
Floris geboren 

Ingezonden door Bram Baptist op 7 september, 2014 - 17:55 

Op 23 augustus is Floris geboren, zoon van Annelies en Bram, broertje van Kristian. Hij 
woog 4204 gram en was 53 centimeter. Floris is alweer twee weken oud en hij doet het 
prima. Hieronder even een foto toen Floris 2 dagen oud was. Dan hebben jullie even een 
indruk. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag van een succesvol kampeerweekend, 
heel veel foto's in het fotoboek 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 september, 2014 - 20:47 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 5. september 2014 - zondag, 7. september 2014  
Ons derde SC de Paardensprong kampeerweekend is weer een groot succes geworden. 
Voor de derde keer vertrokken we afgelopen vrijdag vanaf de Hunzeborgh naar camping 
Marenland in Winsum. Op deze zeer gastvrije canping hebben we een groot grasveld waar 
we een voetbalveldje kunnen maken en een grote tent die dient als opslag en als 
onderkomen bij slecht weer. 

 
 

Eelke ontbreekt helaas op deze foto!   
Voor het eerst ging de reis voor de kinderen niet per fiets maar met auto's. Veel kinderen 
komen niet meer uit de buurt. Om 5 uur waren we op de camping met schitterend weer. 
Iedereen hiep elkaar met het opzetten van het kamp. Ook de meegereisde ouders staken de 
handen uit de mouwen zodat alles om zes uur op zijn plaats stond. Een half uur later waren 
de pannenkoeken klaar. Onbeperkt pannenkoeken eten waar de meeste kinderen niet 
verder kwamen dan twee zelfgemaakte pannenkoeken van de camping. 
 
Nadat de afwas was gedaan door de corveeploeg was het vlaggenroof spelen. Een spel wat 
veel kinderen nooit meer doen maar ze het geweldig vinden om lekker te ravotten op zoek 
naar de vlag. om half negen was het tijd om even bij te komen en instructies te krijgen voor 
het volgende spel: douane. Smokkelaars moesten geld en ander smokkelwaar naar drie 
landen (emmers) brengen, de douane moest ze tegenhouden. De kinderen vonden het 
geweldig om dit spel in het donker te spelen. Na twee ronden was het tijd voor het 
kampvuur waar natuurlijk het Weerwolvenspel werd gespeeld. Tegen half twaalf was het 
bedtijd. Iedereen zocht zij tent op. Ouders en trainers genoten nog een paar uur van het 
heerlijke weer en het knapperende hout. 
 
De zaterdag is altijd een drukke en enerverende dag. Ik had mijn wekker op acht uur staan 



maar om half zeven hoorde ik Hugo al babbelen met Sjoerd Jan. Ik besloot mij nog even om 
te draaien maar in slaap komen was er niet meer bij. Een groep kippen van de camping 
scharrelde naast mijn tent dus besloot ik maar een douche te nemen en koffie te zetten. 
Voor de leiding is koffie een must om op gang te komen. Na het ontbijt was het tijd voor het 
Crazy Horse spel. Vier groepen gingen Winsum in om vragen op te lossen, foto's te raden en 
passanten te vragen om mee te doen aan foto opdrachten. Bij iedere opdracht waren 
punten te verdienen. De groep die het meeste scoorde was de winnaar van het spel. 
 
Sjoerd en ik volgenden de groepjes en zagen dat de Winsummers heel vriendelijk 
meewerkten met het oplossen van de opdrachten. Zo kocht een groep 1 druif kopen in een 
winkel waar de bediening heel vriendelijk en lachend meewerkten. De rekening was twee 
cent. Het lukte alle groepen om iemand op straat te vinden die een potje wilde schaken 
maar niemand in Winsum wist hoe de vlag van Winsum eruit zag. Een mevrouw op een 
terras wees op de bibliotheek waar vast een gemeente gids lag. Zo vonden twee teams de 
vlag en het juiste inwoner aantal van de gemeente Winsum. 
  

 
Beste inwoners van Winsum, hier is jullie vlag! Opgedoken door onze schakers! 

 
Terug op de camping moest nog een opdracht worden vervuld blind schaken. Twee teams 
wisten 50 zetten te doen door het slim te spelen, alle pionnen naar voren en daarna lopen 
met de toren. De lunch moesten de kinderen zelf kopen, zoveel mogelijk voor 2.50 Euro. 
Het leverde heel veel op, ieder team kreeg het maximaal aantal punten voor deze opdracht. 
Iedereen genoot tijdens de lunch van elkaars buit. 
 
s'Middags was het tijd voor zwemmen. Het bad in Winsum was gesloten dus stapten we in 
de auto om naar Bedum te rijden waar een overdekt zwembad is. Terwijl de kinderen zich 
vermaakten keken de leiders het Crazy Horse spel na. Om half vier was het tijd om terug te 
gaan naar de camping. In stomende regen vertrokken we naar Winsum waar onderweg de 
druppels steeds minder werden. Op de camping was het droog! Tot aan de BBQ kon 
iedereen zijn eigen gang gaan, een aantal kinderen dook de speeltuin in, speelden 
tafeltennis of pakten het schaakbord of andere spellen die we hadden meegenomen. De 
BBQ werd deskundig bereid door de twee meegereisde ouders Twan en Rene. Binnen no 
time hadden ze een flinke hoeveelheid hamburgers en kipspiesjes bereid. De friet werd 
keurig op tijd gebracht zodat we om zes uur konden genieten van het avondeten. 
 
Vast onderdeel op het kamp is kanovaren, rondje Winsum. Martijn zat met stuurman Joep 
in een kano. Na 50 meter lag deze boot dwars op het Winsummerdiep. De boot met 
stuurman Sjoerd bleef gedurende het rondje een tijd achter hun varen maar het ging zo 
langzaam dat Sjoerd besloot de boort maar in te halen. De boot met stuurman Rene kwam 
als eerste binnen. Zij hadden de slag goed te pakken. Het leek alsof de Vikingen Winsum 



binnenvoeren. De boot legde als eerste aan in haven Marenland. Natuurlijk is rondje 
Winsum geen wedstrijd maar Rene scoorde een heel dik nieuw PR in een tijd van 36 minuten 
en 19 seconden.  
Een uur na vertrek 
kwam de boot met Joep en Martijn binnen. Zij hadden op het laatste rechte stuk nog de 
nodige moeite om de kano recht in het water te houden. Het avondspel was ook weer een 
klassieker, levend stratego gevolgt door kampvuur met natuurlijk Weerwolven spel. Voor de 
tweede avond geleid door Tom. Voordat de kinderen begonnen de uitslag van het Grazy 
Horse spel. Het team met Jelger, Pieter N, Martijn en Lars waren de winnaars. Zij kregen 
een prijsje mee naar huis. 
 
Wij bleven nadat de kinderen naar hun tent gingen om te slapen nog nagenieten van de dag 
en het heerlijke weer op camping Marenland.  
 
Zondagmorgen acht uur. Ik werp een blik uit mijn tent en zie dat iedereen behalve Miryam 
nog slaapt. Na koffiezetten en een douche ruim ik mijn tent op. Langzaam aan wordt 
iedereen wakker en om tien uur zitten we aan de ontbijttafel. Aan de gezichten van de 
kinderen zie je al de eerste tekenen van vermoeidheid. Op het programma staat een 
schaakvoetbal toernooi, maar na onderling overleg besluiten we iets anders te gaan doen. 
De kinderen mogen zelf bepalen welk spel ze mogen doen. Eline is degene ons laat weten 
wat de groep wil gaan doen. De meerderheid kiest voor levend stratego. Nadat iedereen 
zijn tent had afgebroken en de bagage heeft ingepakt spelen we dit spel.  
 
Nog even een luch voor iedereen die nog wat lust en dan is het na opruimen van tafels, 
banken en partytenten tijd voor vertrek naar huis.  
 
We kunnen terugzien op een fantastisch weekend, mede dank zij de gastvrijheid van 
camping eigenaren Kees en Els. Ook dank aan Edwin voor het beschikbaar stellen van hout 
voor het kampvuur en aan Rene en Twan, de twee deelnemende ouders die geholpen 
hebben met o.a. het spel in Winsum en met de BBQ. 
 
Gaan we volgend jaar weer.....? Natuurlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meesterklasse D team trots aan de leiding in 
Den Bosch  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 september, 2014 - 15:13 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 13. september 2014  
Het is vroeg dag vandaag. Om zeven uur wordt ik niet, zoals een week geleden wakker door 
pratende kinderen op ons kamp maar door de wekker. Vandaag staan serieuze zaken op de 
agenda: de Jeugdclubcompetitie Meesterklasse D in Den Bosch. Een hele mond vol,voor 
wat in de NOSBO voorronde het D team kampioenschap wordt genoemd. De missie voor 
ons team is Nederlands Kampioen worden. De lat is hoog gelegd voor ons team welke met 
een wildcard is toegelaten. Waarom ook niet, we hebben de spelers om de titel te halen en 
niet te vergeten we staan qua teamgemiddelde op de derde plaats op de plaatsingslijst.  
 

 
Tegen Opsterland D1 

 
Met drie auto's rijden we naar de Brabantse hoofdstad, de familie Bourgonjen vertrekt 
vanuit Delfzijl, Silvan en Lodewijk met hun vaders vanuit Groningen zuid. Ik rij met Sake Jan 
mee die even na acht uur voor de deur staat. Onderweg praten we natuurlijk over schaken, 
over kinderen en problemen met Franse auto's. Na een voorspoedige reis arriveren we even 
voor half elf bij de speellocatie De Biechten.  
 
Onze opstelling gedurende de drie speeldagen: Eelke op bord 1, Thijmen op bord 2. Wie op 
bord 3 en 4 gaan spelen was even onderwerp van overleg tussen de trainers. Silvan en 
Lodewijk schelen qua rating niet veel van elkaar, Lodewijk is mischien iets constanter maar 
daar staat weer tegenover dat Silvan enorm kan pieken. Uiteindelijk maakt het ook niet zo 
heel veel uit. De borden drie en vier zijn erg belangrijk, daar moeten de punten worden 
gepakt en niet te vergeten je speelt als team. We hebben dan ook gekozen voor Lodewijk 



op drie en Silvan op vier. Op de clubmiddag hebben we het met de jongens besproken, zij 
vinden het best zo. Mooi dat daar geen discussie over is. Bij andere clubs hebben we in het 
verleden het wel anders zien gaan. 
 
Onze eerste tegenstander was enige tijd geleden al bekend: Opsterland D1. Gisteren 
hebben we met de jongens de eerste tegenstander besproken. Qua rating zitten de Friezen 
ver onder onze jongens maar we mogen ze niet onderschatten. Scherp zijn en en punten 
pakken. Winnen met 4 - 0 is de eerste opdracht van vandaag om direct goed in de race te 
zitten voor het kampioenschap. Thijmen is de eerste die zijn tegenstander mat zet, op de 
andere borden is er licht voordeel maar de Friezen leggen zich niet zomaar neer bij een 
nederlaag. Lodewijk en Silvan weten de stand op te krikken naar 3 - 0, terwijl de 
tegenstander van Eelke dappere pogingen doet om nog iets te redden. Eelke blijft zoals 
altijd rustig en weet na promotie zijn tegenstander mat te zetten. Eerste doel van vandaag 
is binnen, nu wachten wie de volgende tegenstander is. 
 

 
Leiderdorp D1 

 
Na een half uurtje wachten is de indeling gemaakt, onze tegenstander het team van 
Leiderdorp D1, achtste op de plaatsingslijst. We spelen nu op bord 1, daar willen we 
natuurlijk blijven. Silvan is de eerste die het punt binnenhaald. We zien hem een zeer 
degelijke partij spelen, super geconcentreerd en rustig in zijn spel. Voor iedere zet wordt tijd 
genomen zelf als er maar een mogelijkheid is. Op bord drie zit Lodewijk in een lastig 
middenspel. Hij probeert het een en ander uit maar zijn tegenstander trapt er niet in. Ik zie 
materiaalwinst in afruilen maar Lodewijk heeft het niet gezien en kiest ervoor om het spel 
te verplaatsen naar de rand van het bord. Lodewijk besluit om twee torens af te ruilen voor 
de zwarte dame. Is dat sterker vragen we ons af. Natuurlijk heeft de dame diagonalen die de 
toren mist, dat kan een voordeel zijn. De oplossing voor deze vraag zien we heel snel. Met 
twee dubbele aanvallen zijn binnen een paar zetten beide zwarte torens van het bord en 
niet veel later staan we 2 - 0 voor. Intussen zit Thijmen in een lastig middenspel, het staat 
behoorlijk vast op het bord. Thijmen heeft een poging gewaagt om met een loperoffer de 



koningsvleugel open te breken maar zijn tegenstander had het door. naarmate de tijd 
vordert komt Thijmen in tijdnood terwijl zijn tegenstander veel meer minuten op de klok 
heeft. Dit breekt Thijmen op. Hij kan met de tijddruk gen goed plan meer maken en gaat 
protseling mat. Jammer van het punt maar dat kan gebeuren. Gelukkig is dit teamschaken 
en Eelke heeft zijn tegenstander met een toren op de zevende rij plus twee opstormende 
pionen bij de keel. Eelke krijgt nog een schaakje tegen maar dan besluit Eelke's 
tegenstander de koning om te gooien. Twee matchpunten en drie bordpunten zijn binnen 
en we staan met nog drie andere teams bovenaan! 
 
Om kwart voor vier is de 3e en laatste speelronde van vandaag. Wie gaan we treffen? Wordt 
het de Kennemer Combinatie, het team met de hoogste gemiddelde rating en volgens 
velen titelfavoriet. Als we ze treffen dan hebben we een voordeel, het combinatie team mist 
hun beste speler. Maar als je er niet bent, tja dan ben je niet. Om half vier hangt de indeling 
op het bord. We krijgen het Kennemer Combinatieteam op bord 1. Ik zie gespannen kopies 
achter de borden en heb een goed gevoel dat we voor een stunt kunnen zorgen.  
 

 
De match van dag tegen de Kennemer Combinatie 

 
Lodewijk zit tegenover Gillan Honkoop die ruim 400 punten meer aan rating achter zijn 
naam heeft staan. Op het bord zien we dit verschil helemaal niet terug. Sterker nog, 
Lodewijk wint zomaar een toren en een loper en ziet binnen no time (15 zetten) al een mat. 
Gillan geeft op en het eerste bordpunt is daar. Een enorme opsteker voor het team. Silvan is 
terecht gekomen in een lastig pionnen eindspel met voor Silvan een zwarte loper tegen een 
wit paard. Het lijkt een remise stelling maar Silvan gaat voor de winst. Wit staat duidelijk 
wat meer in de aanval maar plotseling is het gedaan. Het witte paard gaat van het bord 
waarna Silvan de partij zeer bekwaam uitspeelt. Met veel geduld om de juiste zet te doen 
komt een dame op het bord en de partij is binnen. 2-0 We kunnen het nauwelijks geloven. 
Op bord een zien we Eelke de ene keer voordelig staan en na een paar zetten is het weer 
totaal anders. Nadat beide spelers wat pionnen hebben geslagen weet Eelke een pion naar 
het promotieveld te duwen. De 3-0 is aanstaande en op bord twee heeft Thijmen de druk er 



goed op zitten. Thijmen staat in materiaal licht voor en plotseling (ik weet niet waardoor) 
geeft zijn tegenstander op. Op bord 1 maakt Eelke zijn partij af. We winnen met 4-0 en 
kunnen onze ogen niet geloven. Dit is een enorme opsteker voor het team. 
 
Dag 1 zit erop. Wij zijn trots op het team en jullie kunnen trots zijn op jezelf. We staan 
bovenaan maar het is natuurlijk nog lang niet gedaan. We krijgen nog sterke teams waarvan 
we zeker kunnen winnen maar het moet natuurlijk nog wel gebeuren. Silvan en Lodewijk 
hebben laten zien dat hun huidige rating veel lager is dan wat ze werkelijk kunnen. Op de 
belangrijke borden drie en vier is dat een opstekker en met Thijmen en Eelke die heel wat in 
hun mars hebben beloven het nog twee mooie speeldagen te worden! 
 
Zaterdag 4 oktober spelen we verder, wie dan de eerste tegenstander is, dat weten we over 
een paar dagen. 
 
Foto's geplaatst in het fotoboek. 
Verslagen van onze tegenstanders komen in club in de media. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuw materiaal dankzij de Grote Clubactie 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 september, 2014 - 20:05 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 19. september 2014  
We zijn een week onderweg met de Grote Clubactie 2014, met als doel meer dan 200 loten 
te verkopen. Zoals het nu lijkt gaan we dat makkelijk halen, we denken zelfs aan 300 
verkochte loten. De opbrengst gaat voor een deel naar ons kampeerweekend en een 4 tal 
nieuwe DGT 2010 klokken. Van het bedrag wat overblijft mogen de kinderen zelf een doel 
bepalen. Van vorig jaar hadden we nog wat geld over, dat hebben we nu nuttig besteed. Zie 
onderstaand foto. 
 

 
 
Onze borden en stukken zijn bijna 10 jaar oud en aan vervanging toe.  Dank zij de Grote 
Clubactie kunnen we het materiaal in een keer vervangen door betere borden en nieuwe 
stukken plus de bijpassende doosjes. Vanmiddag is het nieuwe materiaal in gebruik 
genomen en kunnen we weer jaren vooruit. Als er 4 nieuwe DGT 2010 klokken bijkomen is 
ons materiaal helemaal op orde en we schaken volledig met digitale klokken. 
 

 

 

 



Drie Paardensprongers NOSBO 
stappenkampioen  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 september, 2014 - 18:34 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 20. september 2014  
Traditioneel is het eerste jeugd toernooi op de NOSBO kalander het NOSBO 
stappenkampioenschap. Vanmiddag werd dit toernooi met ruim 50 deelnemers gespeeld in 
de, zeer warme, kantine van Iederz aan de Peizerweg. Volgens mijn informatie is de NOSBO 
de enige regionale bond die dit kampioenschap organiseerd. Een belangrijk verschil met 
andere toernooien is dat het toernooi niet wordt ingedeeld op rating maar op laatst 
behaalde stap. Indien nodig worden stappen samengevoegd zoals vandaag de stappen 0 en 
1 en 4 met stap 5. 

 
 
In stap 0 twee deelnemers, Charlotte en aspirant clublid Sietse. Sietse was gisteren voor het 
eerst op de club aanwezig om een kijkje te nemen. Hij is nog geen officieel lid maar in dit 
verslag neem ik hem wel even mee. Sietse kan al aardig schaken wat hij vanmiddag bewees. 
Hij won zijn eerste schaakbeker met het officiele stappenkampioenschap stap 0! Charlotte 
is in bezit van Opstap diploma's maar die tellen niet mee. Stap 1 gaat ze binnenkort halen 
dus kon ze meedoen in de laagste groep. Charlotte speelt nog wat wisselend, zo zag ik haar 
in de eerste ronde verliezen na comfortabel te hebben voorgestaan. Maar aan het einde van 
de middag mocht ze de beker voor de tweede plaats in ontvangst nemen. 
 
Jip speelde in de gecombineerde groep stap 0/1 goede partijen. Soms mist hij mat in 1 maar 
wint daarna toch zijn partij. Jip zien we als een van de talentvolle spelers op de club in de 
jongste groepen. Vanmiddag bewees hij met de eerste plaats dat we goed zitten in onze 
verwachting. We gaan nog heel veel van Jip horen dit seizoen! 
 
In de stappen 2 en 3 vielen Nick, Eline en Pieter N. buiten de prijzen. Nick had in de stap 2 
groep niet zijn middag als een van de hoogste ratinghouders. Dat kan gebeuren en rating 
zegt niet altijd alles. Kan gebeuren dus snel vergeten en op naar het volgende toenooi. De 



stap 3 groep was erg sterk vertegenwoordigd Pieter en Eline hadden geen kans om op het 
podium te komen. 
 
De stappen 4 en 5 speelden in een groep. Vier Paardensprongers kwamen in actie: Daan, 
Martijn, Silvan en Lodewijk. Daan heeft de goede vorm nog niet te pakken maar dat zijn wij 
aan het begin van het seizoen wel van hem gewend, de 7e plaats was zijn deel. Maartijn 
speelde een beetje wisselvallig, winst tegen Tycho maar hij verloor tegen Lodewijk. Martijn 
scoorde 4 punten, goed voor de tweede plaats. Silvan en Lodewijk, onze bord vier en drie 
spelers op het NK D teams speelden in de laatste ronde tegen elkaar. Lodewijk was al min of 
meer zeker van het kampioenschap en Silvan moest hopen op een goed resultaat om nog 
derde te worden. Het werd een boeiende partij waar beide jongens neit wilden verlizen. 
Lodewijk in tijdnood wist na promotie een dame op het bord te krijgen tegen een toren van 
Silvan. Silvan had een doel voor ogen, Lodewijk door de klok spelen. Vlak voordat het 
digitale klokwerk van Lodewijk op nul stond wist hij de toren van Silvan te slaan. Daarmee 
haalde hij remise binnen want Silvan met zwart had alleen nog een koning. In de eindsatnd 
kwam Silvan sneu weg, geen derde maar vierde, twee SB punten tekort... 
 
In de zeer warme kantine werd voor enige verkoeling gezorgt, iedereen kreeg halverwege 
het toernooi een ijsje. Een leuke geste van de organisatie maar toch een tip van deze kant. 
De deelnemers in de stappen 4 en 5 kregen deze verkoeling midden in hun partij. Dit zorgde 
voor afleiding, beter was misschien geweest dat ze het ijsje na hun partij konden ophalen. 
Scheelt waarschijnlijk ook smerig materiaal! 
 
Dit eerste toernooi van het seizoen telt mee voor ons talentenklassement. Door mee te 
doen met Grand-Prix, open toernooien en Persoonlijke Jeugd Kampioenschapen verdien je 
twee punten. Val je in de prijzen dan verdien je een extra punt. Na GP Ten Boer op 4 oktober 
maken we de eerste stand op. 
 
Foto's geplaatst. 
Met dank aan Roland, Fons, Sjoerd Jan en anderen die dit toernooi mogelijk hebben 
gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekercompetitie: eerste geplaatsten laatste 16 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 september, 2014 - 19:52 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 26. september 2014  
In de bekercompetietie zijn vanmiddag weer partijen gespeeld en dat leverde de eerste 
plaatsen op bij de laatste 16. Zoals jullie weten gaan de beste 2 vanuit elke poule door. De 
twee beste nummers 3 uit de poules komen daar bij. 
De uitslagen: 
Poule A: Martijn - Chris 1 - 0, Lars P. - Jip 0.5-0.5 
Poule B: Eline - Thijmen 0 - 2, Tom - Annejan 0 - 1 
Poule C: Ruben - Eelke 0 - 1, Lars B. - Nedim 0 - 2 
Poule D: Pieter G. - Daniël 0 - 2, Line - Jelger 0 - 2. In deze poule heeft Pieter G. zich 
geplaatst voor de volgende ronde. 
Poule E: Joep - Daan 0 - 2, Hugo - Ximene 1 - 1. In deze poule zijn alle partijen gespeeld. 
Daan is poule winnaar met 6 uit 6 en gaat door.Joep is de nummer twee en dus ook 
geplaatst. 
Poule F: In deze poule gaat Sietse ons nieuwe clublid spelen. Hij won vandaag van Raphael 
met 2 - 0. Silvan deed ook goede zaken, hij won van Pieter N. In deze poule is nog niets 
beslist. 
Poule G: Nick - Jonathan 2 - 0, Lodewijk - Jonathan 1 - 0. In deze poule zijn nog niet alle 
partijen gespeeld. De beste 2 zijn al wel bekend. Lodewijk en Nick gaan door. Wie poule 
winnaar wordt dat maken ze nog uit in hun onderlinge partijen. 
 
Voor alle standen zie uitslagen> beker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJC, eerste uitslagen vanuit Ten Boer 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 oktober, 2014 - 23:18 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 3. oktober 2014  
De Noordelijke Jeugd Competitie is vanavond van start gegaan in Ten Boer. We spelen in 
twee regio's: noord-oost en zuid-west met gemeenschappelijke finales in Haren. In de 
eerste speelronde werd ook gemeenschappelijk het startschot gegeven op de locatie waar 
morgen het eerste GP toernooi van het prille seizoen wordt gespeeld. De uitslagen: 
 
Noord-oost: 
Staunton - Ten Boer 2 3-1 
ScepU - Ten Boer 1 1-3 
SC de Paardensprong vrij 
 
Zuid-west: 
Haren 1 - Haren 2 3.5 - 0.5 
Gorredijk - Philidor Leeuwarden 3 - 1 
MSV Meppel vrij 
 
De volgende ronde wordt gespeeld in de regio's op 14 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JCC D team: op gedeelde tweede plaats na 2e 
speeldag  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 oktober, 2014 - 21:04 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 4. oktober 2014  
Zaterdagmorgen is het vroeg dag voor ons JCC team. We vertrekken met drie auto weer 
naar Den Bosch voor de tweede, en zeer belangrijke speeldag in de Jeugd Club Competitie. 
Na de eerste speeldag staan we er uitstekend voor met een geweldige eerste plaats. De 
basis is gelegd voor een topklassering maar vandaag treffen we uitsluitend top teams en 
kan het aan het einde van de dag zomaar anders zijn. Wij zijn titelkandidaat en treffen in de 
vierde ronde het Apeldoornse Schaakmaat, nummer twee op de plaatsingslijst en ook mede 
kandidaat voor het Nederlands Kampioenschap 
 

 
 
De ruim twee uur durende rit verloopt voorspoedig, om kwart over tien parkeren we bij de 
speelzaal de Biechten. Tijd voor iedereen om de benen te strekken en ons op te maken voor 
de match met de Schaakmaat. Vlak voor de match neem ik nog even de afspraken met het 
team door die we de dag ervoor op de clubmiddag hebben gemaakt. We spelen natuurlijk 
op bord 1, enigszins gehinderd door het zonlicht. 
Het wordt een geweldige match met veel aandachtige toeschouwers. Op bord vier scoort 
Silvan het eerste punt. Een flinke opsteker voor het team. Op bord drie heeft Lodewijk het 
lastig, staat materiaal achter en komt in een eindspel met slecht twee pionnen tegen een 
toren en twee vrijpionnen. Ik fluister Lodewijk maar in om op te geven, anders is het 
verspeelde energie. Thijmen brengt ons op het tweede bord op voorsprong. Hij speelt een 
degelijke partij waar zijn tegenstander op een gegeven moment niets meer in ziet, de 
koning gaat om en we staan voor. Op bord 1 heeft Eelke het bijzonder lastig. Zijn dame 
staat behoorlijk geisoleerd op de h lijn, terwijl de g lijn volledig open ligt. Maar Eelke heeft 



nog een tegenstander, de klok. We zien de klokken wel dichter naar elkaar lopen, waar eerst 
de tegenstander 8 minuten meer had, worden de verschillen steeds kleiner. Eelke duikt in 
de lastige stelling onder de minuut en de toeschouwers zie ik denken, zet nou! Vlak voor het 
einde van de partij drukt Eelke de klok zelf in op 1 seconde en krijgt er dan 10 seconden bij. 
(na iedere zet wordt er 10 seconden toegevoegd). Niet veel later valt de klok uit en moet de 
scheidsrechter er bij komen. Nadat het uurwerk weer loopt wordt Eelke's koning die wat is 
opgejaagt mat gezet. Een remise dus, waar we zeer tevreden mee zijn. We staan nog steeds 
eerste! 
 
In ronde 5 loten we tegen VAS D1 uit Amsterdam. Weer is het Silvan die heel snel klaar is 
met zijn tegenstander, weer een voorsprong. Op bord twee komt Thijmen achter te staan 
en moet opgeven. De stand is weer gelijk, dus moeten Lodewijk en Eelke flink aan de bak. 
Lodewijk zien we verliezen maar op bord 1 heeft Eelke zijn tegenstander bij de keel met 
twee torens 7e rij. Hij maakt het vakkundig af en er staat weer een remise op het scorebord. 
De concurrenten pakken inmiddels ook punten van elkaar dus wachten we de tussenstand 
maar even af. Als alle partijen klaar zijn zien we dat we 2e staan. De Schaakmaat is een 
matchpunt uitgelopen en heeft de leiding overgenomen.  
 
In de laatste ronde van de tweede speeldag komen we uit tegen Moira Domtoren uit 
Utrecht. Weer een zware tegenstander, dus scherp blijven en niets weggeven. Met strakke 
koppies gaan de jongens naar bord twee. Eelke heeft het snel voor elkaar op het zwaarste 
bord, hij wint na ruim een half uurtje spelen en we tellen de twee tegen nul al als Silvan, na 
promotie, een tweede dame op het bord krijgt. Silvan is slecht uit de opening gekomen, 
geen rokade en zijn koning op de tweede rij. We zien mogelijkheden voor een dameruil 
maar Silvan zien we het verkeerde stuk slaan. Hij neemt een ongedekte pion met zijn paard, 
waar hij met hetzelfde paardhet paard van zijn tegenstander had moeten slaan. Dan was 
een dameruil en winst mogelijk geweest. Met koning tweede rij en een vrije doortocht op de 
eerste rij van de zwarte stukken moest Silvan toezien hoe hij mat ging. Jammer maar het 
gebeurt je een keer, en bij teamschaken is er nog niets verloren. Thijmen zien we opgeven 
na materiaalverlies en plotseling ziet het er niet goed uit. Alleen Lodewijk, met zwart, speelt 
nog in een dan totaal verlaten speelruimte. De stelling het twee randpionnen op de g en h 
lijn tegen drie pionnen op dezelfde rijen plus de f lijn en met voor beide een loper van 
ongelijke kleur lijkt op remise dus verlies van de match. 
 
Dan komt de teamgeest naar boven en de instelling. Onverstoorbaar zit Lodewijk achter het 
bord, zoekend naar een kans om het team toch een remise te bezorgen. De f pion van zijn 
tegenstander bereikt de 7e rij maar kon niet promoveren door de loper die de verkeerde 
kleur had. De stelling blijft op remise lijken maar dan gaat het mis voor wit. Beide pionnen 
gaan eraf en Lodewijk staat op winst. Maar dan is het afgelopen, wit gaat door de klok en 
volgt een zucht van opluchting bij alle spelers en ouders van ons team, een zeer gelukkig 
bordpunt waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Tegen zes uus keren we huiswaarts, de 
spelers lijken wat aangeslagen en lijkt onze kans op een toppositie verkeken.  
 
Even na achten ben ik thuis en kijk direkt op schaakbond.nl voor de uitslagen. De topteams 
hebben weer punten van elkaar gepakt en staan we gedeeld tweede, samen met VAS D1 (zij 
troffen VAS D2 in de zesde ronde!) op 9 match en 17 bordpunten.  
 



Op 29 november spelen we de laatste drie speelronden. We staan er goed voor, de top 5 
hebben we gehad wat een duidelijk voordeel is. VAS speelt waarschijnlijk nog tegen de in de 
top 5 staande teams Kennemer Combinatie en Moira Domtoren. De kans is groot dat we in 
de zevende ronde spelen tegen stadgenoot Staunton op de 6e positie. We kunnen dus naar 
beneden kijken en treffen teams die hun punten voor een groot deel hebben gewonnen 
tegen de lager geklasseerden.  
 
We hebben een toppositie volledig in eigen hand dus mogen we niemand onderschatten en 
met dezelfde team instelling de volgende matches ingaan. De match en bordpunten 
worden nu heel belangrijk. Het Nederland Kampioenschap lijkt moeilijk haalbaar, en niet in 
eigen hand. Maar als de Apeldoorners van de Schaakmaat een misstap maken, wat zomaar 
kan, kunnen we toeslaan. Kado'tjes geven we niet weg, dat kan altijd 6 dagen later op St 
Nicolaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aftrap GP seizoen in Ten Boer 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 oktober, 2014 - 13:36 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 4. oktober 2014  

Verslag: Ronald Huisinga 

 

Afgelopen zaterdag vond in 't Buurhoes in Ten Boer de opening plaats van het Jeugd GP 

Seizoen 2014-2015. Afgelopen week nog het epicentrum van het aardbevingsgebied nu dus 

het epicentrum van het noordelijke jeugdschaken. Het met ruim 60 kinderen goed bezette 

toernooi, inmiddels al weer voor de 5e keer georganiseerd, was prima geregeld. Goede 

ruime locatie, rustige speelzalen en goede voorzieningen voor kids & aanhang. Het 

prachtige najaarsweer deed de rest om er een heerlijke schaakmiddag van te maken. Mede 

dankzij een bijdrage van lokale sponsoren kon de winnaar van het GP naar huis gaan met 

een super grote wisselbokaal. Uiteraard was ook Jozias weer aanwezig met zijn 

schaakwinkel en ditmaal zelfs vergezeld door een Chinese schaker die de geheimen van het 

Chinese schaakspel uit de doeken deed.  

Uiteraard was er ook weer veel Paardensprong geel zichtbaar achter de tafels in de de 

verschillende groepen, al legden we het in aantallen het wel af tegen de in het rood 

gestoken jeugdschakers van Ten Boer, die in nog grotere getale dan gebruikelijk op deze 

thuiswedstrijd waren afgekomen. In verband met de reis naar Den Bosch van ons D team, 

geen Paardensprongers dit keer in de hoogste A groep. De groepen A,B en C speelden in 

een aparte ruimte in groepen van zes met 20 minuten per persoon op de klok. In de B groep 

speelde Pieter van Nes. Door ziekte bestond deze groep maar uit 5 schakers. Pieter, vrijwel 

altijd aanwezig op de GP's schaakte goed. In de laatste speelronde waren alle 

podiumplaatsen nog binnen bereik. Uiteindelijk werd het een mooie 3e plaats op het 

eindpodium.  

In de C groep moest Nick het opnemen tegen een aantal voor hem inmiddels bekende 

gezichten. Hij kon flink aan de bak in deze jeugdige talentvolle groep. Met remise tegen 

Loek van der Hagen en Remco Reijnders en overwinningen tegen Lyne Bruggink en 

Alexander Gandakusuma was Nick vandaag tevreden. Helaas moest hij het vandaag 

afleggen tegen een sterk spelende Florian Molanus die uiteindelijk deze groep won. Nick 

was blij met zijn welverdiende 3e podiumplek. Zijn dag kon helemaal niet meer stuk toen hij 

ook nog een prachtige digitale schaakklok won bij de prijsuitreiking van de schaakpuzzel. In 

de overige groepen werden 7 ronden gespeeld met 15 minuten per persoon. 

In de D groep troffen Hugo en Jelger elkaar al direct in de de eerste ronde.  Hugo won het 

onderlinge treffen en zette deze goede start door in de daaropvolgende partijen, waardoor 

we hem weer op een mooie 3e plek het eindpodium zagen. Voor Jelger dit keer helaas geen 

prijs. De verschillen speelsterkte in de groepen op de GP's zijn echter zo klein dat er 

volgende keer gewoon weer nieuwe kansen zijn voor Jelger.  



