Jaargang 76 nr. 1 September 2009

Inhoudsopgave
Algemene informatie

3

Van de redactie

4

Van de bestuurstafel

5

Erwin L’Ami

6

Zomernieuws

7

Stand senioren na 1 speelronde

8

Jaarverslag jeugd

9

Asser schaakjeugd

10

Speelschema senioren

12

Speelschema jeugd

13

ALV 2009-2010

14

Hoekje van Tinus

15

WK Senioren Bad Zwichenahn 2008 deel 4

18

Jaarverslag 2008-2009

22

Algemene informatie
Clubavond vrijdag
19.00 – 20.00 uur:
jeugdtraining en interne jeugdcompetitie
19.45 – 24.00 uur:
interne competitie senioren
Speellokaal De Steiger Beek 1a Assen tel. 352000
Bestuur:
Voorzitter:
Sjoerd Homminga
Secretaris:
Jan Kuperus
Penningmeester: Jacob Dijkstra
Lid:
Martin van Velzen
Lid:
Maarten Hoolsema
Redactie:
E-mail:

clubblad@schaakclubassen.nl (kopij clubblad)

Redactie:
Webmaster:
Internetsite:

Johan van Dijk, Ted Ploegmakers
Martin van Velzen
http://www.schaakclubassen.nl/
webmaster@schaakclubassen.nl (kopij voor site)

Senioren:
Competitieleiding:
Interne: Maarten Hoolsema
Externe: Sjoerd Homminga
Jeugd:
Jeugdleiding:
Martin van Velzen
Coördinatie trainingen: Tinus Spriensma, Elmar Hommes
Competitieleiding:
Interne:
Martin van Velzen
Externe:
Maarten Hoolsema
Overig:
Bibliothecaris:
Berto Homan
Materiaal commissie:
vacant
Contributie:
92,50 voor Senioren
65,00 voor Junioren
50,00 voor Aspiranten
55,00 voor Gasten
Financiële bereikbaarheid:

ING rek.nr. 889584

Van de redactie
Dit is het eerste clubblad van het seizoen 2009-2010. Ik hoop dat ik het tot ieders
tevredenheid heb gemaakt maar eventuele op- of aanmerkingen kan iedereen aan mij
mailen op tedploegmakers@hetnet.nl.
Het seizoen is weer begonnen. De eerste ronde is altijd een aparte ronde. Spelers
spelen tegen clubleden die veel sterker of zwakker zijn en waartegen ze later niet
meer zullen spelen. Niettemin wordt het een spannend seizoen. Pieter zal er op
gebrand zijn zijn titel te prolongeren maar Rene en Maarten zullen er alles aan doen
hun titel terug te pakken. Ook andere clubleden zullen nu ook wel eens een keer
kampioen willen worden dus ik denk dat de strijd aan de top wel eens nog spannender
kan worden dan andere jaren.
Ook de externe competitie beloofd veel. Assen 4 is gepromoveerd en zal er alles aan
doen om zich te handhaven. Ook Assen 3 zal proberen na de degradatie van het
afgelopen jaar weer te proveren. Ook Assen 1 zal proberen de plaats 8 dit seizoen te
verbeteren.
Ook de jeugd is weer begonnen. De kinderen zullen er ongetwijfeld er alles aan doen
om elkaar te slim af te zijn. Kenneth, Sylvia en Gert Jan zijn de favorieten maar er
kan zo maar eens anders zijn die de titel toch gaat pakken.
Verder wil ik nog even vermelden dat op 11 tot en met 13 september 2009 het Open
Drents Weekend-toernooi plaats. Dit zal ook diverse clubleden van ons er extra toen
aanzetten om hun krachten te meten met anderen.
Tenslotte wil ik iedereen die een stukje voor Even Rechtzetten heeft geschreven,
bedanken voor de inzet en ik kijk er naar uit om dit seizoen mooie clubbladen af te
leveren.
De sluitingsdatum voor artikelen voor het volgende clubblad is 15 november
2009.
Ted Ploegmakers & Johan van Dijk
Redacteuren.

