puntenwaardering!
Grand Prix Zaanstad.
Op zondag 15 november organiseert ZSC Saende het 3e Grand Prix toernooi van
Noord-Holland. Er wordt gespeeld in groepen van 8 spelers. De spelers worden ingedeeld
naar speelsterkte. Je speelt 7 partijen van 20 min. per speler per partij. Inschrijfgeld € 3,50.
Prijzenfonds: 3 bekers per groep. Aanvang 11.45 uur. Prijsuitreiking ca. 16.30 uur.
Je kunt je opgeven bij Aad Lansbergen - uiterlijk maandag 9 november - of rechtstreeks bij
Machiel Moes van ZSC Saenden (zie onze website onder toernooien).
Lokatie Zaanlands Lyceum. Vincent van Goghweg 42 1506 JD Zaandam ℡ 075-6125918.
Voor vervoer wordt eventueel gezorgd.
Aad Lansbergen
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