In de overige groepen zagen we twee nieuw leden achter de borden: Lars en Sietse. Lars 

deed het prima deze middag en speelde geconcentreerd. Hij is met dit eerste GP weer een 

ervaring rijker en heeft ongetwijfeld veel geleerd deze middag. Sietse deed het wederom 

super en sleepte, net als 2 weken geleden bij het Stappenkampioenschap, alweer zijn 2e 

toernooioverwinning binnen. Heel knap gedaan en ga zo door! 

Al met al een succesvolle, leerzame en leuke middag met dank aan de organisatie van SC 

Ten Boer. Het volgende GP is op zondag 26 oktober in Veendam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twee Paardensprongteams in NOSBO 
competitie 3e klasse 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 oktober, 2014 - 14:35 

Voor het eerst in ons bestaan gaan we meedoen in de NOSBO 4tallen competitie. Twee 
teams hebben we ingeschreven die  uitkomen in verschillende poules. Ons eerste team 
bestaat bijna volledig uit jeugdspelers met op het vierde bord mijn persoontje. Jawel u leest 
het goed! Na bijna 9 jaar als jeugdleider ga ik spelen op het zeer belangrijke bord 4. En: 
hoera ik krijg een rating! Verder spelen in dit team Daniël, Martijn en Niels, je zou haast 
zeggen een van Nimwegen team 2. 
 
Team een bestaat bijna volledig uit trainers; Bram, Miryam, Sjoerd en ik denk op bord 1 
Sake Jan, vader van Eelke. Joep en Sjoerd Jan zijn de reserves voor beide teams. Op 
maandag 20 oktober speelt team 1 uit bij het altijd lastige DAC uit Delfzijl. Een dag later 
gaat het tweede team op stap naar SV Lewenborg met invaller Joep. 
 
In de NOSBO viertallen worden 5 ronden gespeeld. Team 1 treft later nog ScepU 1 en 2, 
Leek en SISSA. Team twee moet het opnemen tegen het Schaakkwartier, Bedum, Roden en 
Groninger Combinatie 2. Via de website houden we jullie op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK: verlies Eelke in eerste partij 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 oktober, 2014 - 21:30 

Wedstrijddatum:  
zondag, 19. oktober 2014  
Vanmiddag is Eelke in Georgië begonnen aan zijn 2e EK. Eerste tegenstander was Chukavin 
Kizill uit Estland. Met 2164 FIDE punten staat de Est 9e op de plaatsingslijst. Zestig plaatsen 
hoger dan Eelke in bezit van FIDE rating 1795. Eelke verloor zijn partij en dat is natuurlijk 
geen schande. Morgen treft Eelke een speler uit Azerbeidzjan. We houden jullie op de 
hoogte. De partijen worden elke dag om 15.00 uur plaatselijke tijd gespeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goed nieuws vanuit Georgie: Eelke wint! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 oktober, 2014 - 00:15 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 21. oktober 2014  
Eelke speelde vanmiddag zijn tweede partij op het EK in Georgië, met goed resultaat. Eelke won van 

Abdullayes Tarlan uit Azerbeidzjan. Morgen een zware tegenstander voor Eelke hij treft dan een 

Italiaan met een behoorlijke FIDE rating, maar de eerste valg kan in de tas! Lees ook: 

http://www.schaakbond.nl/nieuws/jeugd-naar-ek-in-batumi 
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Succesvol debuut Paardensprong 2 NOSBO 
team in derde klasse  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 oktober, 2014 - 00:23 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 21. oktober 2014  
Hilariteit alom de laatste dagen hier ter huize, oorzaak de spelerslijst NOSBO derde klasse 
kwam binnen. Team 2 speelt tegen DAC, SISSA, Ten Boer de twee ScepU teams. Het 
beloven mooie avonden te worden want in veel teams jeugdspelers en jeugdleiders. In het 
Ten Boerster team Roelof en zijn dochter Gerbrich, bij ScepU Erwin en dochter Silke, Arend 
en Job  en natuurlijk ons team met Daniël, Niels, Martijn en mijn persoontje. 
Kortom er volgt een strijd tussen de echte schaakfamilies. Volgens Niels en Martijn ga ik 
nooit van z'n leven winnen van Gerbrich, want zeggen ze zij is veel te goed. Nou we gaan 
zien want het wordt vast Roelof - Martijn en ik tegen Gerbrich. Ik leg mij bij voorbaat niet 
neer bij een nederlaag. 
 
Vanavond openen we de competitie uit tegen DAC Delfzijl. DAC staat voor Delfzijl 
Appingedam Combinatie, een fusie club dus. Daniël is zoals altijd mooi op tijd; op naar 
Delfzijl. Tegen half acht rijden we Delfzijl binnen. Ik heb vandaag geen navigatie bij me 
maar een  uitdraai ANWB routeplanner. Dus het wordt toch zoeken. In Delfzijl komen we 
twee enorme borden met heel veel pijlen tegen waar je heen moet. Er is heel veel te doen in 
Delfzijl! Je moet flink afremmen om alles te kunnen lezen, wie bedenkt zoiets. Maar we zien 
in de enorme regenbui een pijltje met De Ringen, de sporthal waar we moeten zijn. Na twee 
borden rechtaf volgt geen bord meer (of we hebben het niet gezien) en belanden weer op 
de N360, waar we vandaan komen. Ik besluit het ouderwets te doen. Parkeren en de weg 
vragen. Zo bereiken we toch op tijd de sporthal.  
 
We spelen in de bestuurskamer waar we welkom worden geheten door de DAC schakers. 
Koffie hoef je niet te halen, dat wordt gebracht, super service. We spelen met ouderwetse 
analoge klokken maar dat kan ons niet zoveel schelen. Met anderhalfuur per persoon gaat 
niemand door de klok denken we. Daniël speelt op bord 1, Martijn op twee, Niels bezet het 
derde bord ik ik zit op het belangrijke vierde bord. Een beetje onwennig ga ik zitten. Ben wel 
goed voorbereid, water bij me en een paracetamolletje voor een accute hoofdpijn. Ik speel 
met de zwarte stukken wat me goed uitkomt, immers ik kan afwachten wat wit gaat doen. 
Mijn tegenstander ken ik niet evenmin zijn rating, maar dat boeit mij niet. Ik heb geen rating 
en ga beginnen aan de eerste officiële schaakpartij in mijn leven. Jawel, ik loop een halve 
eeuw rond op deze planeet maar heb nooit een partij gespeeld voor een KNSB rating. 
Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw speelde ik wekelijks twee partijen tegen mijn 
vader. Dat waren altijd spectakel stukken. Daarna valt een enorm gat in mijn schaak CV tot 
ik in 2006 met Bram de club oprichtte en maar sindsdien het ik alleen tegen kinderen 
gespeeld, we zijn een echte jeugdclub, vandaar. 
 
Om kwart voor acht gaan we beginnen. Ik kijk naast mij, twee zonen met Daniël in een 
team, ik ben er trots op. Omdat het mijn eerste partij is besloot ik vorige week al om het op 
de site te zetten. Pak een bord en stukken en speel mee, heb je betere opties voor mij 
gevonden, mail het gerust. Ik heb er zeker wat aan! 



 
Ik speel tegen DAC speler F. Boot. Daar gaan we: 
1. e4, e5 2. Pf3, Pb6  3. Lc4, Pf6 4. Pc3, Lb4 5. d3, 0-0 6. Lg5, d6 7. h3, h6 8. Lh4, Pd4 
Ik kom goed uit de opening en met Pd4 kies ik de aanval met een dreigende penning. Dit 
kunstje heb ik afgekeken van Niels die ook vaak deze variant speelt. 
9. Pxd4, xd4 Ik zie mijn tegenstander de tijd nemen om dit op te lossen. Mijn eerste 
materiaalwinst geeft me het nodige zelfvertrouwen. Op bord 1 zijn de dames geruild. 
Martijn speelt zijn vertrouwde opening en Niels heeft de zaken onder controle, Ik loop terug 
naar mijn bord en vervolg de partij. 
10. Dd2, xc3 11. xc3, La5 12. 0-0, Pxe4 (win nog een pion) 13. Df4, Pf6 14. Tae1, Lxc3 15. Te3, 
Ld2 16. Df3, Lxe3 17. Dxe3, Te8 18. Df3, ... 
Ik heb nu echt een goed gevoel met een kwaliteit voorsprong maar heb ook een paar 
probleempjes. Paard in de penning en mijn loper op c8 staat mijn kwaliteit voorsprong, 
toren a8 danig in de weg. Wat is een kwaliteit voorsprong als deze als een dood musje niet 
meedoet. Een kwaliteit voorsprong mag je niet weggeven, maar het blijft oppassen. Met 
name de dreiging op f7. In de volgende zetten probeer ik mijn zwakte een beetje op te 
lossen. 
18. ..., d5, 19. Lb3, Dd6 20. Lxf6, Dxf6 21. Dxd5, c6 22.Dh5, Le6 23.c4, Tad8 24. Lc2, Dg5 
Problemen zijn opgelost, penning weg en mijn toren actief. Ik probeer een dameruil. 
25. Df3, Dd2 26. Lb1, Ld7 27. Kh2, Te1 28. d4, Txf1   
Heeft wit de handdoek geworpen, waarom slaat hij de toren niet. Nu weet ik het zeker, 
winst is aanstande. Martijn heeft gas gegeven op bord twee met puur aanvallend spel, het 
eerste bordpunt is binnen. Daniël zit in een lastig eindspel en Niels staat goed op bord drie. 
We gaan dit niet weggeven. Ik ga op zoek naar weer een dameruil waar mijn tegenstander 
eerst niet toehapte. 
29. De4, Txb1 (ik besluit de laatste dreiging eruit te halen) 30. Dxb1, Dxf2 31. Db3, Df4 32. 
Kg1, Te8 33. Df3, Dxf3 34. xf3 Lxh3 
Eindelijk de dameruil, nu is het over en sluiten maar wit geeft niet op. 
35. Kf2, Le6 36. c5, Lxa2 37. f4, a5 38. Kg3, Te4 39. Kf3, Txd4 40. Kf3, Td8 41. Ke4, a4, Ke5, 
Le6 en wit geeft op. Inmiddels zag Niels mijn stelling en bood remise aan, waar zijn 
tegenstander vrede mee had. Vlak voordat ik win verliest Daniël op bord 1 maar wij winnen 
de match met 2.5 tegen 1.5! Mijn eerste echte wedstrijd gaat de boeken in, met winst. 
Tijdens de partij voel je aan dat de winst binnen bereik is maar het is pas gespeeld als je mat 
geeft of je tegenstander het opgeeft. Ik heb mij vanavond gevoeld in de huid van ons D 
team met name op bord vier waar Silvan de punten moet binnenhalen. Je staat flink voor 
maar hoe maak je het af, met name als je voorsprong erg passief op het bord staat. Mooi 
om dit ook eens te beleven, niet op nationaal niveau maar als huis tuin en keuken schaker.  
Tegen half elf zijn we klaar voor de 36 kilometer terug naar huis. Vanavond komt team 1 in 
actie tegen Lewenborg, verslag volgt natuurlijk! 

 

 

 

 

 



Super sfeer in Georgie: Eelke wint weer! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 oktober, 2014 - 23:26 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 21. oktober 2014  
Een daverende sensatie vanuit Georgië, Eelke won zijn derde partij tegen de als 5e geplaatse Italiaan 

Sonis Francesco, FIDE rating 2213 tegen de 1795 van Eelke. Met deze winst klimt Eelke op in het 

klassement. Morgen weer een Zuid - Europese tegenstander uit Spanje en waarschijnlijk een eerste 

verslag van Sake Jan! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht uit Batumi (1)  

Ingezonden door Sake Jan op 22 oktober, 2014 - 10:21 

Wedstrijddatum:  
zondag, 19. oktober 2014 - dinsdag, 21. oktober 2014  
 
Elke 3 dagen hoop ik bericht te geven vanuit Batumi in Georgië waar Eelke van 19 tot 28 
oktober deelneemt aan het EK jeugschaak. Eelke is deelnemer in de Open U12 categorie 
wat in de praktijk neerkomt op de groep van jongens geboren in 2002 en 2003. Eelke 
behoort tot de jongere lichting (2003) en we probeerden dan ook zonder al te hoge 
verwachtingen naar georgië af te reizen. Maar tot nu toe zijn de resultaten met 2 punten uit 
de 3 drie partijen uitstekend - evenals de organisatie, omstandigheden en sfeer in het 
Nederlandse team. 
 
Batumi ligt in het zuidwesten van Georgië aan de Zwarte Zee en probeert al een aantal 
jaren uit te groeien tot een toeristische trekpleister , voor Georgiérs zelf maar nog veel meer 
natuurlijk met het oog op het buitenland. Dit uit zich in een stad met scherpe contrasten: 
oude vervallen flats en woonblokken mengen zich met de modernste, soms bepaald 
protserige nieuwbouw. Een daarvan is ons hotel, het  luxe Sheraton hotel, dat ook plaats 
biedt aan het schaaktoernooi. 
 

 
Mooie lanen met palmbomen en het Sheraton hotel op de achtergrond. 



Een beeld dat tegelijk bedrieglijk is want een straat verderop is er sprake van een vervallen 
bebouwing. 

Eelke staat in zijn groep met een FIDE rating van 1795 net onder het midden geplaatst. Lang 
voor het begin wisten wij dat hij het in de eerste ronde op zou moeten nemen tegen een top 
10 speler. Aan de ene kant jammer, maar wie weet zou het een live bord zijn. Dat laatste 
kwam er niet van, de U12 groep kent slechts 3 liveborden en Eelke zat in ronde 1 op bord 9 
tegen Kirill Chukavin uit Estland. Niet geheel onverwacht verloor Eelke deze partij. Door een 
verrassend schijnoffer op zet 15 won de Est een pion en ondanks hardnekkig verzet van 
Eelke speelde deze de partij uit tot een overwinning. 

 
Op het EK is ook een Georgische Jozias met stand van de partij ... 

 
In ronde 2 een tegenstander zonder FIDE rating. Een FIDE rating bouw je niet zomaar op. Je 
krijgt er pas een als je aantal partijen tegen een spelers met een FIDE rating hebt gespeeld 
en deze telling begint naar ik begrijp niet eerder dan vanaf het moment je er een gewonnen 
hebt. In het 121 spelers tellende deelnemrsveld van de Open U12 zijn er een kleine twintig 
die op deze manier met een rating van nul op de lijst staan. Hetgeen niet betekent dat het 
slechte schakers zijn, integendeel vaak. Eelke's tegenstander heet Tarlan Abdullayev en 
komt uit Azerbaidzjan, een buurland van Georgië. In het middenspel staat Eelke erg lastig, 
en pas na een combinatie (die mijn pet te boven gaat) is het voordeel plotseling voor Eelke. 
Gelukkig maar. Met twee nullen beginnen is niet fijn. Het Nederlandse team doet het 
sowieso goed, want na 2 ronden is iedereen van de nul en op één speler na heeft iedereen 
zelfs minimaal een punt.  
  



 
Vooraf aan ronde 3 tegen de Italiaan Francesco Sonis, rechts van de Italiaan toevallig de Est 

Kirill Chukavin van wie Eelke in de eerste ronde verloor. 

Ronde 3 wordt een hoogtepunt. Met 1 punt uit 2 natuurlijk gedeeld met heel veel anderen in 
het midden van de ranglijst, heeft Eelke de pech ingedeeld te worden tegen de speler met 
daarbinnen de hoogste rating: de Italiaan Francesco Sonis, met een rating van 2213 als 5-e 
geplaatst, die in de vorige ronde een misstap heeft begaan. De pech wordt door Eelke in het 
tegendeel omgedraaid. Het coachwerk van Merijn van Delft van de dagen ervoor en de 
specifieke voorbereiding op de Najdorf van de Italiaan werpt zijn vruchten af. Na een partij 
waarin het evenwicht lang bewaard slaat Eelke met zijn machtige twee torens kort voor de 
eerste tijdscontrole van 40 zetten toe. Een fantastisch begin dat naar meer smaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprong 1 verslaat Lewenborg in 
viertallencompetitie 

Ingezonden door Bram Baptist op 22 oktober, 2014 - 12:44 

Op dinsdagavond 21 oktober speelde Paardensprong 1 zijn eerste wedstrijd in de NOSBO 
viertallencompetitie. Tegenstander was Lewenborg. Rond half 8 verschenen onze spelers in 
het speelzaaltje van Lewenborg. Joep speelde op bord 4 als invaller, omdat Sjoerd-Jan en 
Sake-Jan niet konden spelen.  

 
 
Op maandag versloeg het tweede team DAC en wij konden eigenlijk niet achterblijven. Ons 
viertal oogde redelijk ontspannen en we zouden wel zien waar het schip zou stranden. 
Sjoerd (bord 1) kreeg een onbekende opening voorgeschoteld en dacht lange tijd diep na 
over zijn antwoord. Opeens vergat zijn tegenstander dat zijn dame stond aangevallen. 
Sjoerd pakte het cadeautje graag uit.  0-1 voor de Paardensprong.  
Bram (bord 3) had een redelijke aanval opgezet die tot winst zou kunnen leidden, maar hij 
maakte een foutje waardoor de aanval stukliep. Zijn tegenstander bood gelukkig remise aan 
in een gewonnen stelling. 1/2 - 1.1/2 
Joep (bord 4)  raakte in het centrum een loper of een paard kwijt. Hij vocht nog een tijdje 
door. Helaas werd hij mat gezet. 1.1/2 - 1.1/2. 
Alles hing af van Miryam (bord 2). Ze stond iets beter dan haar tegenstander, maar die gaf 
zich niet zomaar gewonnen. In een lang gevecht gaf de tegenstander (in tijdnood) een toren 
weg en toen was de partij gespeeld. Deze partij werd beschouwd als de mooiste van de 
avond en wordt hopelijk nog gepubliceerd op de website. 
Eindstand Lewenborg - De Paardensprong 1: 1,5 - 2,5. De eerste overwinning is een feit!  

 

 

 

 

 



Verlies Eelke in vierde ronde EK 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 oktober, 2014 - 22:03 

Wedstrijddatum:  
woensdag, 22. oktober 2014  
In de vierde ronde op het EK in Georië verloor Eelke vandaag zijn vierde partij tegen de 
Spanjaard Henderson De La Feute Lance, FIDE rating 1960. Eelke staat keurig op een 50% 
score. In het klassement vinden we hem terug op een verdienstelijke 47e plaats. Morgen 
volgt een Nederlands onderonsje op Georgische bodem. Casper Schoppen is dan de 
tegenstander. Beide jongens kennen elkaar natuurlijk erg goed. We gaan zien wie er gaat 
winnen of wordt het een puntendeling? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke winnaar "Dutch match" in Georgië 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 oktober, 2014 - 20:27 

Wedstrijddatum:  
donderdag, 23. oktober 2014  
Vanmiddag een Nederlands onderonsje in Georgië, Eelke tegen Casper Schoppen. Ze 
kennen elkaar natuurlijk en zitten in hetzelfde team: Nederland. Jammer dat landgenoten 
elkaar treffen op de EK, maar soms is het niet anders. Eelke won het Nederlandse duel en 
staat nu met 3 punten op een zeer mooie 29e plaats op de ranglijst. Morgen een Russische 
tegenstander voor Eelke. Zaterdag volgt een welverdiende rustdag. We kijken natuurlijk uit 
naar de verslaglegging van Sake Jan vanuit Georgië, zie o.a. zijn blog en de updates op de 
KNSB site! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK: Eelke in topvorm, opweg naar top 10? 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 oktober, 2014 - 20:10 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 24. oktober 2014  
Opnieuw succes voor Eelke in Georgië! Vanmiddag won Eelke in de zesde ronde van de Rus Arsen 

Mnatsakanian. Met 4 punten uit 6 partijen staat Eelke nu op de 17e plaats. Dat is denk ik ver boven 

de verwachting voordat Eelke vertrok. Kan Eelke de top 10 halen? Morgen een rustdag, zondag weer 

een Russiche tegenstander die denk ik wel het nodige heeft gehoord van zijn landgenoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sietse en Lars P. geslaagd voor Stap 1 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 oktober, 2014 - 20:27 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 24. oktober 2014  
De eerste dipoma's van het nieuwe seizoen zijn vanmiddag uitgereikt. Onze nieuwe 
clubleden Sietse en Lars P. wisten al zoveel van schaken dat ze na een paar weken al 
examen konden doen. Beide jongens zijn met een ruime voldoende geslaagd, gefeliciteerd!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht uit Batumi (2) 

Ingezonden door Sake Jan op 25 oktober, 2014 - 21:19 

Wedstrijddatum:  
woensdag, 22. oktober 2014 - vrijdag, 24. oktober 2014  
  
Een kort bericht uit Batumi ditmaal. Overigens wordt de Paardensprong lezer natuurlijk 
dagelijks door de berichtgeving van Ronald keurig en snel op de hoogte gehouden. 
Waarvoor veel dank. Hieronder de partijen uit de ronden 4, 5 en 6.   
 
 
In ronde 4 speelde Eelke volgens zijn coach Merijn van Delft (tijdens dit EK) een uitstekende 
partij tegen de Spanjaar Henderson De La Fuente. Op zet 43 begaat hij een fout, die mee 
veroorzaakt wordt doordat de Spanjaard Eelke achterna komt als deze naar de WC gaat 
met de mededeling dat hij eerst een zet moet doen. Wat natuurlijk nergens op slaat, maar 
Eelke voldoet aan dit verzoek en begaat meteen een onnauwkeurigheid waardoor een 
remisestelling in een nadelig eindspel verandert. Merijn verzekert Eelke echter dat als hij zo 
blijft spelen de punten dit toernooi vanzelf zullen komen. 
 
In de volgend twee ronde worden die woorden meteen bewaarheid. In ronde 5 speelt Eelke 
nota bene tegen mede EK-ganger Casper Schoppen. De score in hun onderlinge partijen is 
3-0 in het voordeel van Casper. De partij kan alle kanten op, maar aan het eind krijgt Casper 
de overhand. Die doet kennelijk niet alles goed waardoor de balans plots omslaat in groot 
voordeel van Eelke. Jammer voor Casper die gelukkig de volgende ronde wel weer wint. 
 
In ronde 6 gelukkig gewoon weer tegen een Rus. Zo hoort dat op een EK. Eelke speelt een 
opening zoals hij die op het NK C in Rotterdam ongeveer ook speelde. In een Caro-Kann 
offert hij met wit een pion op e6. De loper en toren van zijn tegenstander doen vervolgens in 
de rest van de partij niet meer mee en op zet 27 gooit de tegenstander één zet voor het mat 
de handdoek in de ring. 
 
Hier de stand na 6 ronden in de U12 met Eelke op plaats 17. De nummers 17 t/m 35 hebben 
allemaal 4 punten maar Eelke heeft het hoogste getal in kolom TB1, die de gemiddelde 
rating van de tegenstanders aangeeft. Nu het zo goed gaat zijn de ogen natuurlijk nog meer 
naar boven gericht. We gaan het zien: zondag, maandag en dinsdag! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke op weg naar...............? 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 oktober, 2014 - 20:22 

Wedstrijddatum:  
zondag, 26. oktober 2014  
Opnieuw mooie berichten uit Georgië, Eelke trof vanmiddag weer een tegenstander uit HET 
schaakland Rusland, Daniil Golikov. En opnieuw ging Eelke er met de winst vandoor. Deze 
winst brengt Eelke vlak bij de top 10 op de ranglijst, een 12e plaats, ongekend. Vanmiddag 
was ik in Veendam waar een zondagse Grand - Prix op de agenda stond. Heel veel mensen 
die ik sprak volgen Eelke en het blog van zijn vader Sake Jan. Super en wij zijn als club 
natuurlijk trots op Eelke's prestaties. Morgen natuurlijk een sterke tegenstander weer uit 
Italië met een veel hogere FIDE rating. Maar Eelke won eerder tegen een Italiaan met 
dezelfde status. We houden jullie op de hoogte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke na winst op de vierde plaats! Morgen 
laatste ronde 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 oktober, 2014 - 21:01 

Wedstrijddatum:  
maandag, 27. oktober 2014  
De berichten uit Georgië blijven postief. Vanmiddag moest Eelke flink aan de bak om zijn 
toppositie op de ranglijst te behouden. Tegenstander van Eelke was vandaag de Italiaan 
Benedetto Edoando FIDE 2153. Eelke won opnieuw en staat nu, u leest het goed, vierde op 
de ranglijst, een geweldige prestatie! Morgen de laatste ronde, dan een tegenstander uit 
Roemenië. Bij winst is een top drie positie mogelijk. Eelke zit vast op een livebord dus kijk 
op de toernooi site. We kijken nu al uit naar da match. En vrijdag: dan is Eelke er gewoon 
weer op onze clubmiddag. We gaan er dan zeker aandacht aan besteden. Lees oom de 
verslagen op het blog van Sake Jan. En op onze site volgt natuurlijk heel veel meer! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Succesvol zondag's GP in Veendam 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 oktober, 2014 - 22:34 

Wedstrijddatum:  
zondag, 26. oktober 2014  
Onze site staat ruim een week voornamelijk in het teken van de buitengewone prestaties 
van Eelke op het EK in Georgië, maar er is natuurlijk veel meer schaaknieuws. Gisteren werd 
in Veendam een Grand - Prix toernooi georganiseerd door de thuisclub SC Vendam in 
samenwerking met HSP en onze club. Een goed initiatief met name als de kleinere clubs 
niet in staat zijn een GP te organiseren en hulp in roepen van anderen. Samen de krachten 
bundelen om toch een GP toernooi van de grond te krijgen.  

 
 
Vanuit onze club waren Bram, Sjoerd, Sjoerd Jan en Miryam actief in de organisatie. Zelf 
deed ik wat achter de schermen want mijn agenda met de Meesterklasse D en de 
berichtgeving omtrent het EK was al flink gevuld. Het toernooi trok 64 deelnemers, een 
mooi schaakgetal en een record voor een GP in Veendam.  
 
Eerst naar de laagste en hoogste groep. In groep H deden drie Paardensprongers mee in 
een groep van 10. Zelf heb ik nogal moeite met dit aantal, negen ronden voor vooral 
beginners is eigenlijk te veel. Daar komt ook bij dat de kans op een prijs ten opzichte van 
groepen van 6 of 8 een stuk kleiner is. Juist deze kinderen willen vaak hun eerste beker 
winnen en zien dan heel veel concurrenten. Bekers winnen is een grote stimulans en een 
reden om echt met schaken door te gaan. Met 10 kinderen werkt dit aferechts. En aan het 
eind van de middag weten ze de stukken nauwelijks te onderscheiden. Zie ook de reactie 
van Roelof op de site van Ten Boer. Met en andere indeling (B groep 6 en misschien ook C 
groep 6) kom je tot een juiste verdeling met maximaal 8 kinderen in een groep.  
 
Nedim en Charlotte vielen buiten de prijzen in deze groep. Charlotte maakt duidelijk 
progressie en ze is natuurlijk nog erg jong. Op de club gaat ze buiten het stappenboek nog 
veel leren. Dat geldt ook voor Nedim die behoorlijk onder zijn kunnen speelde. We gaan er 
bij hem ook aan werken. Ximene maakte haar debuut op een GP toernooi en scoorde een 
heel mooi resultaat 8 uit 9, super gedaan! Een mooie beker voor de tweede plaats en nu 



meer toernooien spelen. Die eerste beker, en dat weet iedereen, is heel speciaal! 
 
In groep A konden Silvan en Lodewijk geen potten breken. Het was een sterke groep waar 
Raymond Oord als toernooi winnaar naar voren kwam. Gezien zijn rating geen verrassing. 
Zowel Lodewijk als Silvan zaten vaak in tijdnood. Ook een goed teken want ze zijn nu echt 
toe aan meer bedenktijd. Dan kunnen ze hun echte kwaliteiten laten zien, zie ook de 
Meesterklasse D waarin ze veel sterkere tegenstanders aankunnen. 
 
In groep C twee gele shirts: Pieter N en Nick. Pieter scoorde 2.5 punten en kwam tekort voor 
een ereplaats. Pieter gaat op de club meer leren op het bord. Stappenboeken gaat hem 
goed af, de winst is nu op het bordtraining te halen. Nick kwam gelukkig tot een derde 
plaats op basis van de SB punten. Zijn rivaal lijkt Loek te worden. Ze treffen elkaar veel en 
Nick heeft duidelijk moeite met het spel van de SC Haren speler. Ook hier valt door gerichte 
training winst te behalen zodat Nick een volgende stap kan zetten. Sietse won in twee 
eerdere toernooien een prijs maar vandaag ging het mis. Twee keer een herdersmat tegen 
wat tot natte ogen leidde. We hebben ter plaatse Sietse laten zien hoe te verdedigen en op 
de club gaan we daar mee verder. Weer een mooi leerproces voor Sietse die dit wat 
tegenvallende resultaat snel moet vergeten. Soms gaat het gewoon zo! 
 
Onze clubleden zaten vandaag goed verspreidt in de groepen. In groep D een 
Paardenspronger, Hugo. Ik heb voor hem al en mooie koptekst klaar voor onze site. Maar 
die haalde Hugo net niet. Beloofd bij 7 uit 7 maar het werden er 6 uit 7, dus bewaar ik deze 
tekst nog even. Maar wel een mooi compliment voor Hugo, super gedaan. Ik zag Hugo 
rustig spelen met in alle partijen winst. Slechts 1 partij ging verloren door zijn oude fout, te 
snel en gehaast. Maar met deze instelling gaat Hugo denk ik nu toch doorbreken in het 
spoor van vele clubgenoten. In groep E speelde Jip goede partijen. Jip speelt rustig maar kan 
nog veel leren met name in eindspelen kwam hij wat tekort. Met 3.5 punten kwam Jip tot de 
vervelende 4e plaats. Maar ook bij Jip zien we een duidelijke vooruitgang. Bram kan hem 
met eindspelen zeker gaan helpen. 
 
Iedereen die geen beker won ging met een mooi aandenken, een medaille, huiswaarts. 
Zondagse GP's zijn dus wel degelijk mogelijk en succesvol. En geen last van andere sporten! 
 
Foto's geplaatst in ons fotoboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK: verlies Eelke in laatste ronde, prachtige 11e 
plaats in eindklassement 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 oktober, 2014 - 15:47 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 28. oktober 2014  
Laatste nieuws uit Georgië, Eelke verliest jammer genoeg in de laatste ronde tegen de 
sterke Roemeen David Gavrilescu (FIDE 2104). 
Eelke was vierde na ronde 8 en zakt natuurlijk in het klassement. In het eindklassement 
vinden we Eelke terug op een fantastische 11e plaats. Zeker weten dat dit veel meer is dan 
Eelke van te voren had verwacht met een 69e plaats op de aanvangs ranglijst! Sake Jan 
zorgt voor een laatste verslag en de partijen op onze site. Op het blog van Sake Jan is een 
verslag van de slotdag te vinden. Morgen vertrekt de Nederlandse delegatie huiswaarts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht uit Batumi (3)  

Ingezonden door Sake Jan op 29 oktober, 2014 - 12:40 

Wedstrijddatum:  
zondag, 26. oktober 2014 - dinsdag, 28. oktober 2014  
 
Een uur voor vertrek uit het Sheraton hotel in Batumi: De laatste 3 partijen: 
 
In ronde 7 speelde Eelke met zwart tegen Daniil Golikov. De Rus had zich waarschijnlijk 
voorbereid op de Hollandse verdediging van Eelke. Die voorbereiding was uitstekend, maar 
wat hij vergat was om het verkregen voordeel om te zetten in de winst. In een wilde opening 
kwam Eelke in ernstig nadeel, maar de Rus tastte vervolgens twee keer achterelkaar mis. In 
de zetten 10, 11 en 12 ging de computer van +3, naar 0, naar -3. Op zet 15 bleek Eelke een 
stuk voor te staan. Dat voordeel gaf hij in 30 zetten niet meer uit handen.  
 

 
Voor aanvang van ronde 8 tegen de Italiaan Edoardo Di Benedetto. Oranje tegen blauw. 

  
Ronde 8: weer tegen een Italiaan. In ronde 3 had Eelke zijn mooiste prestatie van dit EK 
neergezet  met zijn overwinning op de Italiaan Sonis met een rating van 2213. Ook Di 
Benedetto mocht er zijn: 2153. Wat meest opviel was de enorme geconcentreerdheid waar 
Eelke schaakte, zichtbaar ook voor de partij. Voor elk speler op elk niveau is dat misschien 
wel het belangrijkste. Concentratie. Dus ook voor elke Paardensprong speler!  
Partijen 7 en 8 werden besproken op de schaakuitzendingen 



sit: schaakuitzendingen.blogspot.com/2014/10/eelke-de-boer-en-rosa-ratsma-op.html 
Daarin gaf coach Frank het belang van zet 21. Le1 aan, de zet die ook de computer aangeeft 
als beste zet. De Italiaan is gedwongen de kwaliteit te geven voor een pion maar dat is niet 
genoeg om het verlies af te wenden: 1-0. 
 
Dan de laatste ronde. Eelke is geklommen naar de 4-e plaats. Ongelooflijk. Maar waarom 
niet nog hoger kijken als je in een geweldige flow zit! Een medaille is nu binnen bereik! De 
indeling: de Roemeen David Gavrilescu. Een heel bekende naam voor wie het internationale 
schaken in deze leeftijdscategorie een beetje volgt. Als 3 jaar lang neemt hij bij EK's en WK's 
een prominente plaats in. Gavrilescu opent met wit zowel e4 als d4. Met de geweldige 
coach Merijn van Delft wordt de partij voorbereid. In het vierde uur komen wat mindere 
berichten van Nederlandse spelers al binnen dat Eelke achter staat. Hij verliest inderdaad. 
Merijn analyseert: aanvallen is goed, maar nu iets teveel de verdediging verwaarloosd. 
 
Maar wat deert het. Een 11-e plaats op een EK. Om nooit te vergeten! 
 

 
Eindstand U12 EK 2014 Batumi.  

Van de 13 zes-punters heeft Eelke de zwaarste tegenstand gehad, vandaar een elfde plaats. 
  

Tot ziens allemaal vrijdag op de clubmiddag! 

http://schaakuitzendingen.blogspot.com/2014/10/eelke-de-boer-en-rosa-ratsma-op.html


Ximene geslaagd voor stap 1 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 november, 2014 - 00:27 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 31. oktober 2014  
Weer een clublid met een diploma op zak. Vorige week deed Ximene examen stap 1 en is 
met een keurige 8 geslaagd. 
Gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOSBO viertallenteam wint tweede ronde tegen 
Schaakkwartier 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 november, 2014 - 21:43 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 11. november 2014  
Verslag: Sjoerd Jan. 
Met een opgeruimd gemoed togen vier Paardensprongers afgelopen dinsdagavond naar 
het altijd idyllische Grijpskerk. Deze vrolijkheid was voornamelijk ingegeven door het feit 
dat we een avond schaken voor de boeg zagen, niet zozeer het feit dat we met overmacht 
de tegenstanders van Het Schaakkwartier van het bord zouden vegen. De gemiddelde 
rating van de sterkst opgegeven spelers bij onze tegenstanders was immers rond de 1600. In 
de overtuiging dat meedoen belangrijker is dan winnen, wisten we toch blijmoedig de 
confrontatie tegemoet te zien. Het team bestond uit Miryam, Sjoerd, Sake Jan en Sjoerd 
Jan. Eerstgenoemde heeft ons allemaal in haar auto gepropt, waarna we met een redelijk 
vaartje, via de nieuwe “tunnel van Noordhörn”, het dorpje Grijpskerk binnenreden. Gastvrij 
werden we ontvangen door de aanwezige leden van de schaakclub. 