Van de bestuurstafel: Spaans
Terwijl Assen in Spaanse sferen is vanwege de start van de Vuelta, opent het
schaakseizoen voor onze club. Dit nadat de zomer niet zonder het schaken plaats
heeft gevonden.
De zomer startte met de sportmarkt op het Koopmansplein, waar ik samen met
Maarten Hoolsema op jacht ging naar nieuwe leden. Dit leverde in ieder geval een
aantal belangstellenden op die we wisten te verleiden tot deelname aan het door
Siebrand georganiseerde rapid-afsluiting van het seizoen. Door dit initiatief eindigde
het seizoen spetterend, in plaats van de gebruikelijke dalende belangstelling in de
juni-maanden.
Aan toernooien was er deze zomer ook geen gebrek. Assen was ruim
vertegenwoordigd op het Atlantis-toernooi, het open NK te Dieren en het ONJK in
Enschede. Er werden aldaar mooie prestaties geleverd door onze leden.
Voor een aantal leden was dit niet genoeg. Op initiatief van Robert Dijks werd in de
nazomer in café Pandius een woensdagavondcompetitie georganiseerd. Gezien de
opkomst kan dit als succesvol bestempeld worden. Het schaken en de gezelligheid
kwam op de eerste plaats. Het competitieve element was onderschikt, waardoor het
juist geslaagd genoemd kon worden.
Eind augustus is een delegatie onder leiding van Tinus Spriensma naar Bad Bentheim
afgereisd, om deel te nemen aan het jubileum toernooi dat gehouden werd i.v.m. de
vijftig-jarige verjaardag van onze zustervereniging. Zelfs twee echtgenotes hebben
zich uitstekend vermaakt in Duitsland.
Het gemis van het Open Drents afgelopen seizoen wordt in het weekend van 11 – 13
september goedgemaakt met een weekend toernooi in Hotel de Jonge. Aanmelden
kan via onze site of bij mij.
Met al deze activiteiten is het bestuur optimistisch gestemd oven het komend seizoen.
Sjoerd Homminga
voorzitter

Erwin L’Ami
Welke schaker moet in deze editie weer eens worden gesproken vroeg ik mij af toen
ik de computer aanzette om eens te gaan Google-en? Na even Google-en kwam ik tot
de ontdekking dat Erwin L’Ami het open NK te Dieren heeft gewonnen. Daarom
vind ik dat hij dit artikel verdient heeft.
Erwin is op 5 april 1985 geboren in Woerden. Op zijn vader leerde hij schaken van
zijn vader Wout en hij bracht hem vaak naar de schaakclubavonden en toernooien. Al
op jonge leeftijd bleek dat hij boven het gemiddelde uitstak en met name bij het
Hilverums Schaak Genootschap had hij het naar zijn zin. Hij vond de sfeer goed,
vond de interne competitie aangenaam sterk en kon het goed vinden met onder
anderen Jan Smeets, Daniël Stellwagen en Jop Delamarre. Samen met hen kreeg hij
vaak training van Loek van Wely en hij volgde zijn analyses met bijzondere interesse.
Erwin was al jong een graag gezien speler en al op 14 jarige leeftijd werd hij
snelschaak en rapidschaak kampioen bij de jeugd. De midddelbare school was voor
hem bijzaak en hij verliet het zonder een diploma om maar snel schaakprof te
worden.
In 2004 bleek dat Erwin beter is dan veel mensen dachten. Hij werd ineens tweede op
het Amsterdam Chess tournooi en deelde dit met niemand minder dan Van Wely en
Timman. In hetzelfde jaar werd hij vierde op het Nederland kampioenschap.
In 2005 had Erwin had Erwin al twee grootmeesterresultaten achter zijn naam staan
en door te winnen van grootmeester Al-Modiakhi uit Quatar haalde hij op 20-jarige
leeftijd de grootmeesternorm en werd de 19e grootmeester van Nederland. In 2005
werd Erwin 4e in de C groep van het Corus toernooi en in 2006 zelfs 6e in de B groep.
Deze prestatie herhaalde hij in 2007 en op het NK van 2007 werd hij derde. In 2008
werd hij 7e op het corus toernooi en mocht meedoen op het Europees Kampioenschap
in Plovdiv (Bulgarije). Hij stond lange tijd tweede maar in de barrage kwam hij nog
niet uit de verf dus er zat niet meer dan een toch nog mooie vijfde plaats in. Wel
plaatste hij zich hierdoor voor de World-cup in Khanty-Manyisk die in november
2009 plaats zal vinden.
Eigenlijk wiste de insiders al lang dat de echte doorbraak van Erwin nog maar een
kwestie van tijd is en inderdaad in 2009 was het zover. Op het open NK te Dieren
haalde 7,5 punten uit 9 partijen (Hij verloor van het aankomende schaaktalent Anish
Giri en speelde remise tegen de oude maar nog steeds zeer sterke Jan Timman.)
Hiermee werd hij Nederlands kampioen voor Roi Miedema. In een interview na
afloop noemde hij dit uiteraard een geslaagd toernooi en kijkt er naar uit om tijdens
de World-cup een nog beter resultaat neer te zetten.
In de schaakdatabank Simbase staan maar liefst 391 partijen van Erwin in waarvan
hij 159 partijen won. In de openingen heeft hij een voorkeur voor Siciliaans maar

soms opent hij ook Frans of Grünfeld-Indisch. Voor de echte liefhebber is hij dus het
bestuderen waard.
Ongetwijfeld gaan we de komende jaren nog veel van hem horen.
Ted Ploegmakers