We waren nog geen tien minuten binnen of de plaatselijke hoempapa liet door middel van 
veel geluid weten dat zij ook een zaaltje hadden afgehuurd. De repetitie bleek ditmaal 
sinterklaas- en kerstliedjes te bevatten, en alras zaten de niet-gehorige schakers lustig mee 
te deinen met deze vrolijke klanken. Ik heb zelden zoveel dissonanten in “Sinterklaasje kom 
maar binnen met je knecht” gehoord. Of dit de schaakprestaties bij een van beide partijen 
beïnvloedde, is moeilijk te zeggen, maar zeg nu zelf: het is toch leuk om een keer mee te 
maken. 

Maar genoeg gedold: schaken! Daar kwamen we voor! Op bord 1 speelde ik met wit tegen 
Arjan Admiraal, een telg uit het bekende schakersgeslacht Admiraal dat al sinds 
mensenheugenis aan de schaakclub uit Grijpskerk is verbonden. We speelden een orthodox 
damegambiet, waarbij ik door een onoplettendheid van de tegenstander een kwaliteit 
voorsprong pakte, om dat vervolgens in een eindspelsituatie weer te op te offeren voor een 
promotiekans. Uiteindelijk heeft zwart opgegeven omdat mat in twee onvermijdelijk bleek. 
0-1 

Op bord twee speelde onze huisvaderschaker Sake Jan met zwart tegen Harold Admiraal. 
Ze begonnen met een vierpaardenspel, maar zwart verslikte zich in een tussenzetje, 
waardoor wit kon voorkomen dat zwart zou rokeren. Dit bleek later in het spel, toen de 
lijnen open kwamen, vrij cruciaal. Wit kon middels penningen en vervelende schaakjes twee 
pionnen winnen in het midden van de stelling. Dit brak Sake Jan op. 1-1 

Miryam speelde met wit een Fransachtige partij tegen Han Meijer. De partij ging gelijk op 
tot aan het eindspel. Weliswaar waren er voor beide spelers kansen in het middenspel, maar 
deze hebben ze zichzelf niet gegund. In het toreneindspel met ieder zes verbonden pionnen 
leek de partij af te stevenen op een remise, maar een misser van zwart zorgde ervoor dat wit 
ineens een hele fijne vrijpion kreeg. Toen er even later nog eentje bijkwam, was dat voor 
zwart een uitgelezen moment om de handdoek in de ring te gooien. 1-2 



Op het vierde bord speelde Sjoerd met zwart tegen Lammert Stegewans. Deze partij begon 
eveneens met Franse trekjes, maar wit begon al snel met bijzonder combinaties als a3 en 
h3, de vaart uit de stelling te halen. Vrij lang ging de partij gelijk op, maar zwart moest na 
dik twee uur spelen helaas een kwaliteit inleveren. Deze vriendelijke geste werd door wit 
beloond met passief spel en na verloop van tijd een herhaling van zetten, zodat de uitslag 
uiteindelijk, gezien de ratingverschillen dus zeer verrassend, op 1½ - 2½ in ons voordeel 
uitkwam! 
 
Team 2 speelt op 21 november tegen SISSA 4, partijen volgen op de site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJC team verslaat ScepU in nieuw Dorpshuis 
Usquert 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 november, 2014 - 23:05 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 14. november 2014  
Ons NJC team met achter de borden Daniël, Martijn, Niels en Daan kwamen vanavond voor 
het eerst in actie in de regio Noord - Oost. Gelukkig was het vanavond niet mistig want 
vanaf de afslag Middelstum, Eemshavenweg, is het een bochtige en donkere weg naar 
Usquert. We speelden in het pas geopende Buurthuis, een multi functioneel centrum in de 
rode zaal. Een prachtig complex hebben ze, mede betaald met Europees subsidie geld zo las 
ik op het bord buiten. Ja ze hebben het goed voor elkaar daar op het Hoge Land! 
 

 
ScepU - SC de Paardensprong 

  
  
Tegenstander vanavond het thuisteam ScepU. Zij speelden met een behoorlijke handicap 
want hun beste spelers, Leonard en Edgar konden vanavond niet spelen zodat ScepU 
eigenlijk met een B team meedeed. Eeen voordeeltje voor ons maar het is altijd jammer als 
de hoogste ratinghouders niet mee kunnen doen. 
 
Op bord 4 speelde Daan tegen naamgenoot Daan van Eijk, nog niet zo heel lang spelend 
voor ScepU. Ratingverschil bijna 600 punten en dat zag je natuurlijk terug in de partij. Na 14 
zetten had Daan zijn plan getrokken om op zet 17 toren a1 mat te geven. Binnen 20 minuten 
was Daan al klaar. Overigens is de speeltijd ten opzichte van de eerdere edities gewijzigd. Er 
wordt nu gespeeld met 30 minuten + 10 seconden per zet. Complimenten aan Daan van Eijk 
om als beginner mee te doen in de NJC, je moet het maar durven. Leren is voor beginners 
belangrijker dan winnen. 
 
Op bord twee speelde Martijn zijn favoriete opening tegen Joost Bensink. Martijn won snel 
twee stukken waarmee de partij eigenlijk al gespeeld was. Joost maakte daarna de fout om 



zijn dame in de penning te zetten. Schaak en dame eraf. Daarna gaf Joost op. Een beetje 
pijnlijke partij van Joost die ik heel vaak goede partijen heb zien spelen. 
  

 
  

Ten Boer 1 - Ten Boer 2 
 
Op bord drie had Niels in het begin van de partij toch veel moeite om de beslissende slag te 
slaan tegen Joppe Kok. Joppe probeerde mat de klassieke stelling dame G lijn en loper h3 
mat de forceren maar Niels kon dat eenvoudig verdedigen. Kantelpunt was denk ik de 
loperzet die Joppe moest spelen na pion g2. De aangevallen loper werd teruggezet op de 
achtste rij waar deze natuurlijk passief staat. Andere verlden waren mogelijk en beter 
geweest. Na deze zet schoof Niels zijn c pion langzaam naar het promotieveld. Om 
promotie te voorkomen moest Joppe een toren inleveren en hierna ook nog zijn loper. 
Daarna was het gespeeld. Twee witte torens van Niels op de achtste rij beslisten de partij, 0 
- 3.  
 
Op bord 1 een mooie partij tussen Silke Kok en Daniël met de zwarte stukken. In een 
eindspelstelling leek Daniël voordelig te staan maar toen gebeurde het terwijl pakjesavond 
nog moet komen. Daniël zag een loperlijn over het hoofd waarna Silke het kadootje kon 
uitpakken, een toren winst. Met drie pionnen en een loper tegen vier pionnen met toren 
paard gaf Daniël op. Natuurlijk mag het niet voorkomen op dit niveau maar het gebeurt je 
een keer, zoals Daniël later ook toegaf, dit is een blunder. Maar het belangrijkste telt 
natuurlijk, de teamwinst  1 - 3, een mooie start in de NJC. 
 
Met dank aan de gastheren van ScepU voor deze weer fijne schaakavond in Usquert! 
 
De tussenstand in regio Noord - Oost, met tussen haakjes het aantal gespeelde matches: 
SC Ten Boer 1 (2) 4 - 6 
Staunton (1) 2 - 3 
SC de Paardensprong (1) 2 - 3 
ScepU (2) 0 - 2 
SC Ten Boer 2 (2) 0 - 1 
 



Uitslagen Zuid - West: 
MSV Meppel - SC Gorredijk 3 - 1 
Philidor Leeuwarden - SC Haren 1 1 - 3 
 
Stand: 
SC Haren 1 (2) 4 - 6.5 
SC Gorredijk (2) 2 - 4 
MSV Meppel (1) 2 - 3 
Philidor Leeuwarden (2) 0 - 2 
SC Haren 2 (1) 0 - 0.5 
 
Als alle partijen in de groepen zijn gespeeld gaat het toernooi verder met alle 10 teams. In 
Haren volgen kruisfinales, waarna wordt gespeeld in de finale voor de plaatsen 1 en 2, 3 en 4 
enz. 
 
Volgende speelavond NO: 12 december in de Hunzeborgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke Open Nederlands Rapid Jeugdkampioen - 
jaar 2003. 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 november, 2014 - 01:22 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 15. november 2014  
Vandaag speelde Eelke in Eindhoven in de leeftijdklasse 2003 om het Open Nederlands 
Rapid Kampioenschap. Speeltempo bij Rapid schaken bedraagt 15 minuten + 10 seconden 
per zet. Van de zeven partijen won Eelke er 6. In de laatste ronde was Eelke al kampioen en 
hoefde niet voluit te gaan. Remise was voldoende om overtuigend Nederlands kampioen te 
worden, gefeliciteerd! 
 

 
Eelke tijdens de prijsuitreiking met rechts van hem Maarten Hoeneveld (2-e) en Tycho Bruggink 

(gedeeld 3-e). 
 
Dank Ronald, een vervolgverslag zondag 16 nov (Sake Jan): 
 
Het was pas de tweede keer dat Eelke deelnam aan het NK rapid dat sinds jaar en dag op de 
TU van Eindhoven gehouden wordt. Het was al weer drie jaar geleden dat we er voor het 
laatst bij waren. En daar hadden we slechte herinneringen aan: Eelke verloor er destijds zijn 
eerste twee partijen en kreeg mede daarom in de derde ronde zelfs een bye! De twee erop 
volgende jaren lieten we het toernooi vanwege afstand en andere bezigheden voor wat het 



was. In de loop van de voorafgaande week zagen we dat de top van geboortejaar 2003 zich 
echter voor een belangrijk deel had aangemeld (overigens niet compleet, want 
Paardensprongers Thijmen en Silvan ontbraken helaas ...). Het goede EK optreden schiep 
natuurlijk verplichtingen en dus begaven wij ons al op vrijdagavond naar het zuiden des 
lands. 
 
Het toernooi kende belangrijke veranderingen vergeleken met vorige jaren. Het speeltempo 
was veranderd van 20 min. p.p.p.p. zonder increment naar  15 min p.p.p.p. met 10 seconden 
per zet als toevoeging. Een goede verandering omdat door de klok jagen er niet meer bij is 
en er niet meer een partij geclaimd kan worden. Er was ook een nadeel. Omdat een partij 
met dit tempo langer gemakkelijk kan duren dan 40 min was besloten de 9-rondigeZwitsers 
competitie te vervangen door een 7-rondige. Niet zelden blijkt dat te kort om iedereen uit 
de de top van het klassement voldoende tegen elkaar te laten uitkomen. Een andere 
verandering betrof een nieuwe FIDE regel voor rapid schaak: deze zegt dat bij een 
onreglementaire zet de tegenstander onmiddelijk de winst kan claimen en ook toegewezen 
krijgt. Bij de oude regel kreeg de overtreder pas bij de derde keer een tijdstraf. Voor het NK 
rapid had de KNSB besloten deze regel niet te laten gelden in de jongste groepen (t/m E), 
omdat het voor veel kleine kinderen het plezier in het schaken zou kunnen bederven; een 
goed besluit. 
 

 
Op het podium van de Blauwe Zaal van het Auditorium van de TU Eindhoven speelden de 

koplopers in elke leeftijdscategorie hun partijen op live borden. Hier een beeld van de laatste 
ronde. 



 
Zoals Ronald al heeft verklapt won Eelke met 6 1/2 punt uit 7 en had daarmee een punt 
voorsprong op de concurrentie. Toch was een en ander nog geen gelopen koers. Al meteen 
in de eerste ronde b.v. bood Eva van Harten venijnige tegenstand. Spelend aan de 
topborden, die in een aparte ruimte met live-registratie stonden opgesteld, verliet Eelke na 
meer dan drie kwartier als laatste de zaal. Het werd een dag van hard werken. Het voert te 
ver om al de partijen af te lopen. Op de site kan men ze nog naspelen. 
 
De spannendste partij speelde Eelke met zwart tegen Rembrandt Bruil. De 
kwaliteitsvoorsprong bleek niet voldoende voor de winst omdat wit een sluitende 
verdediging leek te hebben. Eelke offerde een paard om twee verbonden vrijpionnen te 
forceren. In wederzijdse tijdnood maakten beiden fouten, maar hoe het precies verliep is 
niet meer na te gaan omdat de live-registratie het in de hectiek van de partij liet afweten. 
Met 6 overwinningen op rij kon Eelke genoegen nemen met remise in de laatste partij voor 
een ongedeelde eerste plaats. 
 
Al langer is afgelopen jaar duidelijk geworden hoe hoog en breed het niveau in deze 
leeftijdscategorie is. Nieuwe spelers rammelen nadrukkelijk aan de deur en aan de top en 
subtop is het meer en meer dringen geblazen. De jaargang van 2003 vormt volgend jaar het 
oudere deel van de D-categorie. Het doet nu al uitkijken naar een prachtig NK-D 
kampioenschap in Rijswijk in de dagen van het Hemelvaartsdag weekend van volgend jaar. 
 
Links: 
www.nbsb.nl/NKrapid2014.php 
www.schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2014/11/de-blauwe-zaal-in-het-auditorium-van-
de.html 
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GP Emmen: eerste beker voor Nedim 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 november, 2014 - 15:50 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 15. november 2014  
Verslag: Ronald Huisinga 
Afgelopen zaterdag weer een Nosbo GP. Ditmaal streek het circus neer in Emmen, waar 
openbare basisschool De Brink met organisatie van het Emmer Schaak Genootschap, een 
prima onderkomen was voor de 61 schakers die de voorkeur gaven aan een lekker potje 
schaken boven de aankomst van de goedheiligman.   

 
  
Hugo, Nedim en Nick waren namens De Paardensprong van de partij. Hugo en Nick 
kwamen na goede prestaties in vorige GP's uit in de B groep en troffen elkaar direct in ronde 
1. Terwijl de toernooidirecteur nog bezig was met de openingswoorden en ons in naar eigen 
zeggen 'opa woorden' wees op heerlijke versnaperingen die voor jong en oud aanwezig 
waren en op de hypermoderne livestream van de WK match tussen Carlsen en Anand die in 
grootbeeld op de muur geprojecteerd  werd, waren Hugo en Nick alvast begonnen met hun 
partij. Altijd spannend zo'n onderling treffen van clubgenoten.....Nog geen minuut na de 
officiële start van de partijen en met ruim 10 minuten op de klok was het echter al gebeurd. 
Een glimlach op beide gezichten verraadde al een beetje de uitkomst. Een duidelijk (salon) 
remisestelling was het oordeel van de heren.  Hugo en Nick spaarden elkaar vandaag en 
besloten de punten te delen en hun energie te richten op de andere tegenstanders.  
  
Hugo knokte in de overige partijen voor wat ie waard was, maar kwam alleen tegen Lennart 
Molanus op winst. Geen schande in deze pittige poule met voornamelijk aanzienlijk hogere 
ratinghouders. Nick kwam in ronde 2 uit tegen groepsfavoriet Thijmen Hofstra. In het 
eindspel speelde Nick op slimme manier z'n vrijpion naar het promotieveld en besliste 
daarmee de wedstrijd in z'n voordeel. Vol zelfvertrouwen sprokkelde hij ook in de overige 
partijen z'n punten bij elkaar met goed spel. Alleen tegen Florian Molanus maakte Nick een 
foutje wat hem zijn Dame koste en daarmee de partij. Tot de voorlaatste ronde waren er 
nog 5 spelers met kans op een podiumplaats. Nick hielt zijn hoofd koel en met winst in de 
laatste 2 rondes en onverwacht verlies van Wessel Adema in de laatste ronde speelde hij 
zich naar de 1e plaats in deze B poule. Superknap gedaan!  
  



En dan was er nog Nedim die uitkwam in de F poule. Het beloofde op papier lastig te 
worden deze middag met veelal spelers met een hogere rating. Nedim was vandaag echter 
onverstoorbaar en het was duidelijk te zien dat zijn ervaring met het spelen van toernooien 
en het omgaan met de entourage met sprongen vooruit gaat. Nedim bleef ronde na ronde 
winnen. Een keer kon hij een gewonnen partij met koning dame tegen koning helaas net 
niet binnenhalen door een patstelling. Alleen in de uiteindelijke winnaar Xander Hoveling 
moest hij vandaag zijn meerdere erkennen. Een prachtige 2e plaats en Nedim zijn eerste 
schaakbeker. Dat smaakt ongetwijfeld naar meer. Na afloop kregen alle niet bekerwinnaars 
nog een Sinterklaascadeautje mee. Dank voor de organisatie voor weer een leuk en gezellig 
GP toernooi. Volgende GP treffen is Schaakstad Groningen eind december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOSBO viertallenteam boekt tweede zege tegen 
SISSA V4 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 november, 2014 - 23:55 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 21. november 2014  
In het Denksportcentrum speelde ons tweede NOSBO viertallen team vanavond tegen 
SISSA V4. Niels kon niet spelen vanavond, Miryam viel voor hem in op bord 2. In de NOSBO 
viertallen derde klasse mag je spelers vrij opstellen zonder te kijken naar de rating. Daniël, 
meestal kopman in de NJC en viertallen, mocht vanavond dus spelen op bord drie. Martijn 
nam bord een voor zijn rekening en ik nam plaats achter bord vier. 
 
Het SISSA V4 team speelt met allemaal vrouwen achter de borden, maar om acht uur, 
tijdstip aanvang wedstrijd bleef bord 1 leeg. Martijn bleef een kwartier achter zijn bord 
wachten toen Bart Romijn plotseling het bord overnam, was een SISSA vrouw het 
vergeten? Geen idee maar gelukkig kon Martijn spelen. We kennen Bart natuurlijk, rating 
ergens rond 1800 maar voor Martijn een mooie uitdaging. In het middenspel verloor Martijn 
een stuk, wat eigenlijk de besliising was in de partij.Na afloop nam Bart de tijd om met 
Martijn de partij nog even te analyseren. Waarvoor dank want jeugdspelers leren hiervan. 
 
De stand op dat moment was al in ons voordeel. Op bord drie had Daniël zijn 
tegenstandster al bij de strot. Mooi aanvallend spel met rond 25 zetten mat. Op bord vier 
kwam ik (met zwart) vanavond niet in de problemen. Na pion winst bood mijn 
tegenstandster een dameruil aan op F3. Na ruil lag de koningsvleugel volledig open na loper 
x h2. Na dubbele aanval pion koning/paard gaf mijn tegenstandster op.Op bord twee 
speelde Miryam een degelijke partij. Met veel actieve stukken tegen passieve van haar 
tegenstandster was de winst binnen 1 - 3. Waarmee we in de voetsporen blijven van team 1, 
winst in beide matches. 
 
De volgende ronde wordt gespeeld op vrijdagavond 12 december. We spelen thuis in de 
Hunzeborgh samen met de NJC teams, aanvang voor alle teams 19.45 uur. De NOSBO 
viertallen teams gaan spelen in andere opstellingen, we willen het NJC team zoveel 
mogelijk in tact houden. Het beloofd een mooie schaakavond te worden: NJC meats 
Viertallen! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nick en Lodewijk winnaars North Sea Chess 
2014  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 november, 2014 - 21:32 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 22. november 2014  
Uithuizen, het klinkt ver weg maar, vanaf onze thuisbasis de Hunzeborgh is het dichterbij 
dan bijvoorbeeld Assen. Het komt waarschijnlijk omdat je bijna nooit in Uithuizen komt. 
Maar Uithuizen was vandaag wel de place to be voor de jeugdschakers. Voor de tweede 
keer organiseerde schaakclub ScepU het North Sea Chess toernooi.  
 

 
 
Tien Paardensprongers kwamen vanmiddag in actie, Silvan, Daan en Lodewijk in de A 
groep. Ximene, Nedim, Hugo, Charlotte, Pieter G. , Nick en Sietse in de C groep. Niels en 
Martijn konden vandaag niet spelen, maar ik koos ervoor om toch samen met Daan af te 
reizen om een aantal spelers te volgen op dit superleuke toernooi in sporthal de Mencke 
waar je naast schaken tussen de partijen door in de andere hal kon apekooien en voetballen. 
Ter plaatse aangekomen was de organisatie nog druk in de weer met tafels, borden en 
stukken. De poten van de tafels waren even niet te vinden wat voor vertraging zorgde. Ik 
riep de gele brigade die al aanwezig was bij elkaar om een handje te helpen. Om kwart voor 
twaalf na de openingswoorden van Erwin konden de schakers "los". 
 
In de A groep 20 deelnemers die 5 ronden speelden. Silvan had niet echt zijn dag. Hij verloor 
van spelers waar hij normaal gesproken van kan winnen. In de laatste ronde speelde Silvan 
wel wat beter met een remise (twee koningen) tegen Robin Bruins. Silvan's score, 2.5 
punten, was goed voor plek 12. Voor volgende week (Meesterklaase D) geen zorgen, Silvan 
kennende is hij dan wel scherp! Daan speelde een goed toernooi. In de partij tegen Lodewijk 
kwam een lastig toren pionnen eindspel op het bord. Lodewijk had twee pionnen tegen 
eentje van Daan. De beide torens van wit en zwart leken geen beslissing te kunnen brengen, 
het was wachten op een fout van een van de spelers. Daan, met een afgewezen remise 



aanbod, maakte die fout waarna Lodewijk mat kon zetten. In de laatste ronde speelde Daan 
een prima partij tegen Joost Bensink. De winst betekende voor Daan een mooie tweede 
plaats, beker en enveloppe met inhoud. 
 

 
Schoenen zijn alvast gezet! 

 
Lodewijk zagen we de hele middag op bord 1, onverstoord won hij partij na partij. In de 
laatste ronde was remise voldoende maar Lodewijk ging natuurlijk voor de winst. 
Tegenstander Thijmen Nawijn had ergens stukwinst kunnen halen volgens omstanders 
maar ik was wat later bij het bord en zag Lodewijk het eindspel subliem uitspelen. Pion naar 
promotieveld waarna torenwinst. Daarna was het snel gedaan. Geluk moet je soms hebben 
als je tegenstander iets niet ziet. Uiteindelijk telt het resultaat. Lodewijk won het toernooi 
met een 100% score goed voor een beker en enveloppe. Voor ons D team een mooie 
opsteker, bord drie is in goede vorm. En wat een progressie heeft Lodewijk laten zien met 
een jaar geleden. Hij blijft rustig spelen, kan zich afsluiten en boekt daarmee mooie 
resultaten! 
 
Dan naar de C groep met 39 deelnemers die 7 ronden speelden. Daarin speelden 7 
Paardensprongers. Mijn doel vandaag te kijken naar Nedim, Sietse, Hugo en Nick. Iedereen 
volgen is met zoveel deelnemers erg lastig en nauwelijks te doen. Sietse en Nedim zijn 
beginnende spelers die op dezelfde wijze spelen. In het begin van de partij lekker met de 
dame lopen, dat valt soms goed uit maar heel vaak gaat het mis. Dan ben je het sterkste 
stuk kwijt en verlies je. Dat overkwam Sietse al in de eerste ronde. Beide jongens zitten in 
stap 2 en daar leer je de Gouden Regels. Dus ook kennis van de opening, daar gaan we de 
komende weken mee aan de slag. Eerder gezien: natuurlijk in al die jaren zien we dit terug. 
De verleiding om met je sterkste stuk te spelen is heel natuurlijk, maar wel verkeerd! 
Stukken in de beginopstelling doen niet echt mee. Sietse scoorde toch een mooie score 3.5 
punten goed voor plaats 21. Nedim scoorde een halfje meer, met 4 punten eindigde Nedim 
op de 14 plaats. Jammer dat hij de laatste ronde verloor en geen uitzicht meer had voor een 
ereplaats. 



 
Pieter G scoorde 3.5 punten, goed voor de 19e plaats in de eindstand. Ximene en Charlotte 
speelden prima op hun niveau. Ximene werd met 3 punten 27e en Charlotte werd 35e met 2 
winstpartijen. 
 
Dan naar Nick en Hugo. Beide jongens speelden de hele middag op de topborden. Maar wat 
een verschil in speelstijl. In de derde ronde (net als vorige week in Emmen) troffen ze elkaar. 
In een hoog tempo werd afgeruild en besloten beiden, net als vorige week er remise van te 
maken. Met een halfje op zak gingen ze de volgende ronden in. Als je beiden naast elkaar, 
zoals vanmiddag, ziet spelen zie je het verschil. Hugo in een hoog tempo, slaat heel snel 
stukken (het lijkt heel veel op Daan, een aantal jaren geleden), en Nick rustig achter het 
bord, raakt niet in paniek en slaat niet zomaar en belangrijk afwachtend. Het verschil zit 
natuurlijk ook in de karakter eigenschappen van de jongens. Trainbaar: jazeker, daar gaan 
we aan werken maar het duurt gewoon even voordat het uitbetaald.  
 

 
Winnaars groep C 

 
Natuurlijk scoor je punten met snel spelen. Voor ingaan van de laatste ronde stond de teller 
bij Hugo op 4.5 punten. Bij winst in de laatste ronde was het podium zeker. Ik zag een partij 
waar heel veel snelheid in zat, gelijk opgaand, maar plotseling afgelopen. Hugo, met wit 
spelend werd plotseling mat gezet met een dame op f1 met een toren eerste rij die niets 
meer kon doen, op e1 stond een loper. Hoe die daar kwam weet ik niet maar als Hugo net 
iets langzamer speelt dan had hij het gezien. Als bij Hugo het tempo eruit gaat en hij vindt 
meer rust is er heel veel mogelijk. Hugo heeft daarvoor talent genoeg. Na afloop baalde 
Hugo natuurlijk, slechts 8e na een mooie schaakmiddag, maar zoals gezegt we gaan er aan 
werken, en voor Hugo gewoon doorgaan met de lessen die je krijgt in je achterhoofd. 
 
Nick was als hoogste geplaatst in de C groep en maakte deze positie volledig waar. Na de 
remise tegen Hugo won Nick alle partijen. Soms met wat geluk want tegen Lukas van 
Ruiten stond Nick gewoon verloren. Maar er is een regel aanraken is zetten. Lukas had zijn 



paard aangeraakt terwijl zijn dame stond aangevallen. En tegen Selma Bartholee verllor 
Nick zijn dame om deze daarna gelukkig terug te winnen. Geluk dwing je soms af, zoals 
Nick vandaag deed. Wat ons opviel dat Nick ook bij achterstand heel rustig bleef en zijn 
kansen bleef afwachten, dat is natuurlijk ook een kwaliteit. Voor Nick zijn eerste grote prijs, 
een toernooi zege en ik denk dat er nog heel veel gaan komen! 
 

 
Winnaars groep A 

 
Jammer dat dit mooie toernooi minder deelnemers trok dan vorig jaar. Natuurlijk was er 
concurrentie van de Harener Challenge waar veel jeugdspelers met hogeren ratings voor 
uitkomen. Als ze moeten kiezen dan spelen ze toch liever met een langere speeltijd. 
Misschien is het handig dat de NOSBO kalender volgend seizoen beter wordt afgestemd 
zodat de keuze overbodig wordt. 
 
Heel veel dank aan Erwin en zijn ScepU team voor een fantastische dag in Uithuizen. De 
foto's zijn natuurlijk weer geplaatst. 
 
 
Link naar de uitslagen: http://www.northseachess.com/sevilla/2014/index.html 
 
Tijdens het schrijven van dit verslag hoor ik op het nieuws dat Magnus Carlson zijn 
wereldtitel heeft geprolongeerd. Voor veel jeugdspelers is Magnus een idool! 

 

 

 

 

 



Nick geslaagd voor stap 1+ 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 november, 2014 - 21:35 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 28. november 2014  
Opnieuw een diploma uitreiking vanmiddag op de club. Nick heeft zijn examen stap 1+ met 
goed resultaat gemaakt en geslaagd! Cijfer 7.5. Gefeliciteerd! Sinds 2 jaar hebben we de 
Stappenboeken + toegevoegd aan het lesprogramma. In deze boeken staan onderwerpen 
die belangrijk zijn en niet verder in de normale stappen worden behandeld. Dus belangrijk 
om dit lesmateriaal mee te nemen in onze schaakclub. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beker: Ruben, Martijn en Eelke door naar laatste 
acht 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 november, 2014 - 22:04 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 28. november 2014  
In de bekercompetitie zijn vanmiddag weer een aantal partijen gespeeld. Ruben tegen Chris 
waren boeiende partijen waarin Ruben twee keer won. In de eerste partij maakte Chris een 
fout door zijn dame plotseling weg te geven. Je hoort dan "shit" en als je erbij zit weet je hoe 
laat het is. In de tweede partij verloor Chris door tijdnood. Hij ging door de klok. Ruben is 
verder en speelt in de volgende ronde tegen Joep. 

 
 
Nick won verrassend zijn eerste partij tegen Daniël. Ergens in het middenspel verloor Daniël 
een toren. Dit voordeel gaf Nick niet meer weg. De tweede partij was een stuk makkelijker 
voor Daniël, hij won vrij eenvoudig. Gedaan is het niet want het wordt vluggeren op 12 
december. De winnaar speelt tegen Lodewijk. Pieter N. tegen bekerhouder Eelke de 
zwaarste tegenstander. Toch zagen we Pieter erg goed spelen. Met name in de tweede 
partij leken er kansen op winst. Maar als je Eelke hebt als tegenstander, dan heb je ook heel 
veel ervaring tegenover je. Eelke wist ook deze partij te winnen en treft nu Martijn. Pieter G. 
was tegenstander van Martijn en gaf heel goed partij. Met name de eerste partij was van 
prima niveau maar Pieter had te veel tijd gebruikt en ging door de klok. In de tweede partij 
kwam Martijn op voorsprong en bood remise aan die Pieter accepteerde. Sjoerd Jan gaat 
partijen van de beide Pieters nog analyseren in de trainingsgroep. In de beker staat nog op 
het programma Hugo tegen Thijmen. Zodra er een mogelijkheid is worden de partijen 
gespeeld. 
 
In de competitie zijn twee inhaalpartijen gespeeld. Lodewijk won van Joep en Daniël wist na 
zijn bekerpartijen te winnen van Lars P. In de competitie is nog geen indeling gemaakt voor 
ronde 5. Dit doen was pas als alle partijen t/m ronde 4 zijn gespeeld. Silvan en Thijmen 
hebben nog twee partijen in te halen. In de stand staat achter hun naam Adj. Dit betekend 
dat ze niet hebben gespeeld maar in Swiss Master krijgen spelers een half punt. Pas na 



spelen wordt dit gecorrigeerd. Om competitie vervalsing te voorkomen delen we pas in als 
alles gespeeld is. Want als je nu gaat indelen komen Silvan en Thijmen en hun 
tegenstanders misschien heel gelukkig, of juist niet, uit met nog openstaande punten die ze 
misschien gaan halen of verliezen. Immers in de tussentand krijgen alle spelers een half 
punt, stijgen of zakken in het klassement. (volgt u het nog!?) 
 
Morgen een belangrijke dag in de clubgeschiedenis. We spelen de laatste drie ronden in de 
Meesterklasse D in Den Bosch. Op dit moment staan we gedeeld tweede en hebben de top 
van het klassement gehad. Eerste tegenstander is Promotie D1 om 11.30 uur. Uitslagen 
staan vanaf een uur of 2 op de KNSB site. Morgenavnd laat staat een eerste verslag op onze 
site. We verwachten rond 22.00 uur weer thuis te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meesterklasse D team 2e van Nederland! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 november, 2014 - 23:13 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 29. november 2014  
Vandaag de stond de belangrijkste dag voor het Meesterklasse D team op de agenda. De laatste 

speeldag in Den Bosch. Na twee speeldagen stond het team op de tweede plaats in het klassement. 

Op match en bordpunten gelijk met VAS D1 uit Amsterdam. Dus moest het vandaag gaan gebeuren, 

vasthouden van plek twee en misschien wel een gooi doen naar de titel bij een misstap van koploper 

de Schaakmaat uit Apeldoorn. En zou dus een dag worden om te scoren en onze concurrenten in de 

gaten houden. 

 

 

De top van het klassement hadden we gehad, dat zou een voordeeltje kunnen zijn, maar ook teams 

die nu in de middenmoot staan zijn goede teams dus makkelijk zou het niet worden. 

De laatste speeldag begint voor de D teams altijd wat later, door de prijsuitreiking gelijk met de A en 

C jeugd. Om kwart voor twaalf moesten we achter de borden zitten. Om half negen vertrok ik samen 

met Sjoerd die vandaag meeging. Eerst pikten we Eelke op, om daarna koers te zetten op de A28 

naar de Brabantse hoofdstad. Tegen elf uur waren we bij speelzaal de Biechten. Ruim op tijd om de 

benen te strekken en even een kop koffie te drinken. 

 

De eerste tegenstander was de Promotie uit Zoetermeer. We speelden uit, dus bord 1 met wit. Tijd 

op de klok 50 minuten + 10 seconden per zet. Binnen een kwartier was het eerste punt binnen. Op 

bord drie zocht Lodewijk vol de aanval waarop waar zijn tegenstandster verkeerd verdedigde. Een 

mooie opsteker voor het team maar het vervolg werd lastig. Op bord vier speelde de tegenstander 

van Silvan heel snel en bracht Silvan met zijn spel in de problemen. Niet zozeer op het bord maar wel 

de klok. Silvan had veel tijd nodig om iets te bedenken om de stelling open te breken. De 0 - 2 kwam 

op bord 1. De tegenstander van Eelke gaf op. Op bord twee stond Thijmen niet bepaald geweldig en 

Silvan zat nog steeds in tijdnood met minder dan 5 minuten op de klok. De matchpunten zijn erg 

belangrijk dus besloot ik Silvan remise te laten aanbieden. Dit aanbod werd afgeslagen, dus 

afwachten. Soms heb je geluk en soms niet maar wat is geluk als je tegenstander fouten gaat maken. 



Dat gebeurde op bord vier waar Silvan's tegenstander veel te snel speelde en fouten maakte. Deze 

kado'tjes werden uitgepakt en Silvan won. Op bord twee lukte dat Thijmen niet, hij werd mat gezet. 

Dat was jammer maar het teamresultaat was een 1 - 3 zege. Onze concurrent VAS liet een matchpunt 

liggen waardoor we nu "los" stonden op de tweede plaats. 

 

 
Ronde 7: Promotie D1 

Het tijdschema gaf aan dat ronde acht om 2 uur gepseeld zou worden, dus een klein uurtje wachten 

en afwachten wie de volgende opponent ging worden. We deden een gooi hiernaar, maar de 

volgende tegenstander hadden we niet verwacht: de Toren D1 uit Arnhem. 

Thijmen speelde een zeer degelijke partij op bord twee en nam met de witte stukken revanche voor 

het eerdere verlies 1 - 0. Weer een mooie opsteker voor het team want met een voorsprong speel je 

gewoon lekkerder. Maar de Arnhemmers kwamen heel snel terug. Op bord vier ging het volledig mis 

bij Silvan die materiaal verloor en mat werd gezet. Silvan baalde hier ernorm van met de woorden: 

dit is heel erg slecht. Op bord 1 maakte Eelke zijn status weer waar, winst nadat zijn tegenstander 

opgaf. Rene ving een vraag op van iemand of wij een tovenaar op bord 1 hadden zitten. 2 - 1 Voor, 

maar Lodewijk stond bepaald niet goed met de zwarte stukken. Hij won wel 2 stukken terug die zijn 

tegenstanders zomaar weggaf. De beslissing in deze partij was de stelling in het eindspel. Lodewijk 

wist een vrijpion op a7 te slaan met zijn paard + koning a8 maar de tegenstanders was in het 

voordeel met een paard centraal op het bord en koning op a6. Beiden hadden drie pionnen op de fgh 

lijn. De witte koning had oppositie en haar paard centraal op het bord was eerder bij de pionnen. Dit 

kostte Lodewijk de partij. Immers zijn koning had een omweg nodig, en veel zetten van het paard om 

bij de pionnen te komen.  

 



 
Ronde 8: de Toren D1 

Een gelijke stand en VAS D1 won. Beide teams stonden weer gelijk in match en bordpunten. Een 

voordeel voor ons: meer weerstandpunten wat bij een gelijke stand de doorslag zou geven. In ronde 

9 erop of eronder, bij winst of remise waren we afhankelijk van het resultaat van VAS D1, bij verlies, 

tja dan zou het normaal gesproken geen podium worden. Tegenstander in de laatste ronde Klim Op 

uit Capelle a/d IJssel. Een tegenstander die ik liever niet had gehad want we zijn teams van deze club 

heel vaak tegengekomen, trouwens ook bij individuele kampioenschappen. Klim Op heeft gewoon 

altijd goede spelers. Maar wat mij geruststelde de veerkracht van ons team. Op beslissende 

momenten zijn ze in staat om boven zich uit te stijgen. Om vijf uur gingen de jongens achter het 

bord, wij konden slechts toekijken! 

 

Op bord vier verloor Silvan in de opening een stuk waar hij zichtbaar van schrok. Wat Silvan goed 

deed was even de tijd nemen om te herstellen en de concentratie terug te vinden en een nieuw plan 

te maken. Dat plan was snel gevonden. Silvan had met wit een open torenlijn op h en zocht met 

dame/ paard de aanval. Het eerste punt kwam niet van dit bord maar bij Lodewijk met zwart. Hij 

besloot af te ruilen om een open torenlijn te krijgen op f, met daarna stukwinst op e3. Daar stond 

een loper, gedekt door een toren, e1, die niet terug mocht slaan. We kennen allemaal mat achter de 

paaltjes, iets wat je op een NK nauwelijks ziet. Wit had pionnen op g en h2, koning h1. Terugslaan 

met de toren op e3 betekend mat op f1. Natuurlijk sloeg Lodewijk de loper en wit reageerde heel 

snel met Txe3, waarna Lodewijk heel langzaam zijn toren naar f1 bracht. Zijn tegenstander had het 

helemaal niet gezien en zat na de zet beduusd achter het bord. Weer een voorsprong voor het team! 

 



 
Ronde 9: Klim Op D1 

Op bord twee won Thijmen met een fraaie aftrekaanval, paard - schaak, de dame van zijn 

tegenstander. Op dit bord hing winst in de lucht. Op bord 1 sloeg de Tovenaar van Den Bosch 

opnieuw toe, weer een opgave van zijn tegenstander, 0 - 2 voorsprong en de tweede plaats was 

binnen handbereik. VAS D1 verloor op het derde bord tegen Moira Domtoren uit Utrecht. Nog een 

bordpunt en de tweede plaats was binnen. Op bord vier speelde Silvan de ene na de andere 

aftrekaanval waarbij de stukken van het bord afvlogen, o.a. de dame. Zijn tegenstander die we eerste 

vol concentratie achter het bord zagen hing nu onderuit in zijn stoel alsof hij liever hard wilde 

weglopen. Dat kon toen Silvan met mat toesloeg, 0 - 3. Op bord twee wilde Thijmen natuurlijk 

winnen. Na afruil van beide torens was het zoeken naar mat maar zijn tegenstander bleef steeds de 

dame aanvallen met paard en loper. Winst kansen waren er natuurlijk niet maar ik denk dat hij iets 

zocht, winnen van de dame of winnen op tijd, om voor zijn team de eer hoor te houden. Voor 

Thijmen bleef het uitkijken om de dame niet te verliezen. Zet na zet bleef zwart verdedigen terwijl de 

speelzaal langzaam helemaal leeg liep. Na heel, heel veel zetten gaf zwart eindelijk op. Hier viel niets 

te halen voor hem. 0 - 4 Winst en een prachtige tweede, ongedeelde plaats. Het VAS team verloor, 

dus een ongedeeelde tweede plaats! 

 

Na de match spoeden wij ons naar de centrale hal waar om half zeven de prijsuitreiking werd 

gehouden. Alle winnende teamleden plus de teamleider kreeg een beker uitgereikt. Mijn beker gaat 

natuurlijk naar de club. De prijzenkast in de Hunzeborgh wordt voller en voller. 

 

We zijn  super trots op ons team, jullie hebben je uitstekend gehouden aan de teamafspraken en een 

groot compliment voor de veerkracht. In de negen speelronden is geen enkele match verloren 

gegaan tegen allemaal top teams. Daar kunnen jullie trots op zijn! Nog geen Nederlands Kampioen, 

dat kan volgend jaar. Want Eelke, Thijmen en Silvan zijn dan tweede jaars D. Voor bord vier hebben 

dan meerdere spelers die mee kunnen op dit niveau. 

 

We zijn dit toernooi binnengekomen met een wild card. Inzet: de top drie van Nederland. Dit doel 

hebben we gehaald ook mede dankzij de ouders die drie lange zaterdagen hebben geinversteerd in 



het team en niet te vergeten de vele reiskilometers naar Den Bosch. 

Dank aan Leendert, Judith, Rene, Ruben en Sake Jan voor je inzet, zonder jullie was dit niet mogelijk 

geweest om voor de schakers en de club geschiedenis te schrijven. Voor SC de Paardensprong is dit 

na het Nederlands Kampioenschap van het E team, bij het teamschaken een grote prijs, waar we 

trots op zijn! 

 

Onze felicitaties gaan naar de toernooiwinnaar de Schaakmaat uit Apeldoorn de nieuwe kampioen en 

felicitaties ook naar Staunton met een mooie 8e plaats wat waarschijnlijk voor de NOSBO volgend 

jaar twee plaatsen opleverd. 

 

Foto's zijn geplaatst en hoe onze tegenstanders van vandaag reageerden op hun site's, de linkjes 

komen bij club in de media. 

 

 
Staunton troffen we niet achter de borden, maar wel in de plaatselijke snackbar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprongteams boeken zeges in NJC en 
NOSBO Viertallen  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 december, 2014 - 21:39 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 12. december 2014  
Een bijzondere schaakavond afgelopen vrijdag in onze thuisbasis de Hunzeborgh: voor het 
eerst speelden NJC teams en NOSBO Viertallen tegelijk onder een dak. In ons NJC team 
zitten drie spelers die ook spelen in NOSBO Viertallen. Om het NJC team zoveel mogelijk in 
takt te houden speelden Eelke, Silvan en Lodewijk mee in het tweede Viertallenteam. In dat 
team speelde ook Niels op bord vier. In het NJC team viel Joep in op bord vier. Tegen acht 
uur gingen op 16 borden de partijen van start. 
 

 
 
Het NJC team speelde tegen Ten Boer 2. Een tegenstander die je op papier moet kunnen 
hebben maar we weten natuurlijk dat in dit team spelers zitten die een behoorlijke 
progressie maken, dus oppassen. Martijn speelde op bord twee tegen Lemee, die zichtbaar 
niet fit was. Martijn won een toren en nog wat materiaal en wist als eerste een bordpunt 
binnen te halen. Joep en Daan hadden hun partijen onder controle. Daan wist na de opening 
een toren te winnen en daarna was het geconcentreerd de partij uitspelen. Twee nul op het 
scorebord maar de winst was nog lang niet binnen. Op bord vier sloeg Joep de aanval van 
zijn tegenstander af en won een stuk waarna de partij met voor beiden vier pionnen + een 
loper voor Joep het eindspel inging. Joep zat enigszins in tijdnood en mocht van mij remise 
remise aanbieden maar zover kwam het niet. Joep beheerst de eindspelen goed en met een 
loper voorsprong werd ook deze partij gewonnen. Dan naar bord een waar Daniël de nodige 
moeite had met het spel van Ilja. Beide spelers zaten al een beetje in tijdnood toen Roelof 
en ik constateerden dat de klok niet goed was ingesteld. De bonus van seconden per zet 
kwam er niet bij. Op dat moment had Ilja misschien een iets betere spelling en ging 
(waarschijnlijk door tijddruk) de fout in bij een verkeerd ingeschatte dubbele aanval. De 
partij werd stilgelegd om de klok juist in te stellen en tijd toe te voegen die berekend kon 



worden naar de gedane zetten. Een vervelend incident waar wij natuurlijk excuses voor 
maken richting Ten Boer en natuurlijk Ilja. Misschien een tip voor alle NJC spelers, kijk direct 
in het begin van je partij of de 10 seconden erbij komen, in dit geval hadden Ilja en Daniël 
het niet gezien. Na dit voorval was de partij door het foutje van Ilja natuurlijk gespeeld. De 
match tussen Staunton en Ten Boer 1 werd een prooi voor het Staunton team met 3.5 tegen 
0.5. Het Ten Boer 1 team had deze avond niet de juiste vorm om het Staunton team te 
verrassen. 
 
De stand in regio Noord - West na ronde drie met tussen haakjes de gespeelde matches: 
1. Ten Boer 1 (3) 4 - 7.5 
2. SC de Paardensprong (2) 4 - 7 
3. Staunton (2) 4 - 6.5 
4. ScepU (2) 0 - 2 
5. Ten Boer 2 (3) 0 - 1 
 
De volgende ronde wordt op 16 januari gespeeld in Ten Boer. Wij spelen dan tegen Ten Boer 
1 en Staunton ontmoet het team van ScepU. Het beloofd een spannende avond te worden 
want er is nog helemaal niets beslist. In de andere poule is de spanning misschien wat 
minder, daar gaat na vanavond het eerste team van Haren ongeslagen aan kop. In 
Leeuwarden wonnen zij met 3 - 1 van Philidor Leeuwarden. Voro SC Haren werd de avond 
nog mooier, hun tweede team boekte de eerste winst tegen MSV Meppel. De stand in regio 
Zuid - Oost: 
1. Haren 1 (3) 6 - 10 
2. Gorredijk (2) 2 - 4 
3. MSV Meppel (2) 2 - 3.5 
4. Haren 2 (2) 2 - 3.5 
5. Philidor (3) 0 - 3 
 

 
 
Dan naar de NOSBO Viertallen. Team twee kwam in de derde speelronde in actie met een 
volledig jeugdteam tegen ScepU V2. Silvan op bord drie wist zijn partij al binnen een half 



uur te beslissen. Hij speelde vol op de aanval tegen Arend die na de verloren partij 
hoofdschuddend het bord verliet, dit was bepaald niet best. Op de andere borden vielen de 
beslissingen heel veel later. Niels speelde ruim anderhalf uur tegen Joost die een zeer 
knappe partij speelde tegen Niels. Ergens in het middenspel boekte Niels een pion winst die 
in het toren/pionnen einspel beslissend bleek. Op bord drie zag ik Lodewijk een zeer 
degelijke partij spelen. Volop concentratie, goed spel waarin we weer worden bevestigd dat 
Lodewijk nog steeds enorm aan het groeien is. Na ruim twee uur spelen wist Lodewijk de 
partij te winnen. Op bord 1 kwam Eelke niet verder dan remise. Een ruime overwinning voor 
team 2 waarmee we in de poule nog steeds ongeslagen zijn en eerste staan! Tegenstander 
in de volgende ronde is Bedum uit (6 januari), altijd lastig! 
 
Team 1 speelde tegen SC Leek. Op bord 1 kwam Miryam remise overeen. Soerd op bord 
drie had geluk dat zijn tegenstander een actief stuk afruilde voor een passief stuk van 
Sjoerd. In een pionnen eindspel kon de vrijpion van Sjoerd op de h lijn doorlopen, waarna 
zijn tegenstander opgaf. Bram op bord vier stond gewonnen toen zijn tegenstander door de 
klok ging. Weer een bordpunt binnen en daar kwam er nog een bij. Sake Jan op bord twee 
stond m.i. ook wat beter toen ook zijn tegenstander verloor door het uurwerk. Team 1 is 
ook nog ongeslagen de koploper (Schaakkwartier speelde remise tegen Groninger 
Combinatie) en speelt in ronde vier uit tegen Roden op 5 januari. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag NOSBO snelschaken 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 december, 2014 - 21:28 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 20. december 2014  
Verslag: Ronald Huisinga, foto's Sandra Warmolts 
Aan de vooravond van drukke schaakweken in de kerstvakantie met o.a. De GP Schaakstad 
Groningen en het Schaakfestival vond afgelopen zaterdag in het Denksportcentrum het 
NOSBO snelschaakkampioenschap voor volwassenen & jeugd plaats. Het aantal 
deelnemers leek de afgelopen week te blijven steken tot onder de 10 dus was benieuwd wat 
we er van konden verwachten.  
  

 
  
Mogelijk speelde het drukke programma voor de komende weken een rol. Niets bleek 
echter minder waar, want op zaterdagochtend stond er een mooie deelnemerslijst van 28 
schakers. Aangevuld met een aantal daginschrijvers zaten er uiteindelijk 38 volwassen en 
jeugdschakers door elkaar in de speelzaal. En niet de minste ! Zo zagen we kopstukken uit 
het noordelijke schaakwereldje als Sipke Ernst en Jordan van Foreest acte de présence 
geven. 
Ook vele jeugdtoppers draaiden hun hand niet om voor een lekker middagje snelschaak. 
Het weer liet overigens andere buitenactiviteiten ook niet toe en terwijl de hagelstenen 
tegen de ramen kletterden tikten de digitale klokken in hoog tempo de geringe tijd van 5 
minuten per partij weg. Snelschaken vraagt andere vaardigheden dan een 'normale' 
schaakpartij. Intuïtie en stressbestendigheid spelen een grote rol. Daarbij komt nog de 
moeilijkheidsgraad van het mogen claimen op winst bij een onreglementaire zet van de 
tegenstander. Koppie erbij dus! 
  



 
 
Paardensprongers vinden het leuk dit Formule 1 schaken zo bleek uit de relatief grote groep 
schakers die achter de borden zaten. In opperste concentratie speelden Eelke, familie van 
Vliet (Lodewijk, Charlotte & vader Ruben), Hugo, Pieter van Nes, Sietse & Nick hun 9 
ronden van 2 partijen. Het ging ze goed af en ze beleefden een leuke en leerzame 
schaakmiddag. De kids vonden het zichtbaar prachtig om tussen de grote jongens te mogen 
schaken.  Er waren geldprijzen voor de hoogste podiumplaatsen en bekers voor de 1e plek 
binnen elke jeugdcategorie. Eelke wist in de D groep concurrent en niet helemaal fitte Jonas 
Hilwerda achter zich te houden en kan daarmee een nieuwe titel aan zijn palmares 
toevoegen. Hij kwam net een matchpunt te kort voor een overall podiumplaats.  
  

 
 
Resultaten van de geelhemden: 
Eelke           12 (11,5) 
Lodewijk      9 (9)   (bleef op WP z'n vader 2 plaatsjes achter zich te houden) 
Vader Ruben  9 (9) 
Nick             8 (8) 
Hugo           7 (7) 
Pieter           6 (6,5) 
Sietse           5 (5) 
Charlotte     0 (0) 
 
Iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015 toegewenst! En wellicht tot komende 
week in het ACLO sportcentrum. 



Paardensprongers van start op Schaakfestival 
Groningen 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 december, 2014 - 22:03 

Wedstrijddatum:  
zondag, 21. december 2014  
Vandaag op de kortste dag van het jaar begon het mooiste schaaktoernooi in Noord - 
Nederland; het Schaakfestival Groningen. Met dit jaar, mede dankzij het jublieum jaar van 
de Universiteit Groningen heel veel buitenlandse inbreng. Op onze site proberen we de 
komende negen speeldagen in compacte vorm de verrichtingen van onze clubleden te 
verslaan zodat onze trouwe lezers op de hoogte blijven van de resultaten. Soms een verslag 
over twee dagen, mijn werkgever heeft nl. alle verloven ingetrokken zodat iedereen op tijd 
zijn/haar kerstpost op de mat heeft. 
 

 
 
Vandaag begonnen vier Paardensprongers aan een megaklus negen dagen schaken met op 
Eerste Kerstdag een rustdag. Op de Tweede Kerstdag is een bye mogelijk. Eelke speelt als 
een van de laagst geplaatsten in de open A groep. Uiteraard is deze groep sterk bezet en we 
zijn benieuwd hoeveel punten Eelke in deze groep kan scoren. Vandaag bleef de teller op 0 
staan, want Eelke verloor met de zwarte stukken. 
 



 
 
In de open C groep doen dit jaar drie Paardensprongers mee: Thijmen, Lodewijk en Martijn. 
Speeltijd in alle groepen tijdens dit toernooi is 90 minuten voor de eerste 40 zetten + 10 
seconden per zet en na 40 zetten 30 minuten voor het uitspelen van de partij met ook dan 
30 seconden per zet. 
 
Thijmen kreeg in de eerste ronde geen onbekende tegenstander tegenover zich: Jaap van 
der Graaf, vader van Pieter. De partij was in iets meer dan een uur beslist. Van afstand kon ik 
niet zien waardoor maar Thijmen verloor. Morgen krijgt Thijmen weer een bekend gezicht 
tegenover zich: Marlinde Waardenburg. 
 
In de open C groep zitten verhoudingsgewijs veel buitenlandse spelers en het is natuurlijk 
heel leuk om deze spelers te treffen. Lodewijk had geluk, hij trof een hele jonge Rusissche 
tegenstander  van een jaar of 7 schat ik in. Extra voordeel voor Lodewijk, hij spreekt de taal 
van zijn tegenstander. Lodewijk speelde in een heel rustig tempo waar zijn tegenstander 
juist heel vlot speelde. Na ruim twee uur spelen leek Lodewijk in een lastige stelling te zitten 
met twee vrijpionnen van zijn tegenstander. Rust en kalm blijven loonde, de twee pionnen 
gingen eraf waarna Lodewijk het initiatief had en de partij na ruim drie uur naar zich toe 
trok. Prima gedaan en morgen weer een buitenlandse speler, dit keer een Deen. Deze taal 
spreekt Lodewijk niet! 



 
 
Ook Martijn kreeg een bekende tegenover zich: Ruben Bourgonjen. Vanaf de tribune was 
deze partij goed te volgen en ik zag Martijn wel heel veel tijd nemen voor zijn zetten. Na 
ruim 20 zetten stond de klok van Martijn al onder de 10 minuten en was haast geboden. In 
de laatste zetten om de 30 extra minuten te halen ging de klok zelfs onder de minuut. 
Martijn besloot toen om zijn dame te ruilen tegen twee torens. Is dit handig? We zagen dit 
ook in Den Bosch tweede speeldag toen Lodewijk twee torens inruilde voor een dame. Toen 
won Lodewijk. Nadat Martijn 30 minuten erbij had gekregen kwam er meer rust in het spel 
en zagen we een boeiend duel tussen de twee torens en de dame. Ruben had in de stelling 
twee pionnen meer en had denk ik op een gegeven moment de mogelijkheid gehad om nog 
meer zwarte pionnen van Martijn te slaan. Ruben koos een ander plan waarin de dame niet 
veel verder kwam dan schaakgeven en voor Martijn schaak opheffen. De partij eindigde na 
82 zetten en bijna 5 uur spelen in remise. Martijn had mat in 1 en de witte dame bleef 
schaakgeven om mat te voorkomen.  
 
Voor Martijn morgen een Griekse tegenstander. Wordt vervolgt................en vanaf Tweede 
Kerstdag gaan Daan, Nick en Pieter G. spelen in de compact groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vijf Paardensprongers in de prijzen op GP 
Schaakstad Groningen 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 december, 2014 - 21:50 

Wedstrijddatum:  
maandag, 22. december 2014  
Traditie getrouw is er altijd een Grand - Prix toernooi tijdens het Schaakfestival Groningen. 
Voor velen misschien niet een der favoriete toernooien omdat juist tijdens dit mooie 
schaakgebeuren in Groningen gespeeld wordt in een gymzaal, niet ver van  de hal waar de 
stilte heerst onder de deelnemers op het hogere podium. Een gymzaal is met heel veel 
jeugd nogal een klankbord van geluid, maar desondanks, ook dit jaar weer veel deelnemers 
waaronder 8 Paardensprongers.  
 

 
Sietse op het podium met Anne Haast, Jan Colly en de wethouder sport stad Groningen 

 
Leuk om vandaag te hebben gezien, een aantal Paardensprongers die nog niet eerder in 
actie kwamen op een GP toernooi dit seizoen: Ruben, Chris en Annejan. Maar de vaste 
bezoekers waren er natuurlijk ook: Sietse, Nick, Pieter N., Charlotte en Hugo. Vijf clubleden 
gingen met een prijs naar huis. Charlotte werd in de laagste groep keurig tweede en haar 
prijzenkast begint nu te vullen. Ook Sietse won brons in zijn groep en wint weer punten voor 
zijn rating. Het is zijn derde prijs dit seizoen. Annejan zien we helaas niet zoveel op 
toernooien. Iedereen moet zijn keuzes maken maar vandaag was er een mooie prijs voor 
hem, eerste in de groep. Misschien de aanzet om meer te gaan spelen. Mooi gedaan! 
 
Pieter N. ging ook weer eens met een prijs naar huis, derde in zijn groep, waarin ook Hugo 
speelde die buiten de prijzen bleef. Hugo viel weer in zijn oude fout, te snel spelen maar we 
blijven eraan werken!. In groep B was Ruben als laatste ratinghouder geplaatst en wist deze 
postitie gedurende de dag niet te verbeteren. Jammer maar ik zag wel goede partijen van 
Ruben. Met meer spelen op toernooien valt er zeker winst te halen, wan Ruben heeft lang 
niet gespeeld op externe toernooien. Als je dat een tijdje niet doet dan heb je het simpelweg 



moeilijk. Nick, ook in groep B, eindigde als gedeeld tweede en moest na de prijsuitreiking 
vluggeren voor de tweede, derde of misschien wel vierde plaats. Helaas heb ik dit niet meer 
meegekregen maar Ronald mailde mij dat Nick twee keer won en dus zilver won.  
 

 
 
Lodewijk won op het schaakfestival zeer knap zijn tweede partij tegen een Deense 
tegenstander met een veel hogere rating.. Hij wist een vrijpion door te duwen richting het 
promotie veld, waarna zijn tegenstander opgaf. Martijn moest ergens in het middenspel een 
pion inleveren en even later een paard om mat af te wenden. Dit materiaal verlies was 
natuurlijk te veel. Jammer, morgen nieuwe kansen. Thijmen won zijn partij tegen Marlinde 
en is ook van de 0 af. Alleen Eelke staat nog op nul in de sterke A groep maar ik denk niet 
dat Eelke speelt om de punten, natuurlijk wel mooi, maar vooral om te leren. Morgen gaan 
we gewoon verder op dag drie. Wordt vervolgt... 
 
Later deze week spelen de prijswinnaars een simultaan tegen Anne Haast, Nederlands 
Kampioen. 
 
En de foto's zijn geplaatst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weer winst voor Lodewijk in Open C, nu op de 
derde plaats! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 december, 2014 - 22:47 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 23. december 2014  
Opnieuw winst voor Lodewijk in de derde ronde Compact C. Vandaag was hij zijn Japanse 
tegenstander de baas en staat verrassend op de derde plaats in het klassement. Morgen 
treft hij een Griekse tegenstander waar Martijn gisteren van verloor 
. 

 
 
Thijmen verloor in deze ronde en staat op 1 punt uit drie partijen. Martijn won vandaag, 
volgens hem, toch enigszins gelukkig  omdat zijn tegenstander, Jochem Schoppen 
damewinst over het hoofd zag. Maar niet gezien is natuurlijk niet gezien. Martijn won na 
deze dreiging materiaal wat hem de winst opleverde. Eelke is nu ook van de nul af. In de A 
groep speelde hij remise. Morgen weer een speelronde en daarna een dagje rust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schaakfestival: compact groepen van start. 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 december, 2014 - 21:49 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 26. december 2014  
24 December was geen goede dag voor de Paardensprongers op het  Schaakfestival. Alleen 
Thijmen wist zijn partij te winnen. Eelke, Lodewijk en Martijn verloren hun partij. Vandaag 
Tweede Kerstdag begonnen ook de Compact groepen. Daan, Pieter G. en morgen ook Nick 
spelen mee in de D groep met heel veel jeugdspelers. 
 

 
 
Daan begon het toernooi goed, hij bereikte een remise en treft morgen de enige 
buitenlander in Compact D. Leuk voor Daan om de Fin te treffen. Ik ga het zeker volgen. 
Pieter leek in het eindspel kans te hebben om te winnen, maar even weg uit de speelzaal 
zag ik later zijn bord er verlaten bij liggen. Pieter verloor de partij, analyse is dus raadzaam 
om te kijken waar het fout ging. In de open C groep was Thijmen heel snel klaar. Stukken 
werden snel afgeruild en in het eindspel wist Thijmen te winnen. Hij schuift nu flink op in het 
klassement. Lodewijk blijft verrassen. Na verlies in ronde 4 speelde Lodewijk weer een hele 
goede partij tegen een 1700 speler. En weer winst! We vinden Lodewijk terug op de vierde 
plaats, bijzonder knap en een hele hoge W-we. Martijn speelde daarintegen een hele matige 
partij tegen Marlinde. Martijn leverde een paard en twee pionnen in en moest toen 
opgeven. Maar met nog vier ronden te gaan is er nog heel wat te winnen. In open A verloor 
Eelke opnieuw maar zoals geschreven Eelke zit meer om te leren dan om het resultaat. Er 
komen vast nog punten bij.  
 



 
 
Overigens spelen nog twee ouders mee. Jaap (vader van Pieter) staat in de top van het open 
C klassement en Ruben (Lodewijk) speelt mee in compact D. 
 
Speel je niet mee, kom gerust kijken in de speelzaal. Morgen ruim komen ruim 350 schakers 
in actie! 
 

 
 
  

 

 

 

 



Paardensprong beslissend voor twee 
Paardensprongers 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 december, 2014 - 21:39 

Wedstrijddatum:  
zondag, 28. december 2014  
In de Compact D groep speelde Nick vandaag een partij waar hij met veel geluk een remise 
uithaalde. In een eindspel met voor Nick een pion voor het promotieveld met op dat veld 
een dame tegen voor beide spelers elders op het bord een pion ging zijn tegenstander de 
fout in. Door veel te snel spelen en mischien met de gedachte toch te winnen sloeg wit 
Nick's pion waarna de dame eraf ging. Vervolg er bleven twee koningen over. Geluk moet je 
soms hebben. 
 

 
 
Pieter speelde een goede partij. Ik denk dat hij op een gegeven moment gewoon beter 
stond maar hij ging de fout in. Met een dubbele aanval paard op koning/dame was de enige 
optie opgeven. Na de partij vertelde Pieter mij dat hij altijd naar een volgende paardenzet 
kijkt maar nu net niet. En dan ben je ook nog eens Paardenspronger aldus Pieter. Een 
paardensprong op het bord van Daan was ook beslissend. Daan zijn tegenstander had ook 
de volgende paardenzet over het hoofd gezien waarna Daan een toren won. Na torenwinst 
was het snel gedaan, een keurig matje van Daan. Morgen speelt Daan op bord 1 in deze 
groep en heeft Pieter een bye door het oneven aantal spelers in deze groep. 
 



 
 
In Open A had Eelke een vrije dag, voor hem ook een bye, dus een punt. In Open C heeft 
Martijn de vorm bepaald niet te pakken. Vandaag kwam hij niet goed uit de opening waar 
hij niet had gerokkeerd. Met een open koningstelling won Martijn nog wel een pion maar de 
defensie was erg kwetsbaar. Geen punt erbij vandaag,maar een 50% score kan nog.  

 
 
Waar de een niet zijn toernooi heeft, heeft de ander dat wel. Lodewijk zit in een flow na een 
mooie reeks; 5 uit 6. Vandaag was Jaap van der Graaf de tegenstander en net een maatje te 
groot voor Lodewijk. Jaap won materiaal en won in een eindspel met loper/paard en een 
batterij pionnen tegen drie pionnen van Lodewijk + een toren. Morgen treft Lodewijk Ruben 
Bourgonjen die ook op 5 punten staat. Thijmen zag ik een degelijke partij spelen. In het 
eindspel bood zijn tegenstander nog remise aan die Thijmen niet accepteerde. Hierna ruilde 
zijn tegenstander materiaal af, waarna hij opgaf. Op het bord het Thijmen 
materiaalvoordeel en had zwart weinig tot geen mogelijkheden. Thijmen staat op 4 punten 
en kan nog wat plaatsen winnen op de ranglijst. Morgen dag 8 met misschien wel weer 



mooie resultaten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 8 op het schaakfestival in het kort 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 december, 2014 - 21:33 

Wedstrijddatum:  
maandag, 29. december 2014  
Dag 8 op het Schaakfestival. Acht dagen loop ik al rond op dit mooie toernooi. Het verveeld 
nooit. Kijken, praten, analyseren spelers troosten en geluk wensen met een overwinning. 
Kortom prachtig,maar je hebt ook andere dingen te doen zoals vandaag en morgen. Een 
korte update van vandaag. In Open A won Eelke zijn eerste partij na de bye van gisteren. 
Goed gedaan en morgen misschien nog een punt erbij. Lodewijk verloor vandaag van Ruben 
Bourgonjen die nadrukkelijk aanklopt voor het podium. Lodewijk zakt wat in het 
klassement maar wat een ratingwinst: W-we op 4 dat betekend ruim 250 punten winst. 
Voor hem kan het toernooi niet meer kapot. Thijmen speelde remise en staat keurig in de 
subtop van het klassement. Martijn herpakte zich na twee verlies partijen. Hij won in het 
middenspel een stuk had een mooi loperpaar centraal op het bord. Zijn tegenstander gaf 
later in het eindspel op. Martijn kan de 50% score morgen halen tegen een tegenstander uit 
Kuwait. 
 
In Compact D had Pieter een bye en dus een punt winst maar je wilt eigenlijk wel spelen. 
Jammer van het oneven aantal. Daan speelde op bord 1 een goede partij maar moest in toch 
genoegen nemen met verlies. Morgen heeft Daan bij winst kans op een hoge klassering.De 
50% heeft Daan al gehaald. Nick lijkt gewend te raken aan de ruime tijd op de klok. Hij 
speelde een stuk rustiger dan de eerste twee dagen. Bij mat in 2 was zijn tegenstander even 
weg, dus even wat instructies voor Nick. Blijven zitten en geen stukken aanraken. Gelukkig 
was de arbitrage er op tijd bij om alles te registreren. Ze gingen met 30 minuten op de klok 
op zoek naar de tegenstander die ze snel vonden. Daarna was de partij snel gespeeld.  
 
Morgen de laatste dag met als traditie: oliebollen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slotdag Schaakfestival 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 december, 2014 - 22:26 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 30. december 2014  
Op de slotdag van het Schaakfestival liep ik even na 15.00 uur de speelzaal in, er moest eerst 
nog gewerkt worden. Een snelle blik in de bijna verlaten hal leerde dat alle 
Paardensprongers klaar waren met hun partijen. In de Open A groep boekte Eelke zijn 
tweede zege op rij en scoorde dit toernooi toch nog 3.5 punten. In Open C speelden alle 
Paardensprongers remise.  
 
Lodewijk bleek na analyse best winstkansen te hebben gehad maar kan natuurlijk terug zien 
op een geweldig toernooi: 5.5 punten, tiende plaats en een enorme W-we van bijna 4 
punten. Dat levert heel veel rating punten op. Thijmen vinden we in de eindstand terug op 
een mooie 17e plaats met 5 punten. Martijn haalde net niet de 50% score maar de 4 punten 
stemde hem tot tevredenheid na een aantal onnodige verlies partijen. Thijmen en Martijn 
scoren overigens ook een postitie W-we. 
 
Op Compact D verloren Pieter en Nick. Goed dat ze hebben meegedaan aan dit toernooi. 
Ze hebben veel ervaring opgedaan met langere speeltijden wat misschien van pas komt als 
ze op een NK spelen, of mee gaan doen in NOSBO competities. Met een Zwitserse indeling 
moet je soms geluk hebben. Dat had Daan bepaald niet. Hij trof in iedere speelronde 
iemand met een veel hogere rating. Maar ratings zeggen niet zo heel veel bij jeugdspelers. 
Zij hebben hun rating voornamelijk opgebouwd op GP toernooien en winnen en verliezen 
dan punten van elkaar omdat dezelfde spelers elkaar heel vaak tegenkomen. Daardoor is 
hun rating vaak veel lager dan wat ze werkelijk kunnen. Daan is net als Lodewijk een van de 
voorbeelden op dit toernooi. Vandaag won Daan opnieuw van een tegenstander met bijna 
500 ratingpunten meer. Dat leverde in totaal een score op van 3.5 punten, goed voor de 
tiende plaats. Kijken we naar W-we dan zien we dat Daan de hoogste heeft in deze groep: 
2.90 punten. 
 
We kunnen terug zien op 9 dagen heel veel schaakplezier. Dank aan de organisatie voor dit 
perfecte toernooi. Volgend jaar zijn we er zeker weer met hopelijk nog meer jeugdspelers! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Team 2 gaat onderuit in Bedum 2.5-1.5 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 januari, 2015 - 00:32 

Wedstrijddatum:  
maandag, 6. januari 2014  
Team twee speelde vanavond in Bedum tegen de mede koploper. Het verschil tussen ons 
team was voor de match 1 bordpunt voorsprong maar de Bedumers hebben gemiddeld veel 
meer rating punten achter het bord ddan wij hebben. Niels kon vanavond niet meedoen dus 
speelde onze vaste invaller Joep op bord drie. 
 
Martijn bereikte met een aangeboden remise het eerste halve punt. Op bord vier trof ik een 
taaie tegenstander. Ik kwam met zwart onder de eerste druk uit maar had gedurende de 
hele partij heel veel last van een paard op f6. Op de g en h lijn zocht ik naar een aanval wat 
me lukte. Stukken van wit stonden in penning maar ergens maakte ik een fout. Mijn paard 
ging verloren waarmee de aanval weg was. In een poging de andere kant van het bord op te 
zoeken plaatste ik pardoes een toren op een veld waar, met dat witte paard een dubbele 
aanval uitkwam. Einde partij! Daniel op bord twee zag ik niet veel later opgeven. Ook hij had 
een goede stelling waar volgens zijn tegenstander winst in had gezeten. Jammer maar er 
kwam nog wel een bordpunt bij.  
 