ZOMERNIEUWS SCHAAKCLUB "ASSEN" DAT DE KRANT NIET
HAALDE
In de maanden juli en augustus nam een mooi aantal leden deel aan toernooien.
Het 37e Bilderbergtoernooi, 11 (13) tot 17 juli in Oosterbeek voor Senioren en
Veteranen.
Dr. Wout Knol, gastlid van ScA en trouwe deelnemer, speelde van maandag tot
vrijdag in de eerste (reserve)groep vijf remises bij elkaar. Hij werd daarmee gedeeld
vijfde van 12.
Het 41e Open Schaakkampioenschap van Nederland, 21 tot 30 juli in Dieren met een
record aantal deelnemers (527).
In de Reservegroep A (107 dln.) deden drie Asser toppers mee. Pieter Tromp haalde 5
uit 9 en werd 39e, Maarten Dijkstra 4.5 (53e) en Ivo Maris 4 (65e). In de
Reservegroep C trad Robert Dijks verdienstelijk op met 5 uit 9 (28e van 75). In de Bgroep en bij de vierkampen waren twee oud-leden te bespeuren.
Het Euro Chess Tournament, Enschede, 3 - 8 augustus, Europa's grootste Open Jeugd
Schaaktoernooi: ruim 500 deelnemers.
Ivo Maris en Frank van der Werff eindigden bij de C's beiden met 6 uit 9 gelijk, maar
Ivo had een zwaarder programma, het zwaarste van alle 76.
Van de 70 D's behaalde Silvia van der Werff met ook een plusscore (7 uit 13) een
nette 27e plaats.
Tinus Spriensma

Competiestand na 1 speelronde:

Jaarverslag jeugd 2008-2009
Voordat ik werkelijk jeugdleider-af ben, eerst nog even een overzicht van het
afgelopen seizoen.
Interne competities
De “gewone” interne competitie ging dit seizoen over 76 ronden, en de spanning zat
er tot het laatst in: pas op de laatste clubavond viel de beslissing in het voordeel van
Kenneth Muller. Voor Silvia van der Werff waren de druiven zuur: tot de laatste
avond stond ze aan de leiding. Op gepaste afstand werd Gertjan Haan derde.
Nieuw dit jaar was de 45-minuten-competitie: één partij per avond (meestal de laatste
vrijdag van de maand), 45 minuten bedenktijd en verplicht noteren. Negen ronden
lang zat ook hier de spanning er goed in, en ook hier viel de beslissing pas op de
laatste avond. Opnieuw was Kenneth de gelukkige; het verschil met Silvia bedroeg
slechts 0,3 punt! Ook hier een derde plaats voor Gertjan.
Het snelschaakkampioenschap vond dit jaar plaats op de eerste clubavond van 2009,
slechts één avond dus. Zeven deelnemers maakten elkaar het leven zuur, en Gertjan
werd de overtuigende kampioen. Kenneth werd hier derde, achter Jari Michels.
Tenslotte de jeugdspelers in de interne seniorencompetitie. Hier deden Gertjan,
Kenneth, Jari en Daniël Kuperus mee, en aan het einde van de rit had Gertjan de
meeste punten verzameld.
Externe competities
Op diverse fronten werd er in teamverband geschaakt. Op 10 januari 2009 vonden de
NOSBO-teamkampioenschappen C en D plaats, en in beide categorieën deed een
Assen-team mee. Het C-team, met Ivo, Frank, Kenneth, Gertjan en Jari speelde
zichzelf vrij overtuigend naar de titel en gaat komend seizoen dus landelijk spelen.
Het D-team, met Silvia, Gerbert Leeftink, Arno en Martijn Schaveling en Lieke
Voorintholt, was aanvankelijk vierde, maar dat werd een derde toen een paar
maanden later een gecorrigeerde eindstand gepubliceerd werd. Helaas mag alleen de
kampioen landelijk spelen...
Het A/B-team, met Pieter, Elmar, Ivo en Frank, wist zich wederom te handhaven in
de Promotieklasse NO. Voor komend seizoen wordt het team teruggetrokken, om Ivo
en Frank op de topborden in het C-team te kunnen laten spelen.
Terug van weggeweest: een jeugdteam in de NOSBO-competitie. Assen 4 was dit
seizoen een jeugdteam onder leiding van Jan Kuperus, en met als spelers Kenneth,
Silvia (slechts twee ronden), Gertjan, Jari, Martijn (één ronde als invaller), Daniël en
Jan zelf(één ronde). Ze presteerden boven verwachting, werden tweede in hun klasse
en spelen komend seizoen in de tweede klasse!
Toernooien

Laten we beginnen met het BSSK, dat ook dit seizoen weer een grote schare
deelnemers trok. De blauwe (oudere) groep werd een succes voor de club: Gertjan en
Silvia werden eerste en tweede, Arno, Gerbert en Martijn (in volgorde van
weerstandspunten) gedeeld vierde. De laatste drie bereikten met hun school De
Driesprong het NK schoolschaken, maar werden daar in de eerste ronde
uitgeschakeld.
Verder zijn er teveel mooie resultaten behaald om op te noemen. De mooiste
(podiumplaatsen):
- Silvia NOSBO-meisjeskampioen in de D-categorie;
- Ivo NOSBO-snelschaakkampioen in de C-categorie (en vijfde op het NK!);
- Frank en Gertjan winnen een Grand-Prix-toernooi;
- Frank derde op het NK rapid in de categorie 1995
Een mooie lijst, en dan sla ik een hele waslijst aan prestaties over.
Tot slot
Dit was echt mijn laatste stukje als jeugdleider. Elmar neemt het stokje van me over;
ik zal wel de indelingen blijven doen. (Zijn jullie dus nog steeds niet van me af,
jongelui!). Het waren twee mooie jaren, en met name het bezoek aan Naaldwijk met
het E-team had ik voor geen goud willen missen. Maar het is tijd om het stokje over
te geven...
Martin van Velzen

Asser Schaakjeugd 2009
De zomervakantie zit er tot onze erg grote spijt alweer op. Dat betekent dat we ook
weer doordeweeks de schoolbanken in moeten om ellenlange lessen te krijgen in
zaken die ons eigenlijk niet zo erg veel interesseren. Een mooie troost voor onze
jonge schakers is dat het schaakseizoen ook weer gaat beginnen.
Het afgelopen jaar zijn er hele grote successen geboekt door onze jeugdafdeling, zo
heeft ons D-team (dat bestaat uit voortnamelijk eerste jaars D-spelers) het gepresteerd
om 3e te worden van de Nosbo! Erg knap en ik hoop stiekem dat ze daar volgend jaar
nog een schepje bovenop kunnen doen. Er valt nog bij te vermelden dat Lieke het
hele toernooi geen partij heeft verloren (5 en een half uit 6 punten!). Nog een
teamsucces was dat van het C-team dat ijzersterk alle andere teams in het noorden
aan de kant wist te zetten en de Nosbo titel wist te pakken! Topscorer van het C-team
was Frank met maar liefst 5 uit 6. Volgend jaar mag dit sterke team haar succes
voortzetten in de landelijke competitie, ik denk zelf dat we kans maken om in de top
5 te belanden.
Daarnaast waren er natuurlijk genoeg hele knappe individuele prestaties bereikt

verleden jaar. Heel veel (zo niet alle) jeugdspelers hebben deelgenomen in de GrandPrix cyclus van de Nosbo. Daarin zien we bovenaan het klassement Arno (6e),
Martijn (7e), Silvia (13e), Gertjan (14e), Lieke (15e) en Gerbert (17e). Maar ook op de
landelijke kampioenschappen was Assen vertegenwoordigd. Frank, Silvia en Ivo
hebben deze zomer keurig gespeeld op het open NK. Frank en Ivo hadden in de Cgroep een nette score van 6 uit 9 waarmee Ivo op de 7de en Frank op de 14e plek
kwam. Silvia deed mee in de D-groep bij de meisjes en kwam daar met 7 punten uit
13 wedstrijden op de 27ste plek. Iedereen gefeliciteerd!
Er komt een interne prijsuitreiking tegelijk met de ALV op 18 september. Want
afgelopen jaar kende een hele spannende interne competitie. Bij het snelschaak was
Gertjan de rest te sterk en werd met 5 en een half uit 6 knap kampioen. Maar bij de
rapid en 45 minuten competitie ging de strijd tussen Silvia en Kenneth. Silvia ging
aan kop maar helaas voor haar trok uiteindelijk Kenneth bij beide competities aan het
langste eind.
En wat staat ons komend jaar verder te wachten? Uiteraard wordt er weer in januari
een snelschaakavond gehouden en zullen er de gebruikelijke rapidavonden zijn. Of de
45 minuten competitie volgend jaar ook gehouden wordt is nog even afwachten.
Komend jaar wordt er actiever training gegeven dan ooit. Voor de minder sterke
schakers is er de Notabene club die heel intensief weeklijks lessen geeft van stap 1 t/
m 3 om daarbij kinderen de basis van het schaken goed onder de knie te brengen.
Ikzelf zal volgend jaar stap 4 trainingen geven op 9 zaterdagmiddagen, waarin ik 3
uur lang besteed aan positiespel en tacktiek. En voor onze talenten van het C-team zal
komend jaar Cor Kamstra 5 trainingen geven op vrijdagavonden. Cor is een erge
sterke trainer die belangrijke strategische aspecten naar voren brengt.
Ik mag mezelf volgend jaar officieel jeugdleider noemen, Martin is de computerman;
hij zal dus de indelingen maken.
Dat was het wel zo’n beetje dacht ik.
Tot slot wens ik iedereen een erg prettig schaakjaar toe!
Elmar Hommes