Joep speelde een zeer goede partij. Zijn tegenstander dacht heel lang na over de zetten en 
kwam in tijdnood. Joep bleef goed druk geven en won in, ik denk mede door de tijdnood bij 
zijn tegenstander, een toren. Waarna zwart opgaf. De matchpunten gaan niet mee naar 
huis maar 1.5 bordpunten tegen dit sterke team zijn mooi meegenomen. 
 
Dank aan Schaaksclub Bedum voor de hartelijke ontvangst en de gastvrijheid! 
 
Tussenstanden voor team 1 en 2 na ronde 4 volgen later, deze en ook volgende week staan 
er nog matches op het programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nick winnaar GP de Donger, Sietse wint de F 
groep 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 januari, 2015 - 19:29 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 10. januari 2015  
Twee Paardensprongers deden vanmiddag mee aan het eerste Grand - Prix toernooi in 
2015: GP Dokkum. Beide Paardensprongers dielen in de prijzen. Sietse won de F groep met 
6 uit 7. Nick in groep A scoorde 3.5 uit 5 en won het toernooi. Een hele mooie start van beide 
jongens voor 2015! Onderstaande foto kreeg ik binnen van Ronald, vader Nick. 
 

 

 

 

 

 

 



Annejan geslaagd voor stap 2 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 januari, 2015 - 23:16 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 16. januari 2015  
De eerste geslaagde in het nieuwe jaar is Annejan. Hij deed examen voor stap 2 en is 
natuurlijk geslaagd! Gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moeizame remise NJC team tegen Ten Boer 1  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 januari, 2015 - 17:45 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 16. januari 2015  
Gisteravond speelde ons NJC team de vierde ronde in de competitie. Speellocatie was dit 
keer het Postillion Hotel in Haren. Mede in het kader van het 100 jarig bestaan van 
Schaakclub Haren (onze felicitaties!) organiseerde de thuisclub een gemeenschappelijke 
speelronde voor beide groepen NO en ZW. In onze groep was Ten Boer 2 vrij en in de 
andere groep Philidor Leeuwarden. 
 

 
 
Onze tegenstander Ten Boer 1 beschikt over een aantal talentvolle spelers die voor een 
overwinning wilden gaan om een toppositie in de groep veilig te stellen. Maar natuurlijk was 
ook ons team gebrand op een goed resultaat om uitzicht te houden op de eerste plaats. In 
de tussenstand stonden voor aanvang de beide teams in matchpunten gelijk maar heeft Ten 
Boer een half bordpunt meer en zij speelden vanavond hun laatste match. Mede door deze 
uitgangspunten ontstond een boeiend gevecht op alle borden. Opvallend detail: tijdens het 
middenspel waren alle Paardensprongers min of meer in tijdnood. (in de NJC is de speeltijd 
30 minuten + 10 seconden per zet) Martijn zijn klok stond regelmatig onder de minuut en 
hadden alle Tenboersters een ruim tijdvoordeel. Ik was dus lang niet zeker of het vanavond 
goed zou komen. 
 
Op bord vier speelde Daan tegen Gerbrich. Gerbrich is een van de getalenteerde meisjes 
binnen het NOSBO gebied maar speelde vorige week nogal ongelukkig op het GP in 
Dokkum. Tegen Nick stond zij o.a.gewonnen maar gaf het toch weg. Kijken of ze vandaag 
wel scherp was. Daan zocht met wit direkt vol de aanval maar het geweld van de witte 
stukken was voor Gerbrich met afruilen snel over. Zij kreeg het initiatief en met een dubbele 
aanval dame op toren koning was de partij gedaan. 0 - 1 Voor Ten Boer. Volgens Roelof had 
Daan stuk winst over het hoofd gezien. Jammer maar er waren nog drie borden die beslist 



moesten worden.  
 

 
 
Op bord drie stond Martijn, in tijdnood, in een lastige stelling. Ik zag zijn tegenstander Robin 
Bruins veelvuldig op de klok kijken, had hij daardoor het vorkje van Martijn op loper/dame 
niet gezien? In tijdnood moet je kunnen schakelen naar een sneller speeltempo maar dan 
moet je wel kunnen snelschaken! Martijn trapte na loperwinst het gaspedaal in en won een 
paar minuten terug om vervolgens in een wat lager speeltempo de partij bekwaam uit te 
spelen. 1 - 1 Nog niets beslist. Op bord twee zag ik Daniël een in potentie mooie aanval 
opzetten maar de uitvoering van het aanvalsplan kwam er niet uit. Daan Noordenbos wist 
het allemaal te pareren en hield het initiatief. In tijdnood verloor Daniël een toren waarna hij 
moest opgeven, toen zijn vlag viel. Daniël is van nature niet zo'n snelschaker als Martijn en 
dan wordt tijdnood wel heel erg lastig. Compliment aan Daan voor zijn spel, let op deze Ten 
Boer spelers die behoorlijke stappen maakt! 
   

  



 
Niels kan door drukte met zijn studie niet meer uitkomen dit seizoen in de NJC. Lodewijk 
komt hem aflossen en mocht direct, met de hoogste rating van het kwartet aantreden op 
bord 1. Lodewijk speelde een degelijke partij waar hij al snel een stuk won van Koen 
Klomberg maar ook Lodewijk kwam in tijdnood en wel als eerste van de vier 
Paardensprongers. Het verschil was op een geven moment 18! minuten, dus moest 
Lodewijk ook schakelen naar een hoger tempo om niet met een gewonnen stelling het schip 
in te gaan. In het eindspel won Lodewijk makkelijk tijd en zorgde na promotie voor een 
moeizame remise voor het team. Roelof en ik waren het er over eens: boeiende partijen 
maar het tijdgebrek zorgde hier en daar voro problemen. We gaan ons beraden of we in de 
halve finale en finale de speeltijd moeten opschroeven. 
 
Het team van ScepU verloor van titelverdediger Staunton met 1 - 3 waardoor we nu de 
volgende tussenstand hebben. 
1. Staunton 6 - 9.5 
2. SC Ten Boer 1 5 - 9.5 
3. SC de Paardensprong 5 - 9 
4. ScepU 0 - 3 
5. SC Ten Boer 2 0 - 1 
 
De laatste ronde wordt gespeeld op vrijdag 13 februari, locatie nog nader te bepalen. Ons 
team speelt dan tegen Staunton. We gaan natuurlijk voor de winst, dan zijn we 
groepswinnaar en spelen dan tegen de nummer 2 uit de andere groep. Bij remise worden 
we tweede, bij verlies mogelijk ook maar dan tellen de bordpunten. Eindigen teams gelijk 
dan telt het onderling resultaat. 
 
In de andere groep speelde Haren 1 gelijk tegen Gorredijk en won MSV Meppel met 3 - 1 van 
Haren 2. Haren 1 is uitgespeelt maar al wel groepswinnaar. De stand: 
1. SC Haren 1 7 - 12 
2. MSV Meppel 4 - 6.5 
3. Gorredijk 3 - 6 
4. SC Haren 2 2 - 4.5 
5. Philidor Leeuwarden 0 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 2 diploma: Jelger geslaagd 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 januari, 2015 - 00:03 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 23. januari 2015  
We zijn op weg naar ons 10 jarig bestaan, januari 2016 is het zover. In de 9 jaar die achter 
ons liggen hebben veel clubleden hun stappen diploma gehaald. Hoeveel het er precies zijn, 
geen idee maar het zijn er veel! Vandaag kwam er weer een geslaagde bij. Jelger heeft zijn 
examen stap 2 gedaan en heeft vanmiddag zijn diploma gekrgen, gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beide NOSBO Viertallenteams onderuit, 
Lodewijk wint NJC partij 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 februari, 2015 - 13:55 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 6. februari 2015  
Beide NOSBO Viertallen teams kwamen gisteravond in actie in de laatste ronde van de 
NOSBO Viertallencompetitie. Beide teams speelden thuis in de Hunzeborgh. Team 1 moest 
het opnemen tegen medekoploper Groninger Combinatie en team 2 speelde tegen het 
combinatieteam ScepU/Ten Boer, ook wel Kroko (families Kroon en Kok) team genoemd. 
Zij speelden met krokodil groene dames. 

 
 
Team 1 had bepaald geen goede avond. Vooraf wisten we dat het erg lastig zou worden 
maar de wil om te winnen en de eerste plaats veilig te stellen was er natuurlijk wel. Van de 
stellingen heb ik niet heel veel meegekregen (misschien dat Sjoerd Jan hier nog iets over 
schrijft). Miryam verloor haar partij op bord twee. Sjoerd trok op bord vier de stand gelijk 
maar op bord 1 verloor Sjoerd Jan niet veel later dus opnieuw een achterstand. Sake Jan kon 
misschien een remise voor het team eruit slepen maar dat lukte helaas niet. Zijn partij 
eindigde onbeslist dus een nederlaag voor team 1: 1.5 - 2.5. In de tussenstand kan het team 
nog tweede worden. Of dat lukt zien we later als alle matches zijn gespeeld. 
 
Het Kroko team was niet volledig. Jammer genoeg ontbrak Gerbrich Kroon maar het team 
heeft een sterke invaller, Jan Pilon. Vorig jaar hadden we met het team afgesproken dat 
Eelke als gastspeler in het team zou spelen tegen Roelof. Daniel was zodoende vandaag vrij 
want ik moest dan wel spelen. Ik had mij een beetje voorbereidt op Gerbrich maar kreeg nu 
Silke Kok tegenover me, een van de groeibriljantjes van ScepU. Silke maakt mooie 
vorderingen in haar spel, zoals Erwin mij na de match vertelde "ze durft nu meer aan te 
vallen, met stukken over de helft van het bord". Dat had ik in de partij duidelijk gemerkt. 
Met wit probeerde ik het initiatief te houden maar moest dat meerdere malen afstaan 
omdat Silke de aanval zocht. Ergens in het middenspel ging het mis voor Silke. Ik had 



uitgerekend om beide dubbelpionnen op de f lijn te winnen met mijn pard op de h lijn. 
Daarmee viel ik een van de ongedekte pionnen aan plus de dame. Silke had dat helaas niet 
gezien. De groene dame ging eraf, einde partij.Jammer dat Silke het niet had gezien en ook 
jammer van de partij. Want ik had graag doorgespeeld met de groene dame op het bord.  
 
Naast mij op bord twee een intressante partij tussen Erwin Kok en Niels. Deze partij 
eindigde in remise door herhaling van zetten, waar misschien voor Erwin iets meer in had 
gezeten. Tussenstand: Kok - van Nimwegen 0.5 - 1.5. Maar de winst was nog lang niet 
binnen. Op de borden 1 en 2 waren ware gevechten tegen de klok aan de gang. Martijn op 
bord twee was heel lang in tijdnood waar Jan het uurwerk nog in zijn voordeel had. Ploseling 
verdween dit voordeel omdat de stelling voor Jan heel veel bedenktijd vroeg. Ik zag hem 
ruim 8 minuten nadenken zodat na bijna drie uur spelen beide spelers aan een race tegen de 
klok begon. Dit werd een waar spektakel waar Jan aan het korte eind trok. Martijn ging door 
de vlag en de klok van Jan?, die stond op twee seconden. Op bord 1 ook een race tegen het 
uurwerk om de partij te beslissen. Roelof won dit spectakel stuk waar beide spelers bijna 
drie uur aan hadden gewerkt. Wat een schaakavond! 
Eindstand: Team 2 - Kroko 1.5 - 2.5! 
 
In de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) werd vanavond ook gespeeld. Lodewijk speelde 
alvast zijn partij tegen Jonas vooruit. Ook op dit bord een boeidende partij die beslist werd 
door 3 pionnen voor het promotieveld. Een voor Jonas en twee voor Lodewijk. Lodewijk 
promoveerde als eerste waarna Jonas opgaf. De tweede pion kon Jonas niet meer 
tegenhouden. Een belangrijk bordpunt voor het team. We zijn nu zeker tweede maar 
hebben natuurlijk meer inspiratie: de eerste plaats in de groep. Op drie borden moet nog 
gespeeld worden. Bij winst worden we eerste. Deze partijen worden later gespeeld. De 
datum en locatie zijn nog niet duidelijk. Later meer over de NJC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeldert Visser en Edgar Muradian winnaars 
Jeugtoernooi 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 februari, 2015 - 22:38 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 14. februari 2015  
Al voor de jaarwisseling waren we al bezig met de voorbereidingen voor ons jeugdtoernooi. 
De afgelopen jaren was de toernooi date altijd laatste zaterdag maart of de eerste in april. 
Omdat de Harener Challange onze beoogde datum in maart al had ingenomen besloten we 
het toernooi naar voren te halen op de agenda. Voorwaarde voor een groot toernooi zijn 
natuurlijk deelnemers, dus heel veel mailen, en overal waar we kwamen flyers uitdelen.  
 

 
Jeldert en Edgar 

 
Op de goede naam die het toernooi de laatste jaren heeft gekregen kan je niet teren. Je 
moet actief blijven om deelnemers te trekken en dat hebben we geweten. Vrijdagmiddag 
stond de teller op ruim 160 kinderen en dan is de vraag voor de middag waarop we de 
school gingen inrichten; hoeveel borden zetten we klaar? Met veel helpende handen van 
onze clubleden waren in een uur tijd 8 lokalen ingericht, ruimte voor 170 deelnemers, het 
aantal wat we vrijdagavond om 19.00 uur met 169 deelnemers bijna binnen hadden. 
 
Voor een groot toernooi heb je hulp nodig, heel veel hulp. Met ons trainersteam is het 
natuurlijk niet te doen. Gelukkig beschikken we over een enthousiaste achterban; de 
ouders. Zij hielpen ons mee in de catering, als wedstrijdleider of als coordinator. Al met al 
zo'n 25 mensen die zich vandaag inzetten om er een succes van te maken. Heel veel dank! 
Onze dank gaat ook naar de jeugdleiders die met een eigen uitdraai van de indelingen hun 
clubleden op tijd achter het juiste bord kregen!  
 
Zwitsers spelen is goed voor de sport waarbij in de kalender  veel Grand - Prix toernooien op 
de agenda staan en waar je als speler heel vaak in je groep dezelfde tegenstanders  treft. 



Groot voordeel is dat je in het Zwitserse systeem dit niet hebt. Een nadeel ten opzichte van 
spelen in een groep is misschien de uitkomst bij gelijke score. Dan geldt de WP, terwijl bij 
spelen in een groep het  onderling resultaat beslissend is. De factoor geluk tegen wie je hebt 
gespeeld speelt in Zwitsers misschien wel een rol.  
 
Een spannend moment met een open groep is de eerste ronde, die na mijn 
openingswoorden en die van arbiter Sjoerd - Jan even na half twaalf begon, zat iedereen 
snel achter de borden. Want achter ieders naam staan de punten die in de eerste ronde 
allemaal op 0 staan. Later zoleert de ervaring kan je makkelijker zoeken. Met hulp van de 
wedstrijdleiders verliep het bijna probleemloos. Op de paar kinderen na zat iedereen achter 
het juiste bord en kon het toernooi beginnen. In alle lokalen 10 borden, behalve in lokaal 7 
waar er 14 stonden. Lokaal 1 in de Opengroep speelde samen met de Topgroep in twee 
lokalen op de begane grond. 
 
Speeltijden: in de Opengroep de borden 1 t/m 20 15 minuten per persoon per partij + 3 
seconden per zet over 8 ronden. Deze seconden toevoeging doen we om te voorkomen dat 
later in het toernooi de beste spelers in de groep elkaar door de klok heen spelen. Deze 
reden ook bij de Topgroep waar 25 minuten + 3 seconden per zet het de speeltijd was met 6 
speelronden. 
 
De hele middag lukte het ons om op ons tijdschema te blijven en waren er achter de borden 
geen incidenten. Buiten, jawel buiten het gebouw konden we een mogelijk incident 
voorkomen. Daar stonden auto's geparkeerd op de groenstrook bij de school (het 
parkeerterrein was vol). We kregen melding dat een passant de politie zou bellen om langs 
te komen. Gellukig konden we door om te roepen dat de eigenaren hun voertuig moesten 
verplaatsen een mogelijke bekeuring te voorkomen. Alle auto's waren snel verplaatst. Of de 
politie langs is gekomen, geen idee.  
 

 
 
Tot de laatste ronde was het spannend in beide groepen. In de Opengroep viel de beslissing 
pas in ronde 8. Jeldert Visser en Daan de Vetten wonnen hun partij en waren kansrijk voor 



de zege. Op bord 1 was de strijd volop gaande tussen Gerbrich Kroon (Ten Boer) en Joost 
Bensink (ScepU). Op dit bord keerden steeds de kansen, eerst stond  Gerbrich in het 
eindspel gewonnen, even later leek het remise te worden maar uiteindelijk won Joost. Een 
bittere pil voor Gerbrich die bij winst als eerste meisje het toernooi kon winnen. Nadat alle 
uitslagen waren ingevoerd stonden drie spelers op 7 punten. Het verschil in WP was klein, 
heel klein: Jeldert Visser bleef Daan de Vetten slecht een half WP punt voor. Zo'n klein 
verschil hebben we nog niet eerder gehad! Daan, Joost en Gerbrich vormden wel de top drie 
in de C categorie waarbij Gerbrich als beste meisje met twee troffeen naar huis ging. De 
wisselbeker gaat voor het eerst in onze 6 jarige toernooi historie naar een Friese club: SV 
Gorredijk. Jeldert gefeliciteerd! 
 
In de Topgroep werd volgens wedstrijdleider Hiddo op een goed niveau gespeeld. Volgens 
zijn zeggen beter dan vorig jaar. De favorieten leieten onderweg naar de laatste ronde 
punten liggen waarvan Edgar Muradian profiteerde. Hij speelde twee keer remise en won 4 
partijen. Volgens Hiddo had hij soms wat geluk maar dat hoort en ook bij en dwing je het 
vaak ook af. Een geweldige prestatie want voor aanvang stond Edgar met zijn rating zelfs 
onder de middenmoot! Onze felicitaties! 
 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking natuurlijk de verloting en de de winnaars van onze 
schaakpuzzel, een enorme woordzoeker die iedereen bij de inschrijving kreeg. Voor het 
maken van een puzzel heb je een pen nodig. Dat hebben we vorig jaar gemerkt, wij hadden 
geen pennen waar de kinderen om vroegen. Niet aan gedacht. Een paar weken geleden 
stuurden we een mailtje naar 123ink.nl of zij pennen beschikbaar wilden stellen. Dat 
regelden ze snel. We kregen 150 pennen opgestuurd waarvoor uiteraard onze dank. 
Assistenten bij dit spectakel waren de vier kinderen van de familie Bartholee die dit jaar 
voor de twee ker deelnamen. De vier talenten van Mat - Ador wisten veel kinderen blij te 
maken met hun prijs. Als dank kregen het viertal snoep en drop mee. De zin die we zochten 
in de puzzel: 
Sneu als je mat achter de paaltjes gaat. 
 

 



 
 
Bij de prijsuitreiking nieuw: drie prijzen voor de beste niet clubschakers. Een prijs waar we 
na afloop wat vragen op kregen want niet clubschakers hoeft niet te zeggen dat ze niet 
actief spelen. Sommigen zijn persoonlijk KNSB lid en dus geen club. Voor het eerst lopen we 
hier tegenaan en zoeken we volgend jaar naar een nieuwe formule. Misschien iets als "beste 
schoolschaker zonder lidmaatschap". We gaan hier over nadenken.  
 
Opnieuw een fantastische schaakdag met een geweldige sfeer. In de wandelgangen vroeg 
men zich af of dit misschien wel het grootste jeugdtoernooi in Nederland zou zijn. Ik heb 
geen idee, maar het is zeker niet ons doel. We willen een goed toernooi neerzetten, 
prioriteit nummer 1 en als dat de grootste wordt dan is dat leuk. We kunnen nog groeien, in 
de school is ruimte genoeg maar dan hebben we meer materiaal nodig en veel belangrijker: 
meer man/vrouw kracht. Inmiddels heeft ScepU toegezegt te willen helpen, super! 
 
Tijdens het toernooi kregen we tips en nieuwe ideeen, we gaan daar zeker mee aan de slag. 
Een van de tips: Topgroep ook voor de A spelers. Volgend jaar gaan we, als het mogelijk is 
mee gebruik maken van digitale wegen om de indelingen te projecteren. 
 
Alle individuele resultaten zijn terug te vinden bij de uitslagen. Hier kun je categorien kiezen 
en ook de eindstand bij de meisjes en niet clubschakers. 
Foto's zijn geplaats. Onder meer een reportage van Harry Gielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PJK E: derde plaats voor Nick 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 februari, 2015 - 16:03 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 21. februari 2015  
Een week na ons succesvolle toernooi staan belangrijke kampioenschappen op het 
programma: de persoonlijke jeugd kampioenschappen (PJK) waar tickets te verdienen zijn 
voor de nationale kampioenschappen. Gisteren werd gespeeld in de categorie E en A/B. 
Morgen en overmorgen wachten de partijen in C en D en de categoriën F/G/H spelen 
maandag. 
 

 
 
In de categorie E deden gisteren 10 kinderen mee, waaronder twee Pardensprongers: Jelger 
en Nick. Jelger was vorig jaar kampioen in de categorie F en stond voor aanvang op basis 
van zijn rating als achtste geplaatst. Vorige week viel Jelger nog in de prijzen op ons 
toernooi, maar vandaag was Jelger duidelijk minder in vorm. Ik zag een aantal partijen waar 
hij leek te winnen maar toch kostbare foutjes maakte. Jammer maar wat wel opviel: Jelger 
won van twee tegenstanders waar Nick niet van wist te winnen. Bij die twee punten, uit 
negen speelronden, bleef het en eindigde Jelger op de achtste plaats. Toch een troostprijs 
voor de Paardenspronger want de drie laatsten mochten iets uitzoeken in de grabbeldoos. 
 



 
 
Nick ging naar dit toernooi om zich te plaatsen voor het NK, de vakantieplannen werden 
zelf bijgesteld om mee te kunnen doen. Nick speelde een heel wisselend toernooi. In 
sommige partijen partijen speelde hij slordig en gehaast (zoals op heel veel borden). Kwam 
dat misschien door de tijd op de klok, 15 minuten? Tegen rivaal Loek waar Nick vaak van 
verloor, wist hij nu een remise te scoren maar twee verliespartijen deed hem zakken in het 
klassement. Voor aanvang van de laatste ronde waren de top 2 posities uit zicht. De derde 
plaats was het hoogst haalbare. In die laatste ronde trof Nick Machteld. Een zware 
tegenstanders die altijd blijft vechten. Nick kwam goed uit de opening, won een paard en 
een pion en leek op weg naar de winst. In het eindspel kwam Machteld knap terug, won 
materiaal en leek beter te staan toen Nick remise aanbood. Dat aanbod werd gehonoreerd, 
een mooie derde plaats voor Nick. Of hij naar het NK gaat is lang niet zeker. De NOSBO 
heeft slechts 1 NK plaats bij de jongens en een bij de meisjes. Voor Nick wordt nu een 
wildcard aangevraagt dus afwachten. 
 
In alle negen ronden werd heel snel gespeeld waarmee het niveau behoorlijk terugzakte. Er 
werd vaak slordig gespeeld, was de klok voor velen een tegenstander? Misschien moet de 
NOSBO overwegen om te gaan spelen met de tijd die op het NK ook op de klok staat en 
met notatieplicht. Het zou voor deze categorie ook inhouden dat er op twee dagen 
gespeeld moet worden.  
 
In de A/B categorie won Eelke zijn eerste twee partijen. Eelke is D speler maar is al zeker van 
een NK ticket op basis van zijn status. De uitdaging is nu een ereplaats in de oudste 
categorie. Eelke treft komende twee dagen de hoogste ratinghouders in deze categorie. 

 

 

 

 

 



PJK G: derde plaats + NK ticket Rogier 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 februari, 2015 - 23:01 

Wedstrijddatum:  
maandag, 23. februari 2015  
Op de tweede speeldag van het persoonlijk jeugd kampioenschap (PJK) kwamen vandaag 
veel Paardensprongers in actie. In de categorie A/B stonden 3 speelronden op het 
programma. Daarmee was het ook de laatste speeldag. Eelke verloor twee partijen en 
speelde een keer remise. Zijn score kwam op een totaal van 2.5 punten, goed voor de derde 
plaats. 
  

 
Rogier in het midden 

Voor de categoriën C en D de eerste speeldag. Lodewijk speelt in C, Thijmen, Pieter N en 
Silvan in D. In de tussenstand na de eerste speeldag zijn alle spelers nog in de race voor een 
plaats op het podium. Silvan won van Thycho maar verloor naarna twee partijen waardoor 
de mooie eerdere uitslag eigenlijk teniet werd gedaan. In de laatste ronde won Silvan van 
Pieter N. Dus nog kansen op een NK maar dan moet er morgen gewonnen worden. Thijmen 
sloot de eerste speeldag met 3.5 punten en treft morgen in de vijfde ronde Silvan. Dit wordt 
een belangrijke match. In de D categorie worden 9 ronden gespeeld. In categorie C staat 
Lodewijk na de eerste speeldag op een 6e plaats. Met nog drie ronden te gaan nog alle 
kansen. 

 
  



 
 
De categoriën F/G/H werden samengevoegd, er stonden 11 ronden op het programma met 
voor iedere deelnemers, door het oneven aantal spelers een bye. Misschien wat veel 10 
ronden maar organisatorisch zat er bijna niets anders op. Onze club had alleen deelname in 
de G categorie. Charlotte scoorde 3.5 punten en eindigde net onder een podiumplaats. Ik 
heb vandaag vooramelijk deze catogorie gevolgt om eens te kijken waar winst te halen is in 
de training. Bij Charlotte viel mij op dat ze stellingen vaak heel goed overziet maar ook dat 
ze vaak niet doorpakt. Ongedekte stukken die je zomaar kan slaan ziet ze af en toe over het 
hoofd, en hoe geef je mat met heel veel stukken op het bord. Zo veel dat ze in de weg staan 
en het dus pat wordt. Daar komt het halve punt ook vandaan, jammer! Maar Charlotte heeft 
het goed gedaan vandaag en voor ons weer het nodige aan trainingsstof. 
  

 
 
De naam Rogier zegt menig lezer van onze site waarschijnlijk niet zo heel veel. Dat kan 
kloppen. Rogier is pas kort lid van onze club en heeft schaken geleerd op de Heerdstee, 



waar Anders les geeft. Rogier is denk ik een talentvol beginnend schaker zoals ik hem nu zie 
spelen. Goed dat deze kinderen vanuit de school doorstromen naar een club, zoals o.a. Nick 
en Nedim vanuit de Dom Helder Camara School ook deze stap hebben gemaakt. 
Schaakclubs kunnen nog meer uit deze kinderen halen en ze hebben op een club ook meer 
tegenstand. Rogier won vorige week de 4e prijs in de G categorie op ons toernooi en ook 
vandaag viel Rogier in de prijzen. Ik heb hem gevolgt wat mij opviel: goed aanvallend spel 
maar heel vaak te snel spelen, een kenmerk van jonge schakers. Wat Rogier goed doet, 
ongedekte stukken slaan en snel op zoek gaan naar mat. Dat gaat soms ten koste van 
verdedigen. Zo zeg ik in twee verliespartijen stukken van het bord gaan die ongedekt 
stonden. Een mooie toekomst zie ik voor deze jonge Paardenspronger. En de Heerdstee 
heeft er voor het scholenteam een talentvolle schaker bij. Dat is volgend jaar zeker nodig als 
Jonas naar het V.O. gaat.  
 
Met 6 punten werd Rogier derde in de G categorie en mag naar de Nationale Pupillendag in 
Roosendaal, gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PJK: NK plaats voor Thijmen 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 februari, 2015 - 01:16 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 24. februari 2015  
De slotdag van het PJK was voor mij een gewone werkdag, dus geen dagje PJK in het 
Denksportcentrum. Gelukkig staan de uitslagen snel online op de NOSBO site, dus gemist, 
zie de uitslagen. In de C categorie had Lodewijk een lastige dag gezien zijn score, 1 uit drie. 
Met 3.5 punten werd Lodewijk 10e in deze zware groep. 
 
On de D categorie lag het veld na dag 1 vlak bij elkaar. De 2003 lichting is een hele sterke, op 
onze en ook op veel andere sites werd al gesproken van een gouden generatie schakers. 
Eelke heeft al een startbewijs en Jonas krijgt die ook op basis van zijn status. Maar er zijn 
nog heel veel anderen die naar het NK willen, vorig jaar prominent geregeerd door 
NOSBOérs. Soms komt er een speler bij die in een lagere categorie thuishoort en toch 
kansen ziet om hogerop te scoren. Verrassend ging de titel, na ook in de E categorie 
gewonnen te hebben, naar Machteld. De NOSBO heeft 3 meisjes en 3 algemene plaatsen in 
Waalwijk dus wie komt er na Machteld het beste uit speeldag twee. 
 
Thijmen had ondanks de nasleep van een griepje toch een hele mooie tweede speeldag: 4 
uit 4. Dat was met 7.5 punten uit negen ronden goed voor de tweede plaats, dus op naar 
Rijswijk. Silvan liet zoals in het verslag van gisteren wat liggen. Dat brak hem vandaag op. 
Wel een mooie score 3 uit 4 maar dan rest plaats 5. Buiten de prijzen en geen NK plaats. 
Balen dus, maar misschien wil Silvan wel met een wildcard een plaats aanvragen, want er 
zijn plaatsen onbezet. 
 
Pieter N. scoorde vandaag 2 uit 4 en bereikte daarmee de tiende plaats met 4 punten. 
Natuurlijk wist Pieter voroaf dat een NK plaats buiten beeld was, maar goed schaken leer je 
door veel te spelen. Voor Pieter zijn rating een leuke winst, toernooi rating 628, wat winst 
inhoud voor zijn rating. 
 
Dank aan Fons, Jan, Roland en Eddie voor drie mooie schaakdagen in het 
Denksportcentrum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thijmen winnaar GP GasTerra / SC Groningen 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 maart, 2015 - 17:03 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 28. februari 2015  
Voor de derde zaterdag op rij weer een toernooi, na de PJK's en ons toernooi. Vandaag 
stond het GP GasTerra / SC Groningen op het programma. Een bijzonder toernooi want 
deelname aan dit toernooi is volledig gratis! Geen inschrijfgeld, gratis eten en drinken, het 
kan niet op. De speellocatie is wat minder gunstig, hartje stad Groningen nabij het station. 
Voor wie met de auto kwam was het even lopen maar dat mocht de pret niet drukken. 80 
Deelnemers waren aanwezig waaronder zeven Paardensprongers. 
 

 
Toernooiwinnaar Thijmen (links) bron: toernooiorganisatie 

 
Helaas was ik er deze zaterdag niet bij maar vanuit de uitslagen is een verslag zeker te 
schrijven. In groep I speelde ons kersverse clublid Rogier. De afgelopen weken, op ons 
toernooi en op het PJK G, viel Rogier in de prijzen met zelfs een NK ticket. Vandaag was de 
jonge Paardenspronger nauwelijks te stoppen. Een sublieme score zes uit zeven werd 
Rogier eerste in de groep. Naast de beker won Rogier een bijzondere prijs. Alle 
groepswinnaars wonnen een training voor de club die gegeven gaat worden door een 
grootmeester. We gaan dit ticket zeker verzilveren! Weer een beker voor Rogier en we 
weten dat winnen van eremetaal een enorme stimulans is voor jonge spelers. En van Rogier 
gaan we nog heel veel horen! 
 



 
Rogier winnaar groep I (rechts) bron: toernooiorganisatie 

 
In groep A speelden twee Paardensprongers: Silvan en Thijmen. Silvan heeft een dipje 
achter de rug met als gevolg veel rating punten inleveren. Maar de afgelopen weken gaat 
het weer een stuk beter. In de zware A groep won Silven een keer en speelde twee keer 
remise. Met twee punten net geen ereplaats, maar als vierde won Silvan weer wat rating 
terug. Kortom Silvan is weer op de weg terug. En dat is ook goed nieuws. Thijmen zien we 
niet zo heel vaak meer op GP toernooien. Hij kiest meestal voor toernooien met meer 
bedenktijd wat ook logisch is gezien zijn ontwikkeling. Vandaag was hij er wel bij samen 
met zijn broer Ruben. 
 
Voor Thijmen werd het een mooie schaakmiddag. Hij won van zijn broer en  drie andere 
spelers in de groep. Slechts een partij ging verloren, tegen Daan Noordenbos, een talentvol 
schaker van SC Ten Boer die, zoals eerder geschreven op onze site, nog ver gaat komen. 
Met vier uit 5 werd Thijmen toenooi winnaar, een geweldige prestatie en natuurlijk wordt 
zijn naam bijgeschreven in onze eregalerij onder de toernooiwinnaars! Thijmen mocht bij de 
prijsuitreiking ook een ticket in ontvangst nemen voor een grootmeesters training. 
 
De andere 4 Paardensprongers konden geen potten breken en eindigde in hun groepen in 
de onderste regionen. Opvallend in groep C waar Eline slechts een partij won maar wel 
tegen Loek van der Hagen, de latere winnaar van deze groep. Jammer dat het niet lukte 
voor Eline, Jonathan, Pieter G., en Jelger waar heel goed dat jullie weer een toernooi 
hebben gespeeld! 
 
Iedereen kreeg na afloop nog een tasje mee met prijsjes, kortom het kon niet op vandaag. 
Dank aan Wim en zijn team dat jullie dit voor de jeugdschakers mogelijk hebben gemaakt, 
super! 
 
Talentenpunten zijn bijgewerkt en de ratings nieuwe ratings zijn ook verwerkt. 
 
Nog meer schaaknieuws:  



Na ons toernooi kregen we een brief van het Wessel Gansfort College dat na de fusie die de 
school is aangegaan met andere scholen de huurprijs van de school zeker verdrievoudigd 
gaat worden. Dat is natuurlijk voor ons onbetaalbaar. We moeten dus op zoek naar een 
nieuwe locatie. Binnenkort zetten we daarvoor de eerste stappen waarmee we natuurlijk 
gebruik maken van ons netwerk. Ook gaan we op zoek naar een hoofdsponsor die een 
nieuwe locatie mogelijk financieel kan ondersteunen. Subsidie stromen vanuit de gemeente 
worden steeds minder. Locaties worden duurder, zie o.a. de buurt - en wijkcentra die steeds 
minder financieel worden ondersteund. Onze thuisbasis de Hunzeborgh is ook al flink 
getroffen, er is geen beheerder meer die voor ons het nodige klaarzet. Ook moeten we er 
steeds meer op letten om het gebouw netjes achter te laten. De NOSBO heeft inmiddels 
ook te maken met locaties die niet meer gebruikt kunnen worden. Zo bereikte mij het 
bericht dat de kantine van Iederz niet meer gebruikt kan worden voor o.a. het scholen- en 
stappenkampioenschapen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisselende successen NOSBO viertallenteams  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 maart, 2015 - 23:35 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 6. maart 2015  
De belangstelling voor de NOSBO Viertallen Competitie was in het najaar bijzonder hoog. 
Onze club speelde voor het eerst in deze competitie met twee teams. En met succes: team 1 
werd 2e in de groep en team 2 wist beslag te leggen op de derde plaats. Het leuke aan deze 
competitie is de gemoedelijke sfeer, teams met vaders en zonen/dochters en soms 
gekleurde stukken. Kortom iets waar volgend jaar nog meer schakers en ouders aan mee 
kunnen doen. 
 