Speelschema senioren seizoen 2009-2010
datum
28 augustus
4 september
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

activiteit
interne ronde 1
interne ronde 2

bijzonderheid

Open Drents
ALV
interne
interne
interne
interne
interne
interne
interne

ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde

3
4
5
6
7
8
9

13 november
20 november
27 november
4 december
11 december
18 december
25 december
1 januari
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
2 april
9 april
16 april
23 april
30 april
7 mei
14 mei
21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

interne
interne
interne
interne
interne
interne

ronde
ronde
ronde
ronde
ronde
ronde

10
11
12
13
14
15
Eerste kerstdag
Nieuwjaarsdag

Snelschaakkampioenschap
interne ronde 16
interne ronde 17
interne ronde 18
interne ronde 19
interne ronde 20
interne ronde 21
interne ronde 22
interne ronde 23
interne ronde 24
interne ronde 25
interne ronde 26
Paasschaak
interne ronde 27
interne ronde 28
interne ronde 29

Goede vrijdag Steiger gesloten

Koninginnedag Steiger gesloten
interne ronde 30
Hemelvaart Steiger gesloten
interne ronde 31
rapid ronde 1
rapid ronde 2
rapid ronde 3
rapid ronde 4

Speelschema jeugd seizoen 2009-2010

ALV 2009-2010
Hierbij worden alle leden van de schaakclub Assen uitgenodigd voor het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 18
september 2009 in de Steiger en de aanvang is 20.00 uur. De agenda kunt U hieronder
vinden.
Agenda Algemene Ledenvergadering Schaakclub Assen.
1. Opening.
2. Prijs- en diplomauitreiking jeugd
3. Een jubilaris in het zonnetje
4. Openingstijden clubavond
5. Mededelingen en ingekomen stukken.
6. Verslag vorige ALV.
7. Jaarverslag secretaris.
8. Jaarverslag penningmeester.
9. Verslag kascontrolecommissie.
10.Benoeming kascontrolecommissie.
11.Uitreiking clubprijzen.
12.Verkiezing bestuursleden.
Aftredend Martin van Velzen
Beschikbaarstelling Elmar Hommes
13.Begroting 2009-2010.
14.Interne competitie.
15.Externe competitie.
16.Jeugd.
17.Redactie.

18.Materiaalcommissie.
19.Rondvraag.
20.Sluiting en vaststelling datum volgende ALV.
Sjoerd Homminga

HOEKJE VAN TINUS
Een seizoen NOTA BENE-schaaktraining en het volgende.
Vijf jaar geleden begonnen we in de Regenboog met één leerling, Nathan
Stowers, en twee trainers. Na twee jaar in de PABO en nog eens twee jaar in De
Steiger ziet het plaatje er anders uit.
Met een staf (!) van drie docenten en één medewerker moesten we 26 cursisten
bedienen. Quinn Stowers, broer van, is één van hen. Seizoen ’08-’09 mikten we op
18 deelnemers. Daar gingen we overheen na het BSSK. Ik reken hierbij wel 2 kids
mee, die maar een blauwe maandag hebben meegedaan. En ook twee mannen, die
Stap 4 bij Cor van der Werff volgden. Helemaal aan de andere kant werkten 2
zesjarigen met Opstapje.
Peter Ehmen en ik deden er nog een schepje bovenop. Brede School Assen wist
schaakclub Assen te vinden en die ons weer. Peter ging Marsdijk doen, ik
Kloosterveen en Peelo. Twaalf weken lang. Met materiaal van SpeelZ. Waar-bij voor
elke deelnemer de Stappenme-thode 1-5 op CD-ROM. In juni waren 29 leerlingen
geslaagd voor Stap 1 en speelden (“maar”) 7 van hen in een
woensdagmiddagtoernooitje.
In de wijken bestaat niet veel schaakcultuur, als je wat er is al zo mag noemen. In de
woningen zijn borden en stukken. Er wordt wel iets overgedragen van ou-ders op
kind, maar daar heb ik het ook nooit ver mee geschopt. Waar zijn we mee bezig?! Het
zal niet vlug anders worden … Er is geen kader.
Naast de 29 Brede School diploma’s komen we bij de NOTA BENE op
2 x Opstapje 1, 2 x Opstapje 2,
14 x Stap 1, 8 x Stap 2,
5 x Stap 3 en 2 x Stap 4.
Wat hebben Peter Ehmen, Wout Knol en ik het druk gehad met die examinering op 10
juni!

Het is niet gelukt om cursisten naar de jeugdafdeling van ScA te praten. (De
gemiddelde leeftijd was ong. 8.7 jaar. Zes topgeslaagden waren gelukkig al lid en dat
scheelde.) En maar een enkeling ging naar een toernooitje. Er is voldoende motivatie
bij kinderen en ouders, maar het dubbeltje moet nog een kwartje worden en het
kwartje moet nog vallen. Misschien na de grote vakantie? Hoe worden we dan
wakker? Misschien met de vraag: “Waren we nou echt verzadigd?”
Het komende seizoen gaan we door. We hebben uitstekende verhoudingen met het
Sociaal-Kultureel-(cursus)Werk. We gaan het materiaal van ScA schoonmaken, als
dank voor het gebruik.
Stap 4 valt af; laten we over aan Elmar Hommes op de zaterdagmiddag. We beperken
ons tot de echte basisoplei-ding, maar met de aanvulling van de Plus-boeken. (Nu
verveelden we ons een beetje aan het eind van het seizoen.) Het rooster heeft met
name voor Stap 3 (17 lessen + 14 Plus) nauwelijks voldoende ruimte.
Het komende seizoen houden we de competitie er in.
Dit seizoen waren de prijswinnaars:
Stap 1: 1. Maksim Tibben; 2. Bert Schmid; 3. Reinier Holland
Stap 2: 1. Ruben Schaafsma; 2. Fréd. Olthoff; 3. Paul van der Maesen
Stap 3: 1. Martijn Schaveling; 2. Arno Schaveling; 3. Lieke Voorintholt
Stap 4: 1. Silvia v.d. Werff 2. Gerbert Leeftink; 3. Peter Ehmen
Tenslotte: Assen 1 traint op zondagmiddag in een soort “masterclass”. Wie volgde
wiens voorbeeld? Op zaterdagmiddag wil ik ook graag weer aan de slag. Met wie?
Ik maak de bladzijde vol met wat onvolledige partijen.
Schaveling,Martijn - Schaveling,Arno [B15]
NB Stap 3 Assen, 19.11.2008
1.e2-e4 d7-d5 2.Pb1–c3 c7-c6 3.d2-d4 e7-e6 4.Pg1–f3 Pg8-f6 5.Lc1–g5
Lf8-b4 6.e4-e5

6. .. h7-h6! 7.Lg5-h4 g7-g5 8.e5xf6 g5xh4 9.Pf3xh4 Dd8xf6 10.Ph4-f3 Lb4xc3+
11.b2xc3 c6-c5 12.Lf1–b5+ Lc8-d7 13.Lb5xd7+ Pb8xd7 14.0–0 c5-c4 15.Ta1–b1 b7b6 16.Tf1–e1 0–0–0 17.Tb1–b4 Th8-g8 18.g2-g3 Df6-f5 19.Tb4-a4 a7-a6 20.Pf3-e5
Pd7xe5 21.Te1xe5 Df5-h3 22.Te5-h5 Dh3-g4 23.Dd1xg4 Tg8xg4 24.Th5xh6 Tg4-e4
25.Th6-h7 Td8-d7 26.Th7-h8+ Kc8-c7 0–1
Schaafsma,R - Steenbeke,S [A02]
NB Stap 2, 17.06.2009
1.f2-f4 f7-f5 2.Pg1–f3 e7-e6 3.g2-g3 Pg8-f6 4.b2-b3 b7-b6 5.Lc1–b2 Lc8-b7 6.c2-c4
d7-d5 7.Pf3-e5 Dd8-e7 8.Lb2-a3 c7-c5 9.Lf1–g2 Pb8-d7 10.d2-d4 Pd7xe5 11.f4xe5
Pf6-g4

12.e2-e4? d5xe4 13.Lg2-h3 Pg4-e3 14.Dd1–d2 De7-g5 15.La3-c1 Dg5-d8 1–0
Tinus Spriensma