 
 
Vandaag gingen we de zeg maar voorjaarscompetitie in, voor beide teams 3 speelronden en 
twee keer spelen we thuis, vandaag en 27 maart. Team 1 neemt het op tegen Bedum, ScepU 
2 (deze clubs trof team 2 in het najaar) en SISSA 3. Team 2 speelt tegen ScepU 1 (net als in 
het najaar), Leek en Het Schaakkwartier (tegen deze teams speelde team 1 in het najaar). 
 
Met een thuiswedstrijd gingen beide teams vandaag van start maar onze thuisbasis was 
vanwege een feest niet beschikbaar. Teamcaptain Sjoerd Jan had daarom het Florishuis en 
het Florisplein geregeld. Ter plaatse aangekomen bleek deze locatie bepaald niet in bedrijf. 
Alle deuren waren dicht, wat bleek, ze waren verhuisd naar een locatie even verderop. Dus 
met vertraging togen de vier teams naar de andere locatie waar we om acht uur begonnen.  
 
Beide Paardensprong teams troffen zware tegenstanders. Team 1 speelde tegen het team 
van Bedum. Dit team won in het najaar van ons tweede team. Vanavond verschenen ze in 
een iets andere opstelling maar we waren gewaarschuwd. Opstelling van ons team: Soerd 
Jan, Sake Jan, Sjoerd en Jan (vader Bram). Team 2 kwam in actie tegen Het Schaakkwartier. 
Dit team verloor in het najaar van ons eerste team, een verrassende uitslag. Maar ook in dit 
team wijzigingen. Vanavond speelde het Schaakkwartier met hun vlaggenschip, aan boord 



vier Admiralen. Bijzonder in dit team: drie generaties schakers. Wout, vanavond op bord 
drie kent iedereen als NOSBO diplomaconsult, naast hem op bord twee en een zijn zonen 
Harold en Arjen. Bij de wat oudere clubleden is Arjen natuurlijk een bekende. Hij was 
jarenlang in touw, samen met Wout, binnen het schoolschaken. Veel van onze clubleden 
bewaren mooie herinneringen aan de tijd dat de Borgstee en de DHC het schoolschaken 
domineerden. Op bord vier ook geen onbekende: Chris, zoon van Arjen. Alle ingredienten 
voor een mooie schaakavond! 

 
Admiraal 

 
Martijn speelde op bord 1, daarnaast Daniël, bord drie voor Niels en mijn persoon op bord 
vier. Mijn tegenstander was Chris, die ik al heel veel jaren ken en zijn kracht ligt al jaren in 
partijen met meer tijd op de klok. Gewaarschuwd was ik, met de witte stukken. Na 
anderhalf uur spelen en 13 zetten was het beslist: 
1: e4, e5 2: Pf3, Pc6 3: Lc4, Lc5  4: Pc3, d6 5: 0-0, Lg4 6: d3, h6 7: Pd5, Pd4 8: h3, Pxf3 9: xf3, 
Lxh3, 10: Te1, c6, 11: Pe3, Dh4 12: Pg4, h5 13: Pxe5, Pxf2 0 - 1 
Voor vanavond stond ik op 3 uit 4. Vier denk ik goede partijen. Een slechte had ik nog niet 
maar nu wel. Een volledig open koningstelling die niet te verdedigen is. Had ik maar eerder 
h3 gespeeld, dan was die loper niet gekomen en h3 later was ook niet goed. Maar weer 
geleerd en de felicitaties naar Chris. Bij team 1 was Sjoerd Jan die als eerste scoorde vlak na 
het moment van mijn opgave.  
 
Niels tegen Wout was een mooie partij die beslist werd door een inval van de witte dame op 
de achtste rij van Niels. Dus 0 - 2 voor het Schaakkwartier. Daarna was het lang wachten, op 
veel borden zaten spelers heel krap in de tijd. Vooraf hadden we de teams gevraagt of ze op 
een ander tempo wilden spelen, een uur + 30 seconden per zet maar daar was niet iedereen 
erover eens. Harold, tegenstander van Daniël ging als eerste door de tijd. Maar de stelling 
van Daniël was een heel stuk beter, een verdiende overwinning. Op bord een ging Martijn 
ook door de vlag, voor de tweede keer op rij binnen de NOSBOO viertallen, jammer want 
het was een intressante stelling. Volgens Martijn heeft hij eeuwig schaak over het hoofd 
gezien. Een verdiende overwinning voor het Schaakkwartier! Jammer om te horen dat de 
club qua jeugdleden niet bepaald de wind in de zeilen heeft, en misschien wel gaat stoppen 
met jeugd. Gezien de opkomst tijdens de schoolschaak kampioenschappen in Grijpskerk 
zou je denken dat daar heel veel mogelijk is. Maar volgens Arjen is er heel weinig animo van 
de jeugd voor het clubschaken. 
 
Op drie borden speelden we nog tegen Bedum. Alle Paardensprongers hadden beduidend 
minder tijd op de klok dan de Bedumers. Sake Jan stond een stuk voor en moest in de 
versnelling. Drie aanstormende pionnen van Sake Jan richting promtieveld beslisten de 



partij nadat de torens eraf waren. Mooi want de heel veel tijd was er niet meer. Sjoerd en 
Jan zaten ook bepaald niet ruim in de tijd maar met twee remises trok het team de 
overwinning over de streep. Een mooie winst 3 - 1! 
 
27 Maart spelen we verder, dan wel in onze thuisbasis, Team 1 gaat spelen tegen SISSA en 
team 2 speelt tegen Leek. De verslagen volgen natuurlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke winst NJC team in Scharmer  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 maart, 2015 - 15:55 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 14. maart 2015  
Het is alweer even geleden toen de laatste speelronde van de NJC groepsfase op de 
kalender stond. De dag voor ons toernooi werd gespeeld in Ten Boer. Jonas en Lodewijk 
speelden al eerder vooruit omdat Jonas op 17 februari niet kon. Maar er waren meer 
problemen. Ons team kon niet spelen i.v.m. de voorbereidingen voor ons toernooi en een 
aantal afwezigen. In de communicatie naar de andere clubs ging heel veel mis wat bepaald 
niet de schoonheidsprijs verdiende. 

 
 
Na veel mailverkeer met Staunton vonden we toch een geschikte datum: zaterdag 14 
maart. In onze thuisbasis konden we niet terecht maar Staunton vond een oplossing. We 
konden spelen bij de familie Nawijn in Scharmer. Zij wonen niet in een gewoon huis maar 
een prachtig oud schoolgebouw met heel veel ruimte. En heel bijzonder, in het gebouw is 
zelf een gymzaaltje bewaard gebleven. 
 
Vooraf stonden we er goed voor. Met de Winst van Lodewijk tegen Jonas hadden we al een 
mooi fundament gelegt voor een overwinning wat gezien de stand nodig was. In 
matchpunten stonden we gelijk met Staunton maar zij hadden een half bordpunt meer. 
Alleen winst was genoeg voor de eerste plaats in de groep, waarmee we de winnaar van de 
andere groep SC Haren in de kruisfinales zouden ontlopen. Dat wilde het team van 
Staunton, de titelverdediger, natuurlijk ook, want Haren heeft gezien de ratingpunten in het 
team een veel hogere score dan het team van Gorredijk welke tweede is geworden. 
 
Stipt om 15.00 uur zaten de jongens achter de borden. Daniël speelde op bord twee met wit 
tegen Thijmen Nawijn, naast hem Martijn tegen Luca Petrelli en op bord vier Daan tegen 
Jan van Reijendam. Martijn offerde in het middenspel een paard om even later via een 
aftrekaanval met schaak, de dame van Luca te winnen. Luca gaf meteen op en een mooie 



tussenstand 2 - 0. Eeen half punt was nog nodig.  
Op bord 1 zag het er aanvankelijk goed uit. Daniël wist al snel een kwaliteit (voor de lezer: in 
verslagen over schaken zie je vaak deze term die wordt gebruikt voor een toren. Een toren is 
dus een kwaliteit) te winnen voor een paard en een pion. Op bord vier kwam de partij in een 
eindspel met pionnen (2 voor Daan en 3 voor Jan) en voor beide spelers een toren. Deze 
stelling lee in het voordeel van Jan, maar Daan won een pion terug waarna het leek op 
remise. Er vogde wat heen en weer geschuif van stukken, waarmee het wachten was op een 
fout van een van beide. Jan moest winnen maar zag niets in de stelling en bood remise aan, 
zonder overleg met teamleider Mark. Daan nam dit aanbod natuurlijk in ontvangst. De 
winst was binnen! 
 
Op bord 1 zagen we de partij kantelen in het voordeel van Thijmen. Hij beed zich stuk in de 
stelling en won de verloren toren terug. Beide torens van Daniël stonden in hetzelfde 
diagonaal. Na nog wat ruilwerk kwam de partij in een pionnen/konings eindspel wat voor 
Daniël helaas niet te winnen was. Eindstand 2.5 - 1.5. Na de felicitaties in ontvangst te 
hebben genomen, was het nog niet over voor de jongens: tompousen en frisdrank na de 
strijd. We spelen in de kruisfinales tegen Gorredijk, onderschatten doen we zker niet want in 
dit team zit de winnaar van het SC de Paardensprongtoernooi open groep: Jeldert Visser! 
 
Onze dank gaat natuurlijk naar de familie Nawijn voor hun gastvrijheid! 
 
Vrijdag 20 maart worden de kruisfinales gespeeld in het Postillon Hotel in Haren. De 
winnaars/verliezers spelen op 17 april op dezelfde locatie de finale. Ik zou zeggen komt allen 
want er wordt op een behoorlijk niveau gespeeld. 
De eindstanden met daarachter de match - en bordpunten: 
 
Groep A: 
1. SC Haren 1 7-12 
2. SV Gorredijk 5-9 
3. MSV Meppel 5-8.5 
4. SC Haren 2 2-5.5 
5. Philidor Leewarden 1-5 
 
Groep B: 
1. SC de Paardensprong 7-11.5 
2. Staunton 6-11 
3. SC Ten Boer 1 5-9.5 
4. ScepU 2 - 7 
5. SC Ten Boer 2 0 - 1 
 
Programma: SC Haren 1 - Staunton, SV Gorredijk - SC de Paardensprong, MSV Meppel - 
ScepU, SC Haren 2 - SC Ten Boer 1, Philidor Leeuwarden - SC Ten Boer 2. Via loting wordt 
bepaald wie thuis of uit speelt.  

 

 

 



NJC team na moeizame zege tegen Gorredijk 
naar de finale 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 maart, 2015 - 23:45 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 20. maart 2015  
De NJC zege tegen Staunton vorige week zaterdag was een enorme opsteker voor het 
team. Met de winst ontliepen we in de kruisfinale het op papier sterke team van Haren en 
mochten we vanavond aantreden tegen team Gorredijk. Dit team was tweede geworden in 
de groep Zuidoost, een mooie prestatie en we waren dus gewaarschuwd. Jeldert Visser, 
winnar van de open groep op ons toernooi speelt in dit team op bord 1. 
 

 
 
De speeltijd in de kruisfinale was verhoogd naar 35 minuten + 15 seconden per zet. In de 
groepsfase zagen we heel veel spelers die in tijdnood kwamen in vaak lastige eindspelen. 
Meer speeltijd geeft de spelers wat meer lucht om in dit soort situaties de juiste beslissingen 
te nemen. We speelden vanavond in het Postillion Hotel Haren in onze vaste opstelling: 
Lodewijk, Daniël, Martijn en Daan. 
 
Lodewijk op bord 1 speelde een dijk van en partij. Hij liet Jeldert Visser volledig kansloos en 
won als eerste zijn partij. Een mooie opsteker want op de andere borden gaven de Friezen 
bijzonder goed partij. Daan verl0or een loper door een vorkje en stond bepaald niet best. In 
een eindspel met voor beiden een toren en voor Daan 1 pion tegen 2 pionnen van zijn 
tegenstander bereikte Daan pat door zijn toren te offeren. Voor de overwinning was nog 
een punt nodig. Martijn in een lastig middenspel leek een loper te verliezen maar door goed 
nadenken vond Martijn een uitweg via dameruil en een doorgebroken pion die op punt van 
promoveren stond. Via een offer van deze pion werd de loper gered en won Martijn niet veel 
later een toren. Op bord twee kwam Daniël niet lekker uit zijn opening. Hij had een paard 
dat op de a lijn behoorlijk buitenspel stond en een koningsvleugel die zwaar onder vuur lag. 



Bepaald geen lekkere stelling die dan ook verloren ging. 
 

 
 
Gelukkig voor het team wist Martijn het kwaliteitsvoordeel van de toren verder uit te 
bouwen, waarna we opgelucht konden ademhalen. De finale was bereikt maar een groot 
compliment aan het team van Gorredijk, geweldig gespeeld! In de finale op 17 april spelen 
we weer tegen Staunton. Dit team speelde met 2 - 2 gelijk tegen Haren 1 en moest 
vluggeren op alle borden beslissing brengen. De Stauntonspelers bleken dit vaardiger te 
kunnen dan het Haren team het werd 4 - 0 voor de Stadjers. Onze matches in de NJC 
werden allemaal in het voordeel van ons beslist dus gaan we vol zelfvertrouwen de finale in 
waarbij we aantekenen dat Staunton de titelverdediger is. 
 
De andere uitslagen: MSV Meppel - ScepU 3 - 1 en SC Haren 2 - SC Ten Boer 0 - 4. 
 
Programma voor de finale: 
Eerste en tweede plaats: Staunton - SC de Paardensprong 
Plaats drie en vier: SC Haren 1 - SV Gorredijk 
Vijf en zes: MSV Meppel - SC Ten Boer 
Zeven en acht: ScepU - SC Haren 2 
Negen en tien: Philidor Leeuwarden - SC Ten Boer 2 
 
Speellocatie finale 17 april: Postillon Hotel Haren, aanvang 19.45 uur. Komt allen! 

 

 

 

 

 

 



Tweede plaats E team + ticket voor het NK 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 maart, 2015 - 15:39 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 21. maart 2015  
Traditioneel wordt het E team kampioenschap of in officiele term Jeugd Club Competitie E 
(JCC) gespeeld in onze thuisbasis de Hunzeborgh. Vanochtend kwamen vier teams voor dit 
kampioenschap in actie, net zoveel als vorig jaar. Naast ons team namen deel twee teams 
van SC Haren en SC Ten Boer. Voor onze club achter de borden: Nick, Jelger, Rogier en 
Ximene. De favoriet voor de titel en prolongatie daarvan is natuurlijk het team van Haren 1. 
 

 
 
We speelden een volledige competitie met 6 speelronden, ieder team trof elkaar dus twee 
keer met verschillende kleuren. In de teams van Haren 2 en Ten Boer bijna allemaal 
beginnende schakers die op dit kampioenschap veel konden, en waarschijnlijk ook hebben 
geleerd. Beide matches tegen Haren 2 leverde niet veel problemen op voor ons team. Beide 
ronden werd met 4 - 0 gewonnen. Tegen Ten Boer verloren we 1 bordpunt dus was de 
tweede plaats al zeker. Haren 1 was een maatje te groot voor ons team al hoewel er denk ik 
meer mogelijk was geweest. Slechts 1 bordpunt wisten we af te snoepen. Dit punt werd 
door Rogier op bord drie heel knap gewonnen. Onze felicitaties gaan natuurlijk naar Haren 1 
met hun verdiende kampioenschap! 
 



 
SC Haren 1: NOSBO kampioen 

 
De tweede plaats levert wel een NK plaats op. Voor de zevende keer op rij, en voor de 
zevende keer dat we meedoen met dit toernooi  lukt het ons E team te kwalificeren voor het 
NK. Een bijzondere prestatie met in het verleden hele mooie nationale resultaten, een 
derde en eerste plaats. Het NK wordt op zaterdag 30 mei gespeeld in het Noord Hollandse 
Zuid Scharwoude, vlak bij Alkmaar. 
De C categorie zou vandaag ook spelen maar i.v.m. de Harener Challenge speelt deze 
categorie later dit seizoen, waarschijnlijk op zaterdag 6 juni op een nog nader te bepalen 
locatie. De Dérs spelen op zaterdag 25 april in de Hunzeborgh. 
 

 
Derde plaats: SC Haren 2 

  



 
SC Ten Boer vierde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 2 diploma voor Jip 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 maart, 2015 - 21:06 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 27. maart 2015  
Weer een diploma voor een Paardenspronger. We plaatsen bij ieder diploma een foto van 
de geslaagde, dit keer is het Jip die met succes het examen deed, cijfer 7.5. Jip gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruime zege NOSBO Viertallenteam tegen Leek 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 maart, 2015 - 23:02 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 27. maart 2015  
De tweede ronde voor onze beide NOSBO viertallenteams in de voorjaarcompetitie stond 
vanavond op het programma in onze thuisbasis. Helaas kon de tegenstander van team 1, 
ScepU 2, geen volledig team opstellen. Deze match wordt later ingehaald. Team 2 speelde 
tegen Leek in een iets andere opstelling. Niels kon niet spelen dus viel Jan (vader Bram) voor 
hem in op bord 2. 
 
Daniël, spelend won heel snel na een dubbele aanval paard de dame, waarna hij de 
koningsvleugel openbrak. Voor zijn tegenstander geen houden meer aan en binnen een half 
uur stonden we voor met 1 - 0. Jan had wat materiaal gewonnen waarme hij met dit 
voordeel het eindspel inging. Jan maaakte geen fouten en zorgde voor de 2 - 0 voorsprong. 
Op bord 1 kreeg Martijn een hele vreemde opening tegen zich, allemaal vooruitgeschoven 
pionnen. Dit zorgde voor een vast zittende stelling in het middenspel waar beiden, na wat 
heen en weer geschuif, geen heil meer inzagen. Remise dus. Op bord 4 speelde ik een 
bijzondere partij tegen Lidy Paalman. Lidy is blind en speelt met een braille bord en een 
speciale klok. Als tegenstander moet ik de zetten die zij speelt zelf op het wedstrijdbord 
zetten en ook mijn zetten zeggen zodat ze die op haar bord kan uitvoeren. Zeer bijzonder 
en heel knap als je dit kunt! In de opening verloor ik een paard maar wist mij even later met 
torenwinst te herstellen. De partij kwam in een eindspel met een aantal pionnen met een 
toren voor mij tegen een loper. Als laatste was ik klaar. Na pionnenwinst gaf  Lidy op. Een 
ruime 3.5 -0.5 zege voor ons tweede NOSBO viertallenteam. De laatst match spelen we 
ergens in april, in en tegen Ten Boer. Tegenstander het Kroko team van Ten Boer en ScepU. 
Dit belooft weer een mooie schaakavond te worden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieter N. in de prijzen Jan Soeten Toernooi 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 maart, 2015 - 17:32 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 28. maart 2015  
De finale van de basisscholen viel helaas samen met het mooie Jan Soeten Toernooi in 
Akkrum. Veel Paardensprongers deden aan de finale mee, een Paardenspronger reisde af 
naar Akkrum. Het volgende verslag van Frans kwam bij ons binnen: 
  

 

 
Op het Jan Soeten Jeugdschaaktoernooi in het Friese Akkrum was dit jaar één 
Paardenspronger te vinden. Die ene was Pieter van Nes, die met nog zo’n zestig andere 
schakers in de hoofdgroep speelde. De opzet van het toernooi was dit jaar namelijk 
afgekeken van het Paardensprongtoernooi, met een hoofdgroep en een topgroep, die beide 
volgens Zwitsers systeem speelden. Dat is een goede manier om te voorkomen dat je 
steeds dezelfde tegenstanders treft. Precies om die reden is het voor een NOSBO´er 
sowieso leuk om eens in Friesland te spelen. 

Pieter speelde goed, ook na zijn verliespartij in de tweede ronde tegen de latere 
eindwinnaar Luca Holl, waardoor zijn laatste partij een direct duel om de tweede plaats 
werd. Die ging helaas verloren. Geen beker zo leek het, maar tot onze verrassing kreeg hij 
die toch. De beker voor de tweede plaats werd in ontvangst genomen, tegelijk met 
complimenten aan de Paardensprong voor de toernooiopzet, maar na afloop gingen we 
Pieters beker toch maar inwisselen voor de juiste beker: niet die voor de nummer twee, 



maar die voor de beste D-speler. Een wisselbeker als het ware… Beste D-speler was hij 
eigenlijk ook niet, maar op dit toernooi kon je maximaal één beker krijgen, en de echte 
beste D-speler had al een “hogere” beker. Niet alles van het Paardensprongtoernooi werd 
dus gekopieerd, en ik vind dit wel een goed alternatief. 

Over wisselbekers gesproken: er was ook een echte, voor de winnaar van de topgroep: een 
reusachtig exemplaar (Akkrum heeft iets met reuzen), die gewonnen werd door Sjouke 
Dijkstra. 

De extraatjes bestonden in Akkrum uit een mooi schaakcryptogram en gratis patat bij de 
naburige snackbar. Al met al een geslaagd toernooi, waar volgend jaar best wat meer 
Paardensprongers heen zouden kunnen gaan. Complimenten terug aan de schaakclub Mid-
Fryslân! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 1 NK E Waalwijk, Nick op 50% score 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 april, 2015 - 20:26 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 3. april 2015  
Ingezonden door Ronald Huisinga: 

 

Dit paasweekeinde is het een drukte van jewelste in Waalwijk. Uiteraard veel 

belangstelling voor Holle Bolle Gijs en Langnek die dit seizoen weer voor het eerst acte 

de presence geven in de Efteling, maar Nick en ik hebben ons gisteravond in Waalwijk 

geinstalleerd met andere doelen: het NK E voor spelers -10 jaar. Over 2 dagen verspreid 

wordt er in Hotel Waalwijk in een open groep van 42 en een meisjesgroep van 20 

deelnemers in 9 ronden Zwitsers uitgemaakt wie zich Nederlands Jeugdkampioen E 
2015 mag gaan noemen.  

  
Nick z’n eerste persoonlijke NK in zijn nog vrij prille schaakloopbaan en, zoals alle eerste 

keren, naast hopelijk vooral erg leuk ook wel een beetje spannend. Alhoewel het erop 

lijkt dat dit voor ouders, incluis mijzelf, vaak meer geldt dan voor de schakertjes zelf. Die 

doen gewoon hun ding achter het bord met de 64 zwart witte vakjes, terwijl meegereisde 

ouders/begeleiders vanaf de zijlijn in spanning afwachten en proberen de tweestrijd van 

hun kroost van zo dichtbij mogelijk te volgen. In de speelzaal worden toeschouwers op 

gepaste afstand gehouden. Wel zo goed voor de spelers die zo in alle rust hun partijen 

kunnen spelen. Er zijn maar liefst 12 liveborden, 8 bij de open groep en 4 bij de meisjes, 

waarop de partijen voor het thuisfront maar ook voor aanwezige supporters te volgen 

zijn. Het deelnemersveld in Waalwijk kent een duidelijke topgroep met spelers met een 

rating >1100, dus titelaspiraties zijn er wat dat betreft ook absoluut niet.  Op de website 

van regerend kampioen en ook dit jaar favoriet voor de titel, Daniel Kutchoukov (rating 

1425), lezen we dat deze jongeman al zo'n 15 uur per week aan schaaktraining doet. 

Daar vallen de paar uur per week schaken op de club en op school van Nick bij in het 

niet. Alles in perspectief dus maar met een via een vrijplaats bemachtigde 15 plek op de 

deelnemerslijst moet Nick in staat zijn wat puntjes te verzamelen en wellicht een rol 

kunnen gaan spelen in de subtop van het klassement. Onder de deelnemers verder 4 

andere NOSBO toppers te weten Loek van der Hagen, Willem Mooibroek en de zeer 

jeugdige Machteld van Foreest in de open groep en in de meisjesgroep speelt Janneke 
van der Hagen mee. 

  
Na een prima overnachting in het nabijgelegen  NH Hotel komen we mooi op tijd en 

relaxed aan op de toernooilocatie. Als het inschrijven en de openingsceremonie achter de 

rug zijn kan het toernooi om 10:30 gaan beginnen. 
Er wordt gespeeld volgens Fischer tempo:  25 minuten per persoon en 10 seconden extra 

per zet en er moet genoteerd worden.  
  
Nick is in ronde 1 gekoppeld aan Jurriaan Boeren. Met een rating van 449 een 

tegenstander die niet al te veel problemen oplevert. Nick kwam met zwart op een toren 

voorsprong en kon zijn tegenstander mat zetten. Het 1e punt is binnen. Altijd fijn voor de 

spirit. In ronde 2 mag hij het met wit op een livebord opnemen tegen de sterke 

Alexander Rutten (rating 1149). Een spannende partij eindigt met een eindspel met een 

loper en pion voor Nick tegen een Paard voor Alexander. Helaas lukt het niet de extra 

pion aan de overkant te krijgen: remise. Er had misschien iets meer ingezeten, maar 

toch een prima resultaat en met 1,5 uit 2 wacht in ronde 3 met Matteo van Cleefopnieuw 

een sterke opponent (rating 1096).  Opnieuw op een livebord dus ook voor mij in 

Waalwijk en het thuisfront in Groningen prima te volgen. Een gelijkopgaande partij totdat 

Nick iets te snel een pion verovert en Matteo met zijn 2e toren een mataanval inzet. Er is 



geen ontkomen meer aan en we kunnen de eerste 0 van de dag noteren. In ronde 4 

hersteld Nick zich prima. Hij is te sterk voor Lucas Vervoort (575). Lucas keek in het 

eindspel aan tegen een overdonderende pionnenmeerderheid waarop hij de strijd opgaf. 

Met 2,5 punten uit 4 stond er voor vandaag nog 1 partij op het programma. Helaas 

begint de intensieve schaakdag z'n tol een beetje te eisen. Tegen Casper Bleeker (890) 

werd een loper voorsprong door een foutje tenietgedaan en een complex eindspel werd 
door Casper goed uitgespeeld. 2,5 uit 5 dus de oogst op dag 1.  

Lang niet slecht en wellicht morgen na een goede nachtrust nog mogelijkheden om wat 

te stijgen in het klassement.  Uiteraard is er in Waalwijk leuk contact met de andere 

NOSBO afgevaardigden en ouders. Loek en Willem hadden een wat moeizame start maar 

kwamen aan het eind van de dag uiteindelijk toch beide op een knappe 3 punten 

uit.  Machteld doet met 4 uit 5 knap mee in de top van het klassement. Alleen tegen de 

sterke Koi Pham moest zij een verliespunt incasseren. Janneke heeft in de meisjespoule 

2,5 punt bij elkaar geschaakt.  

 

 

 
Tussenstanden en live borden zijn te volgen op: http://www.nbsb.nl/NKe2015.php. 
  
Morgen een update van dag 2. 
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NK E Waalwijk dag 2  

Ingezonden door Ronald Huisinga op 5 april, 2015 - 09:24 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 4. april 2015  
 NK E Waalwijk dag 2 
 
Vandaag dag 2 van het NK E in Waalwijk. Goed uitgerust en met een heerlijk ontbijt achter 
de kiezen, komen we om 10 uur aan in Hotel Waalwijk. Na verlies voor Nick in de laatste 
ronde gisteren rolt in ronde 6 Constantijn Beukema (1115) als tegenstander uit de koker van 
het Zwitserse lotingsysteem. Wederom alle hens aan dek dus. Geen livebord en dus wat 
moeilijker te volgen hier in Waalwijk, maar tot ver in de partij gaat het heel goed. Ergens in 
zet 35 doorbreekt Constantijn de zorgvuldig opgebouwde pionnenketen van Nick wat hem 
de weg naar de overwinning oplevert. Met dreigende promotie geeft Nick zich over. Snel 
vergeten en weer opladen voor de volgende ronde met zwart tegen Jian van der Pol (rating 
541). Op papier een lichtere tegenstander, al blijkt in dit toernooi andermaal dat ratings niet 
alles zeggen. Jian kiest voor een zeer solide en gesloten stelling. Nick weet uiteindelijk een 
gaatje te creeren in het centrum dat hem de ruimte geeft om later in de partij een pion naar 
het promotieveld door te schuiven. Met de dame erbij op het bord is de partij snel voorbij. 
Weer een zeer welkom en puntje erbij en met 3,5 uit 7 nog steeds op een prima 50% score.  
De spelers werden na deze ronde net als gisteren voorzien van lunchpakketten door de 
prima organisatie van dit NK. Tijd om zich op te laden voor de laatste en beslissende rondes 
van dit NK. Helaas voor Nick speelt hij de 2 laatste partijen van dit toernooi niet goed. Waar 
met achtereenvolgens Saad Zubair (686) en Adi Patwaardan (780) mogelijkheden lagen om 
zijn score te verbeteren verslikte hij zich in het opportunistische aanvalsspel van Saad en 
lukte het ook tegen Adi niet meer om hem zijn wil op te leggen. 2 verliespartijen in de 
laatste rondes en daarmee een duikeling in het klassement naar een ietwat teleurstellende 
31e plaats. 
 
Van de overige NOSBO'ers had met name Willem Mooibroek een goede 2e dag. Hij had in 
ronde 7 Daniel Kutchoukov over de knie kunnen leggen, maar beruste in remise. Willem 
eindigde na verlies in ronde 8 tegen Loek met 5,5 punt op een knappe 13 plaats. Loek 
eindigde met 5 punten op plaats 17. Machteld moest ook op dag 2 nog tweemaal een verlies 
incasseren, tegen Luuk van Steenoven en NK winnaar Alexander Rutten) maar ging met een 
knappe plaats 6 nog wel met een prijs naar huis. Janneke eindigde met 4,5 punt op plaats 11 
in de middenmoot in de meisjespoule. 
 
Toch ietwat teleurgesteld werd de lange terugreis naar Groningen ingezet. Gelukkig 
verdween de teleurstelling vrij snel in de wetenschap dat Nick het de uiteindelijke nummers 
1 en 2 van dit toernooi knap lastig heeft gemaakt en NK winnaar Alexander Rutten als een 
van de weinigen op remise wist te houden. Lichtpuntjes om verder mee te gaan. Veel 
geleerd en een prachtige schaakervaring rijker ! 
 
Dank aan de Noordbrabantse Schaakbond voor een zeer goed georganiseerd NK. 

 



Diploma stap 2+ voor Tom 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 april, 2015 - 22:21 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 10. april 2015  
Richting zomervakantie is het tijd voor veel examens, zo rond het einde van het seizoen zijn veel 

kinderen klaar in hun stappenboek. Twee weken geleden deed Tom examen stap 2+ en is geslaagd.  

Tom gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprong 1 verslaat ScepU  

Ingezonden door Bram Baptist op 11 april, 2015 - 21:28 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 10. april 2015  

Geschreven door: Sjoerd Jan Burgsma en Bram Baptist 

 

We zijn alweer over de helft van het tweede deel van de viertallencompetitie. ScepU uit 

Usquert was de tweede tegenstander die we in deze fase van de competitie tegenkwamen. 

Eigenlijk zou de wedstrijd twee weken geleden al gespeeld moeten worden, maar ScepU 

kreeg niet genoeg mensen bij elkaar om in één week, drie externe wedstrijden te spelen. 

Toen kwam het vraagstuk van de plek waar we moesten spelen aan de orde. De 

Hunzeborgh, onze vertrouwde vaste speellocatie, was behoorlijk volgeboekt in de weken na 

de vastgestelde datum, dus uiteindelijk is, met overleg met ScepU, een zaal gevonden in 

het Denksportcentrum (met dank aan Unitas en Sc. Groningen). 

 Het team waar we tegen moesten spelen was erg divers in speelstrekte (één sterke speler, 

drie op ons eigen niveau). Op het eerste bord speelde Erick Erdtsieck (ongeveer een rating 

van 1700) tegen onze eigen Miryam. Na tien zetten stond zij in een verdedigende opstelling, 

waarbij ze Erdtsieck het spel liet maken. Afwachten, maar tot zover geen slechte tactiek. 

Sake-Jan speelde tegen Jan Vijge. Na de opening leek het erop dat Sake-Jan wat actiever 

stond met een door hem gecontroleerd centrum. Sjoerd speelde tegen Arend Bensink. 

Sjoerd moest na een paar zetten kiezen tussen een verbrokkelde pionnenstructuur met een 

pionnetje meer of een veiligere weg waarbij wit (Arend) zijn centrumpion kon redden. 

Sjoerd deed het laatste. Bram had Joost Bensink (zoon van) tegenover zich en na bijzonder 

snel spel van Joost (2 minuten verbruikt na 12 zetten) kreeg Bram een behoorlijke 

koningsaanval voor de kiezen. Toen de partij het middenspel indook, leek het erop dat de 

aanval gepareerd kon worden. 

 

 

 

Sjoerd had het lastig op bord 3, maar na een klein uur spelen zag Arend een matdreiging 

over het hoofd. Sjoerd greep zijn kans en zette mat. Arend kon zijn ogen niet geloven: 1-0. 

Ik heb de resultaten van Sjoerd even bekeken en hij is nog altijd ongeslagen! Joost dacht 

gemiddeld tien seconden over een zet na en voerde deze zonder aarzelen uit. Hierdoor kon 

Bram niet nadenken in de tijd van de tegenstander. Joost zijn aanval op de koningsvelugel 

werd succesvol door Bram afgeslagen. Nu had Bram een licht overwicht en won een pion in 

het centrum. Joost moest verdedigen. Helaas maakte Bram een foutje en kwam Joost 

plotseling terug in de partij. Joost sloeg meerdere pionnen achter elkaar en leek de winst 

naar zich toe te trekken. Gelukkig sloeg Joost ook een "giftige pion", waardoor Brams g-

pion kon oprukken naar de overzijde van het schaakbord. Joost probeerde door middel van 

vele schaakjes de promotie te blokkeren, maar tevergeefs: 2-0 
Sake-Jan speelde een mooie partij tegen Jan Vijge. Op een gegeven moment dwong Sake-
Jan de koning van de tegenstander naar het cenrtum van het bord. Mat dreigde en Jan 



moest meerdere stukken offeren om te overleven. Dit lukte uiteindelijk niet: 3-0. Miryam 
speelde zeer gedurfd tegen Erick op het eerste bord. Ze zette een mooie aanval op met 
dame en twee torens. De paarden van de tegenstander stonden in de penning, maar Erick 
zag na zwaar rekenwerk een ontspanningsroute. De lastige combinaties deden Miryam 
duizelen en uiteindelijk nam ze helaas een gok die verkeerd uitpakte. 3-1. 
 