WK Senioren Bad Zwischenahn 2008 deel 4 (slot)
De heer Papenbrock woonde ook in het Parkhotel. Hij moest opnieuw tegen een
Nederlander namelijk de heer Aart van de Peut uit Leiden. Ik (Wout Knol) heb al
twee keer met zwart tegen Van der Peut hem gespeeld tijdens het Bilderbergtoernooi
in Oosterbeek, twee maal eindigde het in remise.
Daarom kon ik de heer Papenbrock geen informatie verstrekken omdat de Duitser
toen wit had tegen mij
Ik laat jullie een partij zien van Volker Papenbrock tegen Aart van de Peut
Rond 10 (7 november 2008)
1. d4, Pf6
2. Pf3, e6
3. Lf4, b6
4. e3, Lb7
5. Ld3. Le7
6. h3, d6
7. 0-0, Pd7
8. De2, c5
9. Pd2, d5
10. Lg3, Pb4
11. c3, Pxd3
12. Dxd3, 0-0
13. e4, Tc8
14. Te1, exd4

15. Dxd4, Pc5
16. Pb3, e5
17. De3, Pxe4
18. Td1, Pxg3
19. fxg3, Dc7
20. Kh2, Lf6
21. c4, h5
22. Pd2, h4
23. g4, d5
24. Kh1, e4
25. Pd4, Lxd4
26. Dd4, c4
27. Pe4, Dc6
28. Df2, f5

29. gxf5, Te8
30. Td6, Dc7
31. Dd4, Lxe4
32. Tf1, Dc5
0-1

Ook in ronde 10 werd de partij Cebalo-Kaufman gespeeld, die beslissend was voor de
eindstand.
Cebalo, Miso(2490) – Kaufman, Larry (2390)
Het is verrassend te zien hoe grootmeester Cebalo (op foto) zijn paard op a5 verliest.

Grootmeester Suba speelde remise tegen je meester Zakharov en grootmeester
Uhlmann ook remise tegen grootmeester Klovans.
Na 10 ronden was de stand aan de top:
1. Kaufman
8,5
2. Suba
8
3. Uhlmann
8
4. Rotstein (f.m.)
8
5. Zakharov
8
In ronde 11 waren de belangrijkste resultaten:
Kaufman-Zakharov
0,5 - 0,5
Suba – Rotstein
1 - 0
Cebalo-Uhlmann
1 - 0
Khanukov-Butmorius
1 - 0
Zo werd de eindstand:
1. Kaufman
2. Suba
3. Cebalo
4. Khanukov
5. Zakharov
6. Klovans

9
9
8,5
8,5
8,5
8,5

7. Onoprienko
8. Uhlmann
9. Jansa
10. Rotstein

8
8
8
8

Er moest een Feinwertung aan te pas komen en dit leverde met de totalen 2342-2338
een nipte eerste plaats op voor de Amerikaan, die zich nu
grootmeester mag noemen. Bij de prijsuitreiking leek Suba nogal teleurgesteld, net
geen wereldkampioen senioren 2008. Bij de dames werd Tamara Vilerte uit Letland
eerste met 8 punten gevolgd door Galina Strutinskaya uit Rusaldn en Tatyana Fomina
uit Estland die beide 7,5 punten hadden.

In de 11e ronde werd een fraaie partij gespeeld tussen de Nederlanders Frans Arp
(2080) en de Duitser Werner Szenetra (2270):
1. e4. d6
2. d4, g6
3. Pc3, Lg7
4. Le3, a6
5. Le2, b5
6. h4, Lb7
7. h5, Pbd7
8. h6, Lf8
9. Dd2, c5
1-0

10. Pf3, b4
11. Pd5, e6
12. Pf4, Lxe4
13. dxc5, dxc5
14. 0-0-0, Le7
15. Lc4, Pb6
16. De2, Dc8
17. Pe5, Pf6
18. Pxf7, Pxc4

19. Pxh8, Pe5
20. f3, Lf5
21. g4, Pfxg4
22. fxg4, Lxg4
23. Df2, Lf5
24. Phxg6, Pxg6
25. Pxg6, Lxg6
26. Tdg1, Lf5
27. Tg8

Dit deed zwart want op Lf8 volgt Lxc5. Deze partij moet je eigenlijk twee keer
naspelen.
In deze laatste ronde wist wijlen Harthoch van Van de Peut te winnen. Het zou een
van zijn laatste winstpartijen blijken te zijn en in ieder geval zijn laatste toernooi
want op 28 mei 2009 overleed hij op 62 jarige leeftijd.