Ons team staat nu met twee winstpartijen bovenaan! Binnenkort spelen we tegen SISSA en 
dan weten we wie de kampioen wordt van deze poule. Onze dank gaat uit naar Sjoerd Jan 
(die overigens niet speelde) voor de organisatie van het avondeten en de wedstrijd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJC team verliest de finale tegen Staunton  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 april, 2015 - 16:08 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 17. april 2015  
Vrijdagavond kwart voor acht Postillon Hotel, tien NJC teams uit de drie noordelijke 
provincies zitten klaar achter de borden voor de finaleavond derde editie NJC. Onze 
tegenstander voor de titel was titelverdediger Staunton. In de pouleface wonnen wij van dit 
team en waren de verwachtingen hoopvol gestemd, maar het zou een hele lastige avond 
worden tegen het sterke Staunton team. 
 

 
 
Vooraf was geloot wie met wit op bord 1 mocht spelen. Lodewijk wist wit te loten dus 
bereidde een ieder zich voor. De openingszet van de avond werd verrricht door de 
wethoudster van sport van de gemeente Haren. Maar voor dat deze zet werd gedaan werd 
er weer geloot wie met welke stukken mocht spelen. Een kleine miscommunicatie met als 
gevolg dat de borden werden omgedraaid. Wij begonnen met zwart op het eerste bord. 
 



 
Openingszet 

 
De klokken stonden vanavond net als in de kruisfinale op 35 minuten + 15 seconden per zet. 
In de opstelling een wijziging, Martijn speelde op bord twee omdat Daniël wat NJR punten 
had verloren. De teams moeten immers worden opgesteld van hoog naar laag vanaf bord 1. 
Klokslag acht uur schudden de deelnemers de handen: prettige partij! 
 
Op bord 1 kwam Lodewijk niet goed uit de opening. Tegenstander Jonas deed een aantal 
openingszetten die Lodewijk niet kent. Natturlijk een goede tactiek. Het kwam Lodewijk in 
het middenspel duur te staan, een open koningsstelling, niet bepaald aan te bevelen. Op 
bord vier leek de strijd tussen Daan en Jan gelijk op te gaan. Leek..., want vanauit het niets 
sloeg Jan toe. Plotseling was het mat, Daan had het niet gezien. Een achterstand voor het 
team maar op drie borden werd nog gespeeld en ik weet uit ervaring dat een achterstand in 
teamschaken voor de andere teamleden de movitatie is om er een tandje erbij te gooien. 
 



 
Lodewijk in de problemen 

 
Op bord twee kwam Martijn tegen Thijmen in een lastig eindspel: twee torens en een dame 
voor beide spelers + een aantal pionnen. Martijn had nog een tegenstander: zijn klok. Waar 
Thijmen nog tijd genoeg had stond het uurwerk van Martijn al onder de drie minuten. Een 
klein tijdbesparend voordeel: onder de 5 minuten hoef je niet te noteren. Op bord drie stond 
ook een ingewikkelde stelling in de partij tussen Daniël en Luca. Luca zat min of meer in 
tijdnood en zocht de aanval. Dit plan slaagde, Daniël moest veel tijdvoordeel inleveren en 
kon niet meer verdedigen tegen een mooie aanval van Luca op de koningsvleugel. Twee 
tegen nul in het voordeel van Staunton. Op bord 1 zag het er voor Lodewijk niet best uit. 
Jonas had een vrijpion in een eindspel met voor beide spelers een loper.  
 

 
Lastige stelling voor Martijn, let op de klok! 

 
Geen gunstige situatie om er nog een gelijk spel, dus vluggeren uit te halen. Na een paar 



minuten zag ik dat het gedaan was, Jonas ging winnen dus liet ik Martijn remise aanbieden 
die door Thijmen, in de wetenschap dat het gedaan was, werd geaccepteerd. Eindstand 3.5 
tegen 0.5 punten. Een lichte teleurstelling natuurlijk in het team, een finale verliezen is 
nooit leuk, maar er zat vanavond niet meer in. Onze felicitaties gaan natuurlijk naar het 
Staunton team met prolongatie van de titel. De teleurstelling natuurlijk ook bij mij, maar ik 
ben ook trots op de jongens. Gedurende de speelronden heb ik genoten van heel veel mooie 
en spannende partijen, super! 
 

 
Veel, heel veel eremetaal! 

 
De strijd om de tweede plaats werd in het voordeel van Haren beslist met een overwinning 
tegen SV Gorredijk, het team wat het ons in de kruisfinale nog heel lastig maakte. De 5e 
plaats ging naar SC Ten Boer 1, zij wonnen overtuigend van MSV Meppel. ScepU en SC 
Haren 2 speelden gelijk voor de plaatsen 7 en 8, waarna er werd gevluggerd. Dit vluggeren 
kende een bizarre ontknoping. Op bord twee stond Silke Kok mat na promotie van haar 
tegenstander. Maar, in plaats van een dame op het bord te zetten drukte de Haren speler de 
klok in met de gedachte te hebben gewonnen. Silke bleek nog scherp te zijn, een 
onreglementaire zet, want de pion moet na promotie direct van het bord. Deze 
onreglementaire zet was tevens de laatste zet in dit NJC seizoen! Winst voor Silke (die ze 
zich lang gaat herinneren) en de 7e plaats voor haar team. Super sportief overigens van haar 
tegenstander, felicitaties na de winst, sportiviteit staat hoor in het vaandel van de NJC! 
 



 
Blik in de speelzaal, met ruime tafels, dat is fijn spelen. 

 
De match tussen Philidor Leeuwarden en SC Ten Boer twee was binnen drie kwartier 
gedaan: 2 - 2. Het vluggeren leverde ook geen beslissing waarna de regels in werking 
treden: het resultaat in de gewone match van bord vier valt af. Dit bleek in het voordeel van 
de Friezen te zijn.  
 
Het leuke van de NJC is dat iedereen met een prijs naar huis gaat, voor alle deelnemers 
medailles en bekers voor de teams. Bovendien kregen de drie beste scoorders meisjes en 
jongens een beker mee naar huis. Vier jongens waaronder Martijn scoorden 5.5 punten. 
Voor Martijn wordt deze beker nog nabesteld. Na de prijsuitreiking gingen alle teams met 
elkaar op de foto, waarna we om kwart over tien het hotel verlieten, het was weer een 
fantastische schaakavond! 
 



 
NJC finalisten 2014-2015 

 
Het derde NJC seizoen zit erop. De nieuwe opzet, spelen in twee regio's is erg goed 
bevallen. Minder reistijd en minder speelronden. De finale ronden zijn veel spannender 
omdat er, voor de laatste speelronde geen winnaar is. Die opzet blijft en de verlengde 
speeltijd in de finales gaan we evaluren of we deze ook in de voorronde gaan hanteren. 
Natuurlijk staan we open voor suggesties en ideeën, laat het ons weten! 
 
De opzet van de NJC is uniek, nergens in Nederland worden teamwedstrijden waarin alle 
leeftijdsklassen in een team mogen meedoen, gespeeld. Het succes is natuurlijk ook te 
danken een de langere speeltijden t.o.v. GP toerno0ien, en niet te vergeten de 
supergezellige sfeer tijdens de speelavonden. Niet alleen onder de ouders/teamleiders maar 
ook onder de deelnemers! Volgend seizoen gaan we verder, hopelijk met nog meer 
deelnemende teams uit Noord - Nederland! 
 
Onze dank gaat naar Kees en zijn team die de kruis- en finaleronde mogelijk hebben 
gemaakt, alles in het kader van het 100 jarig bestaan van Schaakclub Haren! 
 
Tot slot, de erelijst van onze NJC teams: 
2012 - 2013 Winnaar 
2013 - 2014 3e plaats 
2014 - 2015 2e plaats 
 

 

 



GP Bob Romijn: Lodewijk 3e 

Ingezonden door Ronald Huisinga op 19 april, 2015 - 17:44 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 18. april 2015  
Het was even wennen na bijna 2 maanden zonder NOSBO GP op de agenda. De NOSBO 
kalender had de maand maart grotendeels ingeruimd voor het schoolschaken en het laatste 
GP Gasterra dateert alweer van de voorjaarsvakantie. Vandaag werd de serie van 6 GP's die 
dit seizoen nog gespeeld moeten gaan worden hervat in het Postiljon hotel in Haren. SC 
Haren was onder leiding van Kees Romijn gastheer van het naar zijn vader vernoemde GP 
Bob Romijn. Haren kon zich verheugen op een prima opkomst van 81 schakers met een van 
de sterkste A groepen sinds tijden. Jonas Hilwerda liet zich weer eens zien en was uiteraard 
favoriet voor de titel. Tevens opvallend was de deelname van de familie Wallat uit het 
Duitse Papenburg, die we eerder ook al verwelkomden op het Paardensprong toernooi. 
Dochter Jessica was met een rating van 1459 een andere sterke deelneemster in  de A groep 
waarin namens onze club Lodewijk speelde. Lodewijk deed prima zaken door achter eerder 
genoemde 2 favorieten plaats 3 op het erepodium te pakken!  Jonas Hilwerda werd met 5 uit 
5 toernooiwinnaar. In de B groep pittige concurrentie voor Paardensprongers  Silvan en 
Nick. Silvan voerde hier de ratinglijst aan gevolgd door o.a de sterke Machteld van Foreest 
en Joris Spanjer. In het onderlinge duel tussen beide geelhemden, direct in ronde 1 speelde 
Silvan zijn loper voorsprong kundig uit en won de partij tegen Nick. Helaas liet hij in de 
overige partijen her en der een steekje vallen waardoor er voor hem met 3,5 uit 7 dit keer 
geen podiumplaats inzat. Nick knokte voor wat ie waard was. Een remise tegen Machteld 
van Foreest en een bloedstollende overwinning, met nog 4 seconden op zijn klok, tegen 
Marit Adema leverden 1,5 punt op. Winnaar in de B groep met 5 uit 7 werd Vincent 
Richtering Blenken Raaijen van thuisclub Haren gevolgd door Sjouke Dijkstra, Machteld  van 
Foreest en Joris Spanjer met 4,5 punten. Laatstgenoemde viel op basis van SB net buiten de 
prijzen. In de grote zaal speelden de overige groepen. Hier de andere 2 Paardensprongers, 
Sietse en Rogier, die het prachtige lenteweer van vandaag even lieten voor wat het was. 
Sietse klimt na goede resultaten en podiumplaatsen steeds wat hoger op de GP ladder en 
mocht vandaag in de E groep aantreden. Met 2 uit 7 had er voor vandaag iets meer 
ingezeten. Volgende keer beter. Ook Rogier kende een sterke ratingstijging na zijn sterke 
optreden op GP Gasterra en speelde in de F groep tegen sterkere tegenstanders. Rogier 
leek zelf niet helemaal tevreden, maar zijn 4 uit 7 vandaag is wederom een prima score! 
Helaas met een 4e plek ook voor hem geen podium vandaag. Wel voor iedereen een leuke 
button ter herinnering aan een heel leuk en prima georganiseerd GP toernooi, met dank aan 
SC Haren. 
  

 

 

 

 

 



Uitslagen interne competitie 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 april, 2015 - 17:57 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 24. april 2015  
De uitslagen van de gisteren gespeelde partijen in de interne competitie: 
In de koningsgroep won Eelke van Lodewijk en lijkt op weg naar de prolongatie van de titel. 
Martijn deed goede zaken voor de tweede plaats met twee keer winst; tegen Daan en 
Jonathan. Lodewijk won de partij tegen Jonathan en is kanshebber voor het podium. Meer 
partijen konden niet worden gespeeld, Thijmen, Daniël en Silvan waren afwezig. 
 
In de damegroop blijft het spannend, de titel in deze groep gaat tussen Joep en Nick die 
vandaag door ziekte afwezig was. Joep won van Annejan en heeft net als Nick 5.5 punten. 
Ruben won van Jelger, waarmee Ruben nog steeds kans heeft op de derde plaats. 
 
In de torengroep is de winnaar al bekend, Pieter G. is niet meer in te halen. Vanmiddag 
verloor Pieter wel van Sietse. Voor Sietse een belangrijk punt om de tweede plaats veilig te 
stellen. Voor die tweede plaats is ook Lars P. in de race. Met winst tegen Chris staat Lars een 
punt achter op Sietse. In de lopergroep is nog niets beslist. Oliver heeft de beste papieren 
maar hij verloor van Hugo die nu net als de afwezige Eline op 5.5 punten staat.  
 
Rogier staat na de partijen van vanmiddag in de paardengroep nog steeds op een 100% 
score. Tegen Darja kwam zijn totaal op 9 punten. Line is samen met Darja in de race voor 
eremetaal. Line speelde twee partijen, remise tegen Laurens en winst op Daniel. Laurens 
speelde twee inhaaalpartijen, remise tegen Daniel en Charlotte was hem de baas. Alle 
standen staan natuurlijk weer op de site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Line geslaagd voor stap 1+ 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 april, 2015 - 18:23 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 24. april 2015 - zaterdag, 25. april 2015  

Weer een geslaagd clublid, dit keer is het Line die met succes examen deed voor stap 1+, 

gefeliciteerd! 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprong 1 D team overtuigend kampioen!  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 april, 2015 - 20:12 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 25. april 2015  
Een belangrijke schaakdag stond vandaag voor onze club op de kalender: het NOSBO D team 

kampioenschap, of wel Jeugd Club Competitie categorie D (JCC cat. D). Wij bewaren natuurlijk goede 

herinneringen uit het verleden, een vierde plaats op het NK in 2012 en vorig seizoen werden we net 

niet Nederlands Kampioen met een tweede plaats. Die prestatie werd overigens uitbundig gevierd. 

 

 
Kampioen! Silvan ontbreekt op de foto. Hij moest eerder weg. 

Mede dank zij de tweede plaats van ons team heeft de NOSBO drie startbewijzen voor het NK 2015, 

weer in Den Bosch. Speellocatie vandaag onze thuisbasis de Hunzeborgh. Slechts vijf teams van drie 

clubs, Haren, Ten Boer (2 teams) en onze twee teams hadden zich ingeschreven voor dit toernooi, 

een dieptepunt in de NOSBO historie. Geen teams uit Leek, Assen, Winschoten, noem de clubs maar 

op en de titelverdediger Staunton had niet voldoende D spelers.  

 



 
Team 2 tegen Haren 

Vooraf was ons eerste team natuurlijk de grote favoriet. Ten opzichte van vorig jaar 1 wijziging in ons 

succesteam, Lodewijk is nu C speler maar we hebben natuurlijk een nieuwe bord vier speler, Nick. 

Gelukkig was Nick er vanmiddag bij, de hele week was Nick ziek maar half hersteld wilde hij er toch 

bij zijn. Super, dat is teaminstelling. In ons eerste team natuurlijk Eelke, Thijmen en Silvan.  

 

Ons tweede team had vooraf kans op het podium, met Hugo, Sietse, Jip, Rogier en Lars, de laatste 

twee spelers zouden wisselen op bord vier. In de eerste ronde speelden, volgens de reglementen 

beide teams van SC Ten  Boer en SC de Paardensprong tegen elkaar. Eelke kon door voetbal 

verplichtingen de eerste speelronde niet halen waarmee de borden opschoven. Thijmen speelde op 

bord 1 tegen Hugo, Silvan op twee tegen Sietse en op bord drie Nick tegen Jip. Bord vier bleef leeg, 

Lars won het punt zonder te spelen. Vooraf geen team afspraken maar gaan voor de winst. Team 1 

deed wat moest doen, op de drie borden winnen. 

 

In ronde twee was ons tweede team vrij. Team 1 won moeiteloos van Ten Boer 2, winst op alle 

borden. 

De kraker van de dag ronde 3, ons eerste team tegen SC Haren, op papier de grootste concurrent. 

Thijmen was binnen 10 minuten klaar, 1 - 0 voor ons team. Nick stond toen al gewonnen op bord 

vier. Op bord 2 zat Silvan in de problemen met de zwarte stukken. De witte dame op de eerste rij 

zorgde ervoor dat zowel de loper als toren van Silvan buitenspel stonden. Die van zijn tegenstander 

Loek waren wel actief wat het verschil maakte. Silvan had veel bedenktijd nodig waardoor hij in 

verloren positie door de klok ging. Daarmee kwam de stand op 2 - 1 want in tussen had Nick op bord 

vier de zege veilig gesteld. Op bord een maakte Eelke geen fouten. In een degelijke partij won Eelke 

van Machteld. Team 2 deed goede zaken tegen SC Ten Boer 2, alleen Hugo op bord een verloor, de 

andere borden werden bekwaam gewonnen door de geelhemden. 

 



 
SC Haren, tweede 

Ronde vier was de laatste voor team 1, er kon niet veel meer fout gaan tegen Ten Boer 1, 1 

matchpunt was nodig. Het team liet er geen gras over groeien, winst op alle borden waarmee het 

kampioenschap binnen was. Team 2 verloor deze ronde kansloos van SC Haren 0 - 4. 

 

In ronde 5 de belangrijke match voor plaats 3, team 2 speelde tegen SC Ten Boer 1. Alleen winst was 

voldoende voor het team want Ten Boer had een bordpunt voorsprong, dus voor hun was een 

remise genoeg. Rogier wist het eerste bordpunt al heel snel binnen te halen, in vier minuten was 

deze partij al in eindspel waar Rogier op fraaie wijze met een torenoffer een pion naar het 

promotieveld wist te schuiven. Op bord drie niet veel later weer Paardensprong succes, Jip won 

waarmee we op 2 - 0 kwamen. Maar gedaan was het niet. Op bord 1 speelde Hugo, volgens zijn 

zeggen achteraf, geen goede partij. Dit bord ging verloren dus alle ogen waren gericht op bord twee 

waar Sietse alles uit de kast moest halen voor minimaal een remise. Ik had het idee dat Sietse in het 

middenspel wat beter stond maar in het eindspel ging er ergens iets fout. Zijn tegenstander wist te 

promoveren warna het natuurlijk gedaan was 2 - 2, een sneue vierde plaats. Maar felicitaties naar 

Ten Boer voor de derde en Haren voor de tweede plaats. 

 

Een supermooie prestatie van ons eerste team, slechts twee bordpunten gingen verloren! In Den 

Bosch gaan we natuurlijk voor een plek op het podium. Topscoorders: Nick en Thijmen met vier uit 

vier. 

 



 
SC Ten Boer 1, derde 

Met drie clubs gaan we naar Den Bosch, speeldata 12 september, 3 oktober en 28 november. 

Inmiddels wordt onderzocht of het financieel haalbaar is om met z'n allen per gehuurde bus te 

reizen. Daarover later meer. Met dank aan Roland Kroezen voor zijn aanwezigheid namens de 

NOSBO en als onafhankelijk arbiter, die niet in actie hoefde te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fantastische schaakavond in villa Langeheerd  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 april, 2015 - 16:42 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 24. april 2015  
Afgelopen vrijdagavond speelden onze beide NOSBO viertallenteams hun laatste match 
van het seizoen. Beide teams speelden een uitwedstrijd. Als beide teams in actie komen op 
vrijdagavond eten we na de clubmiddag met elkaar in de Hunzeborgh zodat we met een 
volle maag de match kunnen beginnen. Team 1 met Bram, Sjoerd Jan, Sjoerd en Sake Jan 
speelden in het Denksportcentrum tegen SISSA. 

 
 
Team 2 moest het opnemen tegen ScepU V1, beter bekend als het KroKo team. Een uniek 
team want achter de borden zitten vader en dochter Kroon en Kok. In ons team viel Jan in 
voor Daniël en Joep verving Niels die net terug was van een schoolreis naar Praag. Om 
kwart over zeven vertrokken we naar Villa Langeheerd aan de Wadwerderweg in Usquert. 
Een villa in Uquert aan wat voor weg? Allereerst over de villa's die in Usquert staan. Voor de 
bouw van de vele villa's in Usquert moeten we terug naar de jaren 20 en 30 van de vorige 
eeuw. In die tijd had Usquert relatief gezien de meeste rijke inwoners van Nederland. Zij 
verdienden hun vermogen in de landbouw (mede door de sterk gestegen prijzen), denk 
maar aan het liedje de Graanrepubliek van  Alex Vissering. Veel van dat geld werd 
geinvesteerd in de villa's die nu als monumenten terug zijn te vinden in Usquert. Veel van de 
villa's zijn in Jugendstil of Amsterdamse stijl, Usquert is een heus villadorp met een door het 
rijk beschermd dorpsgezicht. Het gemeentehuis is vermeldens waardig,een ontwerp van 
Berlage waar in onze wijk een weg naar vernoemd is. Dan over de naam van de 
weg:Wadwerder. Deze naam bestaat uit twee delen, een wad wat staan voor een zand of 
modderplaat met een laag water. Een werd is een ander woord voor wierde, dit is een 
kunstmatig aanlegde verhoging in het landschap. Groningen kent veel wierde dorpen die 
verhoogd werden aangelegd om de voeten droog te houden bij overstromingen. Dus het is 
de weg die loopt van het wad naar de wierde. Ook belangrijk te weten dat Usquert vroeger 
aan zee lag voor de inpoldering. Momenteel is Noorpolderzijl de haven van Usquert, je 
herkend de boten uit Usquert aan de letters Uq. 
 
Villa Langeheerd is een fantastisch gebouw. Als je binnenkomt die je allemaal oude 



toestellen uit lang vervlogen tijden, kledingkisten, typemachines, blikken, borden noem 
maar op. In het gebouw is zelf een kleine bioscoop te vinden. Wij speelden in het 
nostalgische cafe waar je je terug waant in de jaren 30 van de vorige eeuw. Natuurlijk horen 
in zo'n ambiance geen plastic borden en stukken, wij speelden op massief houten borden 
met degelijke houten stukken. 
 
We werden gastvrij ontvangen door het KroKo team, alle consumpties waren gratis, evenals 
de stroopwafels en nootjes, helemaal super!  
Martijn speelde op bord 1 tegen Roelof. Martijn kwam goed uit de opening. Roelof gaf veel 
druk op de koningsstelling van Martijn die er alles aan deed om goed te verdedigen wat 
uiteindelijk niet meer lukte. Na de partij werd er geanalyseerd waarbij alle mogelijke 
varianten werden besproken om met succes te kunnen verdedigen. Dit bleken er geen te 
zijn. Ik vind het super dat Roelof de partij met Martijn heeft geanalyseerd. Martijn heeft hier 
veel veel van geleerd! 
 
Op bord vier speelde Joep tegen Silke Kok. Joep speelde een zeer degelijke partij met twee 
torens die een vrije lijn hadden op de E en D lijn. Deze torens met nog een loper brachten de 
beslissing. Silke gaf op. Met de lange speeltijden op de klok, anderhalf uur p.p.p.p. is Joep 
bijzonder in zijn nopjes. Hij speelt dan als vanouds toen hij met het DHC scholenteam derde 
werd van Nederland. 
 
Ik speelde op bord drie mijn 7e partij in de NOSBO viertallen competitie. Met mijn score 4 
uit 6 was ik zeer tevreden en heb in deze partijen veel geleerd. Met name hoe de 
jeugdspelers zich voelen achter het bord was voor mij een belangrijke reden om mee te 
gaan doen. Mijn tegenstandster van vanavond: Gerbrich Kroon. Ik was vooraf 
gewaarschuwd voor dit NOSBO meiden talent. Niels en Martijn hadden vooraf al gezegt, je 
gaat niet winnen van haar. Vol goede moed ging ik de partij in met de zwarte stukken. 
Gerbrich speelde direct zeer aanvallend waardoor ik bepaald niet lekker uit de opening 
kwam. Veel van mijn stukken stonden op de a,b en c lijn, terwijl Gerbrich veel van haar 
stukken had gericht op het zwakke f7 veld. Ik besloot lang te rokeren, na dame d8 - e7 om 
verdere aanvallen op de koningsvleugel te pareren. Zover kwam het niet. Ik zag het witte 
paard op mij afkomen om een dubbele aanval te plaatsen. In plaats van de dame terug te 
zetten op d8 plaatse ik het stuk op f8. Op het moment dat ik het stuk losliet zag ik de 
blunder, dit veld werd ook aangevallen door het paard. Dame weg, weg partij, maar ik 
besloot door te spelen met als doel zo lang mogelijk proberen te verdedigen. Dameverlies 
zie ik veel bij de jeugd, nu overkwam het mij. Je kunt wel door de grond zakken en hoe 
verwerk je het. In de eerdere match tegen het KroKo team speelde ik tegen Silke die haar 
dame tegen mij verloor waardoor ik eenvoudig won. Ik rechte mijn rug en keek naar de klok, 
tijd zat om nog wat te proberen. Gerbrich speelde de partij fantastisch uit. Ik kreeg nergens 
kans om iets terug te winnen. Sterker nog mijn loper werd ook nog eens ingesloten en mijn 
koning, die ik na mijn dameverlies lang had laten rokeren, werd het bord overgejaagd haar 
de h lijn. Daar werd het vonnis voltrokken. Groot compliment aan Gerbrich voor haar 
geweldige partij. Ik heb weer veel bijgeleerd, met name wat dameverlies met je doet. Je 
probeert te herstellen maar het blijft de hele tijd in je hoofd spoken, ik had het kunnen 
voorkomen en waarom zie je het wel direct als je de damen hebt losgelaten? 
 
Op bord twee speelden Jan en Erwin Kok de langste partij van avond die bleef boeien tot 



het einde. Jan verloor een toren voor een loper maar had een vrijpion op de e lijn. Maar Jan 
had ook een probleem, een loper van de verkeerde kleur, wit terwijl het promotieveld zwart 
is. Het lukte Jan niet om de pion te laten doorlopen. Daarnaast had Erwin veel druk met zijn 
toren op de koning van Jan. Met nog luttele minuten op de klok gaf Jan op. Met de 3 - 1 zege 
van het KroKo team werden ze groepswinnaar, gefeliciteerd! 
 
Even na 23.00 uur stapten we in de auto na een geweldig mooie schaakavond. Ik wil Erwin 
bedanken voor de bijzondere gastvrijheid en Roelof nogmaals dank voor het fijne analyse 
werk! 
 
Op de site van ScepU komt ook vast een verslag met wat meer over de partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprong 1 kampioen Viertallen Noord 
ondanks verlies tegen SISSA 3 

Ingezonden door Bram Baptist op 28 april, 2015 - 19:04 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 28. april 2015  
Het eerste viertallenteam bestaande uit Sjoerd Jan, Miryam, Sake Jan, Sjoerd en Bram heeft 
afgelopen vrijdag met 3-1 verloren van SISSA 3. Qua rating zou SISSA sterker moeten zijn 
en dat viel te zien op de borden. Sjoerd Jan kwam meteen (na zet 8) onder druk te staan 
tegen Tjeerd Santema (1620). Zwart schoof een pion naar voren, waardoor Sjoerd Jan (op 
bord 1) in de verdediging moest. Sjoerd Jan zuchtte en schudde zijn hoofd. Hij verloor een 
pion en gaf op. Sake Jan (bord 2) speelde tegen Sophie Welling (1605). Ook Sake Jan kwam 
onder druk te staan. Helaas zag hij geen kans om een tegenaanval op te zetten. Ook Sake 
Jan moest capituleren. Naast mij zat Sjoerd en hij speelde tegen Famke Ferwerda (1438). De 
partij ging lange tijd gelijk op. Aan het einde van de speelavond had ik goede hoop dat 
Sjoerd zijn pionnen kon opschuiven naar de overkant, maar de klok zat tegen. Sjoerd kwam 
in tijdnood en ging door de vlag. Ik speelde op bord 4 tegen Chiel van Huissteden (1226). Wij 
speelden volgens mij een variant van het Nimzo-Indisch (d4 Pf6) en daarna speelde wit Lf4. 
Deze variant kende ik niet. Ik kwam niet heel fijn uit de opening en mijn tegenstander had 
winstkansen, maar greep deze niet. Tsja, en dan was het wachten tot ik in de aanval kon. 
Chiel maakte een fout en dat leverde voor mij een loper op. Toen was het spel snel gespeeld 
(zie diagram). 
 
Dit laatste bordpunt gescoord op bord 4 tegen SISSA was blijkbaar nodig voor het 
kampioenschap! SISSA 3 eindigde als tweede met 0,5 bordpunt minder dan wij. Scepu wist 
niet te winnen van Bedum en kon geen kans meer maken op het kampioenschap. Team 1 
kijkt terug op een geslaagd debuut in de viertallencompetitie. Het was erg gezellig en op 
sportief gebied viel het helemaal niet tegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitslagen interne competitie 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 mei, 2015 - 20:36 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 1. mei 2015  
Mede door de a.s. meivakantie waren er veel afwezigen vanmiddag. In de competitie zijn 
alleen partijen gespeeld in de konings- en paardengroep en 1 partij in de damegroep. In 
deze groepen moet nog veel gespeeld worden, de andere groepen liggen op koers richting 
einde seizoen. Ook een bijzondere clubmiddag, we namen afscheid van Hugo die helaas 
heeft besloten te stoppen met schaken. Dank naar Hugo en zijn ouders voor jarenlang 
schaakplezier! Een afscheid maar ook welkom aan nieuwe clubleden, Stella en Aletta zijn 
clublid geworden, welkom bij de club! 
 
In de paardengroep is veel gespeeld, de uitslagen: Thijmen - Darja 0 - 1, Charlotte - Line 0 - 
1, Daan - Daniel 0.5 - 0.5, Daniel - Charlotte 0 - 1, Rogier - Daan 1 - 0, Line - Darja 0 - 1, 
Thijmen - Line 0 - 1, Darja - Daniel 1 - 0, Charlotte - Rogier 0 - 1. 
Nick speelde een inhaalpartij in de damegroep tegen Annejan. Nick won en is koploper in de 
damegroep. In de koningsgroep veel afwezigen, slechts drie partijen werden gespeeld: 
Eelke won twee keer tegen Silvan en Daniël. Daan deed goede zaken voor het podium met 
winst tegen Lodewijk. Lodewijk en Joep speelden twee partijen in de halve finale beker. 
Lodewijk won beide partijen en heeft zich geplaatst voor de finale. Zijn tegenstander is nog 
niet bekend, Thijmen en Daan spelen nog de kwartfinale, de winnaar speelt in de halve 
finale tegen Eelke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voor- en tegenspoed voor Eelke op het NK C 

Ingezonden door Sake Jan op 10 mei, 2015 - 19:30 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 2. mei 2015 - zaterdag, 9. mei 2015  
Afgelopen week nam Eelke deel aan het NK C (t/m 14 jaar) in Rotterdam. Een week lang 
schaken op een prachtige locatie: het Topsportcentrum naast Stadion de Kuip. Zoals 
gewend was de organisatie weer in prima handen van Stichting Pathena. Het kan niet 
genoeg herhaald worden: met alle borden live te volgen op het internet onderscheidt het 
evenement zich ver boven eigenlijk alle andere Nederlandse toernooien. Een ander 
compliment gaat uit naar de verslaggeving. Stipt vroeg in de avond verscheen steeds een 
zeer verzorgd dagbulletin met hoogtepunten en bijzonderheden van de dag, vaak verpakt in 
een toepasselijk thema. Ja, in Rotterdam weten ze hoe het allemaal moet. 
  
Er was een kleine verandering t.o.v. vorig jaar. Op de tweede speeldag kende het schema 
een dubbelrondig programma, zodat de totale duur van het toernooi met een dag verkort 
kon worden. Om een dubbele ronde mogelijk te maken werd echter het speeltempo licht 
verhoogd (1.30 uur + 10 minuten voor de rest van de partij met een increment van 30 sec per 
zet) wat niet door iedereen met vreugde werd begroet. Een klein puntje van kritiek mag er 
dus zijn. Een tweede gevolg was dat tijdens de tweede partij op zondag de schaakrust werd 
verstoord door tienduizenden enthousiaste voetbalsupporters voor de bekerfinale PEC 
Zwolle - FC Groningen. Sommige partijen werden zelfs in een stillere ruimte van het 
complex voortgezet. Zij die mij kennen weten hoe ik erover denk: voetbal en schaken - de 
twee mooiste sporten - horen bij elkaar. Ik zou dan ook eerder willen pleiten voor een 
nieuwe traditie: in de mei vakantie is er altijd het NK jeugdschaak A, B, C én de KNVB 
bekerfinale in Rotterdam. 
  
Goed. Schaken, daar ging het om. Maakte Eelke vorig jaar op dit toernooi een valse start 
met verlies en een remise, ditmaal was het nog erger. De eerste twee partijen gingen 
verloren. Beide keren leek Eelke de zaken te willen forceren. Bij rustiger spel was de winst er 
misschien wel vanzelf uitgerold en remise al helemaal. Maar ja - als je zesde geplaatst bent 
dan wil je winnen tegen lager gerate tegenstanders. Nu werden het twee nullen. Ere wie ere 
toekomst: zijn tegenstanders schaakten niet slecht en ze pakten hun kansen. Maar - om 
toch nog even bij het voetbal te blijven - ik moest wel even denken aan de woorden van 
Nederlands' beroemdste grootmeester: "Zij kennen niet van je winnen, maar jij ken wel van 
hun verliezen".  
  
Een verschil met vorig jaar was er gelukkig ook. De rest van de week begon het te lopen, 
verliezen was er niet meer bij. Om alles weer in het evenwicht te brengen lachte het geluk 
Eelke ook een paar keer flink toe. In een totaal verloren toreneindspelletje kreeg hij remise 
in de schoot geworpen. En tegen de twee hoogste ratinghouders werd anderhalf punt 
gescoord, hier waren het juist zijn tegenstanders die hun hand overspeelden of niet op het 
juiste moment toesloegen. Maar ook werden er een paar onberispelijke winstpartijen op de 
mat gelegd. Met een mooie 6 punten eindigde Eelke uiteindelijk op een gedeelde vijfde 
plaats. 



 
Onderstaand fragment komt uit de laatste ronde. Een oproep aan alle Paardensprongers of 
je de oplossing kunt vinden. Gesproken werd over een stap 4 combinatie. Sommigen van 
jullie zullen er dus niet al te veel moeite mee hebben. Maar voor de meesten zal het pittig 
zijn, misschien te pittig. Maar toch: probeer eens. 
  

 
 
Eelke heeft net de torens verdubbeld op de e-lijn waarna zwart met b6 de fout in gegaan is. 
Hij zag het gevaar niet. Met welke korte combinatie besliste wit onmiddellijk de partij? Tip: 
in plaats van b6 was bijvoorbeeld Tg6 wel goed geweest. 
 
De oplossing en allerhande andere wetenswaardigheden is te vinden op de 
toernooisite: http://nkjeugd.pathena.nl/2015/ 
 
Het volgende belangrijke toernooi staat meteen alweer voor de deur. Van de 
Paardensprong spelen Eelke en Thijmen op Hemelvaartsdag, vrijdag en zaterdag het NK-D 
(t/m 12 jaar) in Rijswijk. Het zal het toernooi worden waarin de vermaarde gouden Nosbo 
generatie wederom een hoofdrol voor zich zal opeisen, zoveel is nu al zeker. Het 
speeltempo ligt met drie partijen per dag hoger dan in Rotterdam. Met de topborden live op 
internet een echte aanrader om op de voet te volgen! Alle informatie op de 
toernooisite:  http://www.haagseschaakbond.nl/content/category/10/121/352/. 

 

 

 

 

 

http://nkjeugd.pathena.nl/2015/
http://www.haagseschaakbond.nl/content/category/10/121/352/


Rijswijk NK D, Eelke aan kop in het klassement 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 mei, 2015 - 19:59 

Wedstrijddatum:  
donderdag, 14. mei 2015  
De eerste speeldag NK D in Rijwijk zit erop. In de eerste drie ronden weinig verrassingen. 
Eelke won als hoogste ratinghouder op dit toernooi probleemloos de drie partijen en staat 
na dag 1 op de eerste plaats. Thijmen won in de eerste ronde maar ging in de tweede ronde 
met een open koningsstelling onderuit, jammer. In ronde 3 wist Thijmen wel te winnen dus 
een topklassering zit er gewoon nog in. Soms kan het voordelig zijn in Zwitsers spelen om 
een ronde te verliezen.  
 
Ook de andere NOSBO spelers deden het uitstekend in de categorie jeugd. Tycho won al 
zijn partijen. In ronde twee de enige NOSBO confrontatie van vandaag. Machteld trof Jonas 
die de partij won van het NOSBO meisjes talent. In de derde ronde speelde Jonas remise, 
twee koningen bleven over op het bord. Morgen gaat het toernooi echt los met om 10.00 
uur de kraker tussen de twee favorieten en hoogste ratinghouders in dit toernooi: Jonas vs. 
Eelke. Live te volgen op de toernooisite! Wees erbij om dit spectakel mee te maken. En er 
volgen vast nog meer NOSBO onderonsjes. 
http://www.haagseschaakbond.nl/component/option,com_wrapper/Itemid,511/ 
 
De Tenboerster meiden doen mee met dit toernooi om ervaring op te doen en te genieten 
om een NK mee te maken. Mieke won van clubgenoot Yrsa, en is van de nul verlost. Yrsa en 
Anna - Mae staan nog op de nul, morgen treffen ze elkaar in ronde 4. 
 
Morgen meer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haagseschaakbond.nl/component/option,com_wrapper/Itemid,511/


NK D: Stadse derby onbeslist in Rijswijk 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 mei, 2015 - 20:33 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 15. mei 2015  
Vrijdagmorgen tien uur, ik zit er klaar voor. De Stadse Derby in Rijwijk of op onze site 
genoemd El Classico of wel de klassieker, Jonas tegen Eelke. Twee supertalenten uit het 
noorden waar we trots op kunnen zijn. Maar voor het verslag van vandaag even naar 
gisteren. Het kampioenschap wordt voor de 25e keer georganiseerd door de Haagse 
Schaakbond. Alle deelnemers kregen gisteren gebak. Onze felicitaties naar de organisatie 
voor het bereiken van deze mijlpaal! Jullie doen het uitstekend. 
 
Terug naar de klassieker. Jonas en Eelke kennen elkaar natuurlijk bijzonder goed, hoe hun 
onderlinge score is weet ik zo niet. Als ik een gok mag wagen, ik denk zo'n beetje in 
evenwicht. Vooraf vroeg ik mij af: komt deze match tussen de beide hoogste rating houders 
op dit toernooi niet te vroeg? Wie durft voor de winst te gaan. Ik volg de zetten op mijn 
scherm en zie ook dat beide jongens geen risico nemen. Stukken worden snel afgeruild en 
na 19 zetten is het gedaan, remise. Geen partij waar we lang over zullen praten, analyseren 
of wat meer zij. Geen risico, het is in ronde 4 nog te vroeg voor beiden om voor de winst te 
gaan. En terecht, klassiekers kunnen soms saai maar zakelijk zijn. Eelke en Jonas blijven in 
de top van het klassement maar Eelke heeft wel een halfje meer. Thijmen bereikt in een 
pionnen tegen loper eindspel een verdiende remise, daar zijn we blij mee! Volop kansen 
voor een mooie klassering. Tycho neemt na winst de koppositie over van Eelke.  
 
Ronde 5 is een mooie ronde voor Eelke en Thijmen, beide winnen. Ik zag een degelijke partij 
van Thijmen die na kwaliteitswinst een punt mag toevoegen aan zijn score. Koploper Tycho 
speelt heel snel remise. Met nog heel veel stukken op het bord worden de punten verdeeld. 
Geen risico, ook niet in deze partij. Maar wel jammer dat er niet wordt doorgespeeld en 
toch, met veel materiaal voor beiden en misschien winstkansen nemen de beide koplopers 
het zekere voor het onzekere, een halfje voor beiden. 
 
In de laatste ronde van vandaag weer een NOSBO match: Tycho tegen Eelke. Eelke met 
zwart speelt gewoon geweldig wat staan de zwarte stukken lekker actief en wat moet wit 
nog doen om onder de druk uit te komen. Met dame 2e rij is het beslist. Eelke wint en staat 
weer bovenaan!  
Thijmen verliest helaas zijn partij en zakt wat in het klassement. Maar met een goede 
speeldag morgen zit de top 10 er nog steeds in. 
Morgen nog drie ronden te gaan, Eelke speelt eerst tegen Rembrandt Bruil de mede 
koploper. Bij winst heeft Eelke het kampioenschap in eigen hand.  
 
Jonas soorde na de remise tegen Eelke twee gewonnen partijen en staat heel mooi derde. 
Tycho vinden we terug op de vierde plaats. Wordt het een een twee drie'tje op het podium 
voor de NOSBO in Rijswijk? Morgen gaan we het zien. Machteld de jongste deelnemer doet 
als meisje mee bij de categorie jeugd. Jammer dat zij geen aanval doet op de nationale titel 
bij de meisjes maar kiest voor ervaring op doen en leren bij de jongens. Vandaag slechts een 
halfje gescoord, maar in Rijswijk zien ze haar nog heel vaak terug! 



 
Bij de meiden zijn de Tenboersters allemaal van de nul af. Yrsa en Anna Mae scoorden 
vandaag beiden twee punten. Mieke voegde een puntje toe aan haar totaal. Alle drie staan 
ze op twee punten. Een mooi succes voor Ten Boer, en wie zegt nog dat sommige spelers 
niet op een NK thuishoren, zoals in het verleden wel eens werd geroepen. Deze meiden van 
Ten Boer laten zien dat zij er voor gaan en willen leren. Het podium was vooraf geen optie, 
maar er is meer te doen op een NK! 
 
Morgen de ontknoping met natuurlijk verslag op onze site! Let op, start om 09.30 uur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke NEDERLANDS KAMPIOEN! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 mei, 2015 - 18:10 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 16. mei 2015  
Vanmiddag is Eelke in Rijswijk Nederlands Kampioen D geworden. In een spannende 
barrage verloor Eelke zijn eerste snelschaakpartij tegen Rembrandt Bruil maar de andere 
twee partijen, waar Eelke met wit speelde werden gewonnen! Naast het kampioenschap 
mag Eelke nu ook naar het WK in Griekenland. 
 

 
 
Wij zijn bijzonder trots op deze buitengewone prestatie: Eelke gefeliciteerd met het 
kampioenschap! 
 
Terug naar het begin van de derde speeldag. Eelke speelde om half tien tegen 
medekoploper Rembrandt. In deze partij verloor Eelke een kwaliteit. Op dit niveau win je 
dat niet zomaar even terug. Ook Eelke lukte dit niet. De partij ging verloren waarna het 
wachten was of koploper Rembrandt punten zou laten liggen in de laatste twee 
speelronden. Thijmen speelde in deze ronde remise. In de stelling met voor beiden 5 
pionnen, een loper voor Thijmen en een paard voor zijn tegenstander lagen geen 
mogelijkheden. 
 
In ronde acht speelde Eelke tegen Siem van Dael. Ik zag op mijn scherm een boeiende partij 
waar Eelke nu een kwaliteit won. Ook nu was dit beslissend. Een toren in een eindspel is 



meestal gewoon sterker dan een loper. Thijmen met zwart verloor in deze ronde. Eelke liep 
in deze ronde een half punt in op Rembrandt die remise speelde tegen Jonas. In ronde 
negen won Eelke vrij eenvoudig zijn partij. Op bord 1 werden de punten in het middenspel al 
gedeeld. Sake Jan vertelde mij dat Rembrandt zeker wilde zijn van een EK ticket. Met deze 
remise stonden beide koplopers op 7.5 punten dus een barrage. Thijmen zat voor het eerst 
niet op een live bord. Hij speelde remise en komt daarmee precies op een 50% score. 4.5 
Punten betekend een 25e plaats in de eindstand. Ik kan mij voorstellen dat Thijmen toch 
enigszins teleurgesteld is. Met name in de laatste speeldag viel de oogst wat tegen. Dat was 
ook het geval bij Tycho en Jonas.Ook zij kwamen niet verder dan twee remises waarmee ze 
zakten in het klassement. Jonas vinden we terug op de 7e plaats (net als vrig jaar) en Tycho 
werd 11e. Machteld deed het een stuk beter. De jongste deelneemster bij de jeugd scoorde 
2 punten, een verdubbeling van haar score. We vinden Machteld terug op de 33e plaats. 
Maar zij kan nog jaren naar dit NK! Al met al toch mooie scores voor de NOSBO 
deelnemers. 
 
De barrage, je moet het maar kunnen na drie lange speeldagen. Maximaal 3 partijen met 5 
minuten + 3 seconden per zet. We gingen er heir eens goed voor zitten, het werd een 
bloedstollende ontknoping. Eelke kwam in de eerste match een loper achter en ging in het 
eindspel door de klok. De tweede partij werd in het voordeel van Eelke beslist, met een 
gepende dame werd de tussentand gelijk. Dus de laatste barrage partij moest de beslissing 
brengen. Eelke speelde deze partij met wit en kwam direkt onder druk te staan. Het leek 
helemaal verkeerd te gaan maar zwart liet mogelijkheden liggen. Na wat stukken afruilen 
keerde het tij. Zwart had niet gerokeerd, met dame 8e rij, schaak, moest zwart de dame 
ruilen. Na de ruil weer schaak met de witte toren, betekende torenwinst voor Eelke en de 
winst. Wat een partij!  



 

 
                                                      De barrage 
 
Een bijzondere titel voor Eelke en onze club. Eelke was al eens kampioen bij de E'tjes en H 
kampioen, voor het eerst hebben we ook een D kampioen op onze club. Nog meer bijzonder 
wordt het als we de kampioenen van de laatste 25 jaar gaan bekijken. Nog nooit won een 
NOSBO speler in deze periode de nationale titel! Dat maakt het nog unieker! Het WK in de 
Griekse stad Halkidiki wordt gespeeld van 24 oktober t/m 5 november. 
 
De NOSBO meiden uit Ten Boer hebben een goed toernooi achter de rug. Anna- Mae wist 
haar score te verdubbelen, 4 punten. Mieke voegde 1.5 punten toe en komt op 3.5 punten. 
Yrsa bleef op 2 punten staan. De punten zijn natuurlijk mooi maar ik denk dat de ervaring en 
de vele leermomenten nog belangrijker zijn. Bij meisjes een mooie prestatie van Marrit 
Adema. We kennen haar van de NJC competitie waar ze uitkomt voor MSV. Marrit werd 
derde waarmee we haar natuurlijk feliciteren! 
 
Alle! partijen van het NK zijn te vinden via deze link:   

 

 

 

 

 



Rogier & Nick op GP Het Kasteel 

Ingezonden door Ronald Huisinga op 17 mei, 2015 - 23:21 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 16. mei 2015  
Afgelopen weekend stond qua schaken, met een aanzienlijke NOSBO afvaardiging en de 
fantastische prestatie van clubgenoot Eelke, uiteraard voornamelijk in het teken van het NK 
D te Rijswijk. In Coevorden stond afgelopen zaterdag voor de niet NK gangers weer een 
NOSBO GP op de agenda. Schaakclub Het Kasteel was ditmaal de organiserende 
vereniging. Met 38 deelnemers was het GP wat mager bezet. Nick en Rogier maakten 
namens onze geelhemden hun opwachting. Na zijn 2e plek 2 weken geleden op het GP 
Winschoten mocht Rogier het vandaag weer een stapje hoger in de C groep proberen. Nick 
speelde in de rustige benedenzaal als hoogstgeplaatste in de B groep. Rogier begon in zijn 
1e partij tegen Ten Boer speler Rowin Berghuis sterk. Na pionpromotie was de buit met 
dame loper tegen de koning van Rowin in principe binnen. Maar Rogier was iets te gretig 
met het verzilveren van de buit en na een snelle zettenreeks belande zijn dame pardoes op 
een wit veld waar hij net niet terecht mocht komen. Pat ! Even was er discussie op welk veld 
de dame nu precies stond want hij stond door de haastige zetten ergens halverwege het 
bruine en witte vakje geparkeerd. Gelukkig werd met hulp van de tafelleider het geschil 
opgelost. Idd patstelling en dus een half puntje voor Rogier. Uit de overige 6 partijen wist 
Rogier nog 2 keer de winst te pakken waarmee hij dit GP eindigde met 2,5 punten. Nick 
speelde vandaag in de B groep een goed toernooi. Met name de partijen in ronde 2 en 3 
tegen Jelmer Hofstra en Lemee Reuver werden met overtuiging gewonnen. Alleen tegen de 
goed spelende en uiteindelijk nummer 2 Job Westinga van thuisclub Het Kasteel moest Nick 
in ronde 4 een puntje prijsgeven. Met 6 uit 7 werd Nick vandaag 1e in de B groep. Super 
gedaan!  
 
Dank uiteraard aan de organisatie voor de prima organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De NK-D titel langs de randen van de afgrond 

Ingezonden door Sake Jan op 20 mei, 2015 - 17:40 

Wedstrijddatum:  
donderdag, 14. mei 2015 - zaterdag, 16. mei 2015  

Voor de vierde keer nam Eelke het afgelopen hemelvaartweekend deel aan het 
NK-D in Rijswijk voor schakers en schaaksters t/m 12 jaar. Een serie die zaterdag 
bekroond werd met een zege in dit prestigieuze toernooi. Rijswijk is een begrip in 
het Nederlandse jeugdschaak. Het was de 25-e keer dat het georganiseerd werd 
door Haagse schaakbond. Een vliegend overzicht van onze vier Rijswijkse jaren is 
hier te lezen. 

  
Foto: Zhaoqin Peng 

  

Inmiddels is bij de meesten wel bekend – via de live-uitzendingen, de snelle 
verslaggeving van Ronald op deze Paardensprong site, het NOSBO verslag of nog 
andere berichtgeving - hoe een en ander tot stand kwam. Dit verhaal beschrijft 
nog eens uitvoerig hoe Eelke de titel veroverde en hoe ondergetekende dit heeft 
beleefd. 
  

Eelke mocht de beker in ontvangst nemen na een bijzonder enerverende derde 
dag. Die was slecht voor hem begonnen met een verliespartij. In de resterende 
twee partijen maakte hij echter optimaal gebruik van de kans die hem geboden 
werd in het toernooi terug te komen. Een snelschaak-barrage tegen Rembrandt 

http://www.haagseschaakbond.nl/component/option,com_wrapper/Itemid,516/
http://www.schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2015/05/vier-jaren-rijswijk.html
http://www.nosbo.nl/jeugd/2013/nkD15.html
http://www.schaakbond.nl/nieuws/deze-week-14-16-mei-hiq-invest-nk-d-in-rijswijk


Bruil moest de beslissing brengen over wie zich Nederlands kampioen mocht 
noemen. Ook die begon met verlies maar in de tweede partij wist Eelke zich 
andermaal te herstellen. In de derde snelschaakpartij hing zijn schaakleven – in de 
vorm van een volledig verloren stelling – opnieuw aan een wel zeer dun zijden 
draadje. Doordat zijn tegenstander met de finish in zicht de fout inging kon Eelke 
uiteindelijk alsnog het kampioenschap naar zich toe trekken. Het was allemaal 
langs de randen van de afgrond. Het winnen van de titel was zonder meer eigen 
verdienste maar om overeind te blijven was een portie geluk onontbeerlijk. 
 
Hieronder de twaalf partijen (inclusief die van de barrage) die Eelke tijdens het 
toernooi speelde:  
 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Rembrandt zich in het reguliere toernooi de 
sterkste schaker toonde. Zo bleef hij als enige ongeslagen (herstel, ik zie dat ik nu 
iemand groot onrecht doe: de als vijfde geëindigde Gilian Honkoop won vier keer 
en maakte 5 keer remise!). En niet alleen dat. Twee van zijn drie remises kwamen 
op eigen initiatief al vroeg in de partij tot stand met het bord nog vol met 
stukken. Al had hij er maar één van gewonnen – iets waar hij gezien zijn vorm en 
ratingoverwicht zeker toe in staat mocht worden geacht - dan was achteraf 
gezien de titel voor hem geweest.  
  

Dit alles had een reden. Behalve op het bord werd er door de spelers in dit 
toernooi namelijk minstens zo scherp gerekend met het oog op de stand. Want 
hoe vreemd het ook mag klinken: aan alles was te merken dat het 
kampioenschap in dit toernooi niet het allerbelangrijkste was. Althans niet in 
eerste instantie. Nummer 1 zou zich plaatsen voor het WK jeugdschaak (Halkidiki 
in Griekenland) en nummer 2 voor het EK (Porec in Kroatië). Prachtig toernooien 
om mee te maken en het bereiken van één van deze twee uitzendplaatsen stond 
gedurende het hele toernooi voorop. Begrijpelijk.  
  

Maar het had ook een keerzijde. Op de topborden werd te veel gespeeld op en te 
vaak besloten tot remise. En dat terwijl dit toernooi een veld kende met 
topfavorieten die scherp aan elkaar gewaagd waren en ook nog eens een brede 
subtop die bij iedereen roet in het eten kon gooien. Het had borg moeten staan 
voor meer spektakel en tot op het bot uitgevochten schaakduels. Daarvan waren 
er te weinig te zien. Op EK’s en WK’s is een remiseaanbod voor de 40-e zet 
verboden. Als het belang van het bereiken van een internationaal toernooi als zo 
groot wordt beschouwd (terecht), zou invoering van deze regel voor b.v de eerste 
tien borden op een NK-D een overweging zijn. 
  

Terug naar het begin. Op de eerste dag van dit negenrondig toernooi is het voor 
de favorieten zaak de eerste drie partijen zonder kleerscheuren door te komen. 



Vijf spelers, waaronder Rembrandt, Eelke en Tycho Bruggink, slagen hierin. 
Vanzelf gaat het niet. Daniël Kutchoukov had in de tweede ronde minstens 
remise moeten bereiken tegen Eelke. Daniël, E-speler nog maar, speelt het 
toreneindspel niet optimaal en Eelke weet zich met zijn ervaring, slimheid en 
rekenvaardigheid nipt te redden. 
 

  
Ronde 2: Daniël tegen Eelke en Jonas tegen Machteld van Foreest , G-tje (!)  nog maar 

en enig deelnemend meisje in de algemene /'jongens' groep 
  

De tweede dag start verrassend met de ontmoeting waar vooraf door velen naar 
uitgekeken werd: Eelke tegen Jonas Hilwerda. De algemene verwachting was dat 
de twee Groningers als hoogste ratinghouders elkaar de titel zouden betwisten 
waarbij mogelijk de onderlinge partij de beslissing zou brengen. Ondanks een 
veelbelovend begin – een koningsgambiet van Jonas – komt het er niet van. Net 
als je als toeschouwer denkt, nu moet dan toch de strijd ontbranden worden er 
een aantal paarden en lopers geruild. Als even later ook alle zware stukken van 
het bord dreigen te gaan neemt Eelke het tweede remiseaanbod van zijn 
voormalig clubgenoot aan. Een partij die als een nachtkaars uit gaat. Maar beiden 
kunnen hier mee verder, al heeft Jonas een dag eerder wel een half puntje 
gemorst tegen de snel opgekomen nieuweling – maar wel tweedejaars D-speler - 
Kelvin Kanne. 
 



  
Ronde 4: Jonas tegen Eelke en andere Paardenspronger Thijmen Bourgonjen tegen Kelvin 

 

Zowel Eelke als Jonas winnen hun twee resterende partijen van de dag. Eelke aan 
het eind van de dag in een ander NOSBO-onderonsje van Tycho die daardoor een 
stapje terug moet doen, Jonas in ronde 5 van Daniël in een partij waarvoor hij 
later de schoonheidsprijs ontvangt. Rembrandt wint ook twee partijen, maar 
staat tevens zijn eerste vrijwillige halfje af.  
  

Voor Eelke verlopen hiermee de zaken ronduit voorspoedig. Ronde 7 op de 
ochtend van dag drie brengt hem in de gelegenheid een belangrijke stap in de 
richting van de eindoverwining te zetten. Met een half punt voorsprong op Jonas 
en daarachter vier achtervolgers op een vol punt, zou een overwinning op 
medekoploper Rembrandt (beiden nu op 5½ punt) hem in een riante positie 
brengen. Met de ontmoetingen tegen de twee grootste concurrenten dan achter 
de rug – waar die elkaar nog wel moeten treffen – lijkt een EK plek nog nauwelijks 
te missen en zou hij zich als enige speler tamelijk relaxed kunnen richten op het 
veroveren van de titel. 
  

Hoe anders verloopt het. Met zwart bedient Rembrandt, die op dit toernooi veel 
indruk maakt met zijn verscheidenheid aan openingskeuzes, zich in het Frans van 
een variant waarin hij beter thuis lijkt dan Eelke. Rembrandt gooit alle schroom 
van zich af. Eindelijk is er dan vuurwerk op een topbord. Eelke mag de b-pion en 
de toren op a8 nemen voor een loper. Maar zijn koning staat onveilig en zwart 
snoept in het verloop van de strijd de een na andere pion. Was het intuïtie, beter 
rekenwerk of zelfs voorbereiding van Rembrandt? Het doet er niet meer toe. 
Even lijkt Eelke met eindelijk zijn twee torens actief terug te kunnen komen in de 
partij. Rembrandt laat echter niet meer los en voert de partij gedecideerd tot een 
eind. 



 
Ronde 7: Eelke tegen Rembrandt 

  

Voor Eelke, misschien als enige vooraf juist wel gebrand op die eerste plaats, is 
het tijd de doelen bij te stellen. Plotseling staat alles op de helling. Rembrandt 
gaat aan de leiding met 6½ en Eelke, Jonas en de stilletjes dichtbij geslopen 
Sebastiaan Janse lopen daar een vol punt op achter. De titel is compleet uit zicht 
en een EK plek wel degelijk in gevaar. Net na Eelke’s verlies arriveert NOSBO 
medewerker Fons van Hamond in het Don Bosco gebouw. Hij wil getuige zijn hoe 
op deze zaterdag een NOSBO schaker Nederlands kampioen wordt. Als hij hoort 
van het verlies van Eelke is hij even geneigd als brenger van ongeluk de eerste 
trein naar Groningen terug te nemen. Maar wat Eelke aangaat lijkt eerder het 
omgekeerde aan de hand. Het is juist na de komst van Fons dat hij de wind weer 
in de zeilen krijgt. 
  

De voorlaatste ronde wordt een hele belangrijke. Eelke treft als tegenstander 
Siem van Dael, een exponent van de jongere D-lichting die ondanks eerder 
puntverlies nog steeds vastbesloten is zich in de strijd om de bovenste plaatsen te 
mengen. Beiden spelers gaan, zoals het hoort, voor de winst. Siem geeft druk 
met zijn torens op de g- en h-lijn. Eelke slaagt erin die van hem op de h-lijn te 
verdubbelen. Even later blijkt de partij daarmee beslist. Rembrandt en Jonas gaan 
op bord één niet tot het uiterste en komen via zetherhaling tot remise. 
Sebastiaan deelt de punten met outsider Lucas Nguyen. Zo donker als het er na 
ronde 7 voor Eelke even uitzag, zo zonnig staan de zaken er een ronde later 
plotseling weer voor. De achterstand op Rembrandt is met een half punt 
teruggebracht en de overigen staan op een half punt of meer. Winst in de laatste 
ronde verzekert hem van een ongedeelde tweede plaats. 
 



 
Siem en Eelke maken zich op voor de een na laatste ronde (8) 

  

Een gunstige bijkomstigheid is dat Eelke de op papier zwaarste tegenstanders 
heeft gehad. De laatste partij wordt zowaar zijn meest eenvoudige partij uit het 
toernooi. In een mum van tijd zit de EK plek in de tas. Rembrandt staat daarmee 
in zijn partij tegen Sebastiaan voor een dilemma. Met een overwinning is hij 
kampioen en mag hij naar het WK. Met een remise verzekert hij zich van een EK 
uitzending, terwijl tegelijk via een barrage met Eelke de weg naar de 
eindoverwinning open blijft. Een nederlaag daarentegen veroordeelt hem tot het 
spelen van een barrage voor de EK plaats tegen Sebastiaan en niet 
onwaarschijnlijk daarbij ook Jonas. Eerlijk gezegd zijn wij ons op dat moment niet 
bewust van deze overwegingen, die uiterst voordelig zijn voor Eelke. Wij hopen 
dat Sebastiaan iets moois neerzet. Hij voldoet aan onze wens (al is het op een 
andere manier dan wij dachten dat nodig was): een gelijkwaardige stelling vanuit 
de opening. Eigenlijk is er voor Rembrandt helemaal geen dilemma. Hij kiest voor 
de veilige optie en niemand die hem daarin ongelijk kan geven. Zijn 
remiseaanbod wordt aangenomen door Sebastiaan die – blijkbaar tevreden met 
een hoge klassering – daarmee de kans opgeeft om via een overwinning op 
Rembrandt een barrage voor het EK af te dwingen. Na negen ronden en drie 
dagen eindigen Rembrandt en Eelke uiteindelijk samen met 7 ½ punt bovenaan. 
Zij gaan nu snelschaken om de titel: de winnaar gaat naar het WK, de verliezer 
naar het EK. 
 



  
Laatste ronde (9), van achter naar voren:   

Lucas (niet zichtbaar) tegen Tycho, Jonas tegen Thijs Geelhoed, 
Eelke tegen Jesse Allaart, Rembrandt tegen Sebastiaan  

  

Hoe vreemd kan het lopen. Alles is weer in eigen hand. Door de weinige tijd die de 
laatste partijen in beslag genomen hebben is er volop ruimte om de barrage voor 
te bereiden. Zoals gezegd speelt Rembrandt zowel met zwart als wit vele 
openingen. Het is niet te doen daar volledig op in te spelen. In elk geval zal er iets 
bedacht moeten worden op het Frans waarin Rembrandt met zwart Eelke ’s 
ochtends voor problemen plaatste. In de analyseruimte zet Fons zich samen met 
Eelke – zonder coach op dit toernooi - aan een bord. Zonder twijfel zitten elders in 
Don Bosco Rembrandt en zijn trainer hun plannen en strategieën door te nemen. 
 

  
Hulp van Fons in de voorbereiding op de barrage 

 



Dan is er nog het ritueel van het voorlezen van de reglementen omtrent de 
barrage wat wij kennen van vorig jaar toen Eelke hier ook al een 
beslissingswedstrijd (om de tweede plaats) speelde. Spelers, ouders en coaches 
worden gevraagd zich in een kamer te verzamelen waar de hoofdscheidsrechter 
en de toernooidirecteur de exacte regels uit de doeken doen. Ik trek Fons en ook 
fotograaf Harry Gielen mee naar binnen. Het doornemen van de reglementen 
duurt nog veel langer dan vorig jaar, maar overbodig is het niet want er zijn vele 
details waarvan je niet kunt uitsluiten dat ze zich zullen voordoen. De wedstrijd 
wordt gespeeld in de grote speelzaal zonder toegang voor publiek. Ouders en 
coaches daarentegen worden toegestaan bij de match aanwezig te zijn. Eelke 
geeft aan dat hij liever zonder mij speelt. Ook Fons hoeft er voor hem niet bij te 
zijn. Uiteraard gaat Harry als fotograaf (maar tevens als NOSBO'er) wel naar 
binnen. 
 

  
De uitleg van de reglementen rondom de komende barrage 

(links op de voorgrond het achterhoofd van Harry ...) 
Foto's: Fons van Hamond 

  

De match zal in eerste instantie bestaan uit twee partijen van 5 minuten per 
speler en 3 seconden toevoeging per zet. Rembrandt speelt de eerste partij met 
wit en opent met c4. Eelke haalt zijn Hollandse verdediging van stal. Fons, ik en 
een aantal omstanders proberen de partij te volgen via de laptop en IPad. De wifi 
verbinding is matig en de zetten en kloktijden komen springerig door. In het 
middenspel raakt Eelke in het nadeel. Hij verliest een pion en daarna een stuk. Hij 
krijgt nog wel een pion op de een na onderste rij, maar die weet Rembrandt uit te 
schakelen. Met elk drie pionnen maar Rembrandt een loper en een paard tegen 
Eelke een eenzaam paard, zal hij deze partij dankzij de increment zonder al teveel 
problemen uit kunnen spelen. Inderdaad, op het scherm verschijnt: 1- 0. 
  



  
Rembrandt heeft de eerste partij gewonnen 

Foto: Harry Gielen 
  

Alweer heeft Rembrandt zich de betere getoond. Ik bereid me voor op een 
aanstaande nederlaag. Is het al niet mooi dat je tot het allerlaatst hebt weten 
mee te doen? Als er dan verlies is aan het einde van de rit, soit. Fons houdt het 
niet meer uit. Hij verschaft zich toegang tot de speelzaal om Eelke moreel van 
steun te voorzien. De tweede partij zal gewonnen moeten worden. Met wit speelt 
Eelke zolang hij schaakt al dé opening: e4. Rembrandt antwoordt met de 
Siciliaanse draak en offert op de negende zet een loper voor 2 pionnen op g4. 
Volgens ingewijden is dat twijfelachtig. Maar waarschijnlijk is dit met een 
bepaalde bedoeling gespeeld en later vertelt Eelke dat hij zich nog maar net een 
aantal vervolgzetten weet te herinneren. Want dit mag snelschaak zijn, nog 
steeds worden er hier zomaar tien zetten of meer theorie op het bord gezet. De 
voorsprong van het stuk blijft intact en met de beide torens en dame nog op het 
bord kijk ik met bewondering toe hoe beide spelers in een razend tempo 
ongelukken weten te vermijden. Eelke wil de dames te ruilen. Voor Rembrandt is 
dat nadelig, maar hij moet dan wel steeds een juist veld voor zijn dame te vinden. 
Dat gaat uiteindelijk fout. Op straffe van dameverlies kan wits loper de gedekte 
g-pion slaan. Met de g-lijn open en dame, toren en loper vindt Eelke nu snel de 
winnende manoeuvres. Petje af, zo spelen onder die immense druk. En dan die 
tijd! In het scherm zien we de klok tot griezelige waarden afdalen dicht tegen de 
0.00 aan. Brrr … 

  



 
De tweede partij is voor Eelke 

Foto: Harry Gielen 
  

De spelers krijgen nu tien minuten rust. De stand is weer gelijk. Hoe nu verder? 
Even ervoor is het iedereen precies uitgelegd. De match wordt voortgezet met 
een nieuwe partij zolang het remise blijft. Oftewel: zodra een van de spelers een 
partij wint is deze kampioen. Het voordeel van de witte stukken wordt met tijd 
gecompenseerd: zwart krijgt 5 minuten speeltijd, wit slechts 4. De increment blijft 
3 sec per zet. De kleur wordt door loting bepaald. In een eventuele volgende partij 
worden de kleuren natuurlijk verwisseld. Maar per serie van twee partijen volgt 
opnieuw een loting om de beginkleur. 
  

In wat uiteindelijk de laatste partij zal blijken te zijn krijgt Eelke wit. Rembrandt 
valt terug op de Franse verdediging: 1 e4, e6 2. d4, d5. Logisch. Het Siciliaans 
heeft hem net verlies opgeleverd, het Frans in de reguliere partij bracht de winst. 
Eelke antwoordt met de doorgenomen maar sinds lang niet meer door hem 
gespeelde variant. Opnieuw offert Rembrandt tot grote schrik een stuk voor 2 
pionnen. Nu op b4. Om het extra stuk te behouden kan wit niet rokeren. Even 
later moet hij het stuk inleveren. Op een telefoonschermpje zie ik hoe zwart nu 
hevig in het voordeel is met twee verbonden vrijpionnen op de damevleugel. 
Verloren stelling. In een gewone partij zou opgeven bijna de normale actie zijn. 
Zwart geeft schaak met de dame op b5, dekt met a5 de b-pion, alles lijkt logisch. 
Maar plots blijkt het een blunder, als je daar al van mag spreken onder deze 
omstandigheden. De b-pion is immers gepend, wit kan straffeloos de loper slaan 
op c3. Ineens zijn de kansen gekeerd. De ongerokeerde positie van de 
Rembrandts koning doet de rest. Er is een gedwongen dameruil, wit wint de toren 
op h8 en de zwarte vrijpionnen vormen geen gevaar meer. Zwart gaat door de tijd 
maar redding was al niet meer mogelijk. 
 



  
Het einde van de derde barragepartij :  

Rembrandt feliciteert Eelke met het behalen van de titel. 
Foto: Harry Gielen 

 

Het NOSBO verslag (hier) vermeldt dat Eelke door uitzinnige supporters op de 
schouders genomen werd. Ik was daar niet bij. Dat moeten dus echt Fons en 
Harry geweest zijn ... Wat mede verklaart dat er geen foto’s van bestaan. Niet 
uitgesloten mag worden dat deze uitbarsting van euforie werkelijk heeft 
plaatsgevonden. Ik kan bevestigen dat Fons na afloop welhaast gebroken van de 
spanning de zaal uit gestrompeld kwam ... Hij gaf aan niet eerder getuige te zijn 
geweest van een dergelijke zenuwslopende thriller. Ook sprak hij zijn 
bewondering uit voor de betrekkelijke rust waarmee beide spelers het hele 
gebeuren ondergingen. Waar ik mij geheel bij aansluit. 
 

http://www.nosbo.nl/jeugd/2013/nkD15.html


  
Fons met de kampioen en alweer een leeg glas in zijn hand. 

  

Vanaf deze plaats wil ik nogmaals Rembrandt feliciteren met de door hem 
bereikte EK uitzending. Wij zullen zijn verblijf in Porec op de voet volgen, wensen 
hem er veel plezier en nog meer succes! Eelke mag met deelname aan een WK 
weer een nieuw hoofdstuk schrijven. 
 

 
De top 10 van het NK-D 2015 en hoofdrolspelers in dit verslag, v.l.n.r.: 

Onno (Elgersma), Jonas, Thijs, Lucas, Siem, Daniël, Gilian, Sebastiaan, Rembrandt en Eelke. 
Foto Harry Gielen 

 
Tot slot: dank aan het organisatie team van het NK-D in Rijswijk en veel succes toegewenst 
voor de komende jaren. 
 



 
  

Stap 2+ diploma