De resultaten van de 11 Nederlanders zijn na 11 ronden:
Plaats 52
Plaats 87
Plaats 90
Plaats 102
Plaats 125
Plaats 199
Plaats 200
Plaats 234
Plaats 239
Plaats 248
Plaats 265

Robert Harthoch
Ben van Geffen
Frans Arp
Gerard Kool
Aart van de Peut
Otto Rost van Tonningen5
Niek Oud
Henk Westerman
Wolter Knol
Toon Mentink
Hen van Bellen

7
6,5
6.5
6
6
5
4,5
4,5
4
4

Er bleven van de heren uiteindelijk 301 deelnemers over en van de dames 35
(waarvan geen een Nederlandse).
In Bad Zwischenahn is het goed vertoeven, men kan er zelfs een boottocht
maken op het meer. Misschien is er in februari weer een open toernooi met een
schaatstocht op het meer.
Wout Knol

Jaarverslag Schaakclub Assen 2008-2009

Het bestuur wordt gevormd door Sjoerd Homminga (voorzitter), Jacob Dijkstra
(penningmeester), Jan Kuperus (secretaris), Maarten Hoolsema (lid) en Martin
van Velzen (lid). In totaal zijn er 6 bestuursvergaderingen gehouden. Door de
problemen met de huisvesting in de steiger was het aantal bestuursvergaderingen
meer dan normaal.
Het ledenaantal is wederom teruggelopen. In augustus 2009 heeft de club 50
leden, dit was het jaar daarvoor nog 55 derhalve een afname van 5 leden. De
daling is geheel te wijten aan een terugloop bij de jeugd. De verdeling van het

ledenaantal is als volgt: senioren 35 leden (was 35), waaronder 3 gastleden, en
jeugd 16 leden (was 21).
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 12 september 2008, waarbij in
totaal 21 leden aanwezig zijn.
Als clublokaal speelt onze vereniging in De Steiger aan de Beek 1a. In de
Steiger hebben we de mogelijkheid om de externe competitie in een aparte zaal
te houden. Dit is een voordeel omdat de interne altijd luidruchtiger is en er
extern derhalve rustig geschaakt kan worden. Het nadeel van de Steiger zijn de
openingtijden. Doordat we niet meer om 18.00 met de jeugd mogen beginnen
maar pas om 19.00 blijft er voor de jeugd te weinig tijd over en is het bestuur op
zoek naar een oplossing.
De interne competitie werd opnieuw gespeeld volgens het Keizer systeem. Er
waren 4 periodekampioenschappen te verdienen. Om de interne competitie tot
het eind voor meerdere categoriën aantrekkelijk te houden is de competitie
verder onderverdeeld in een A-categorie die de algehele clubkampioen oplevert
en een B-categorie voor spelers met een lagere rating. Daarnaast is er de prijs
voor de best scorende jeugdspeler. Deze speler diende naast de senioren ook bij
de jeugd te spelen.
De Clubkampioen dit jaar was Pieter Tromp die ook de Rapidcompetitie won.
De snelschaaktitel ging wederom naar Elmar Hommes. De prijs voor de beste
Jeugdspeler was voor de 2e op een volgende keer GertJan Haan. De winnaar van
de B groep was Freek van der Werff.
In totaal verschenen er 4 goed verzorgde clubbladen die ook op onze website
www.schaakclubassen.nl te lezen waren, welke regelmatig voorzien wordt van
nieuws over en van onze club(leden). Regelmatig verschijnt in een van de
weekbladen van Assen een verslag met daarin de verrichtingen van de Asser
schaakteams in de NOSBO.
Bij de jeugdafdeling worden veel activiteiten ontplooid. Naast de interne
competitie op vrijdag is er de mogelijkheid tot het volgen van trainingen. De
trainingen worden autonoom gegeven onder de noemer Notabene door Tinus
Spriensma.
De jeugd speelde dit jaar weer drie interne competities, rapidschaak en
snelschaak en 45 minuten competitie met de verplichting om te schrijven. Zowel
de rapid competitie als de 45 minuten competitie werden gewonnen door
Kenneth Muller. De Snelschaak titel ging dit jaar naar Gertjan Haan. Het A/B
team kwam uit in de landelijke promotieklasse en presteerde naar behoren.
Ons C-team werd dit jaar Nosbo kampioen en heeft zich geplaatst voor de
landelijk competitie.
22

In de externe competitie kwam Assen dit seizoen met 4 teams uit in de
NOSBOcompetities. Het eerste team eindigde in de middenmoot van de
promotieklasse. Het tweede team werd kampioen in de 2e klasse en promoveerde
na 1 seizoen alweer naar de 1e klasse. Het derde (de oudjes) kwamen uit in de 2e
klasse en zijn helaas gedegradeerd. Het 4e team deed dit jaar mee als jeugdteam
in de 3e klasse en wist ongeslagen promotie af te dwingen.
Andere evenementen waarbij de schaakclub qua organisatie bij betrokken is zijn
het basisscholen-kampioenschap van de gemeente Assen , waar dit jaar zo’n
150 jeugdige schakers speelden om de beste van Assen te worden.
Het Open Drents en Open Drents Jeugd zijn doorgeschoven tot naar het
beging van volgend seizoen.
Secretaris, Jan Kuperus, augustus 2009.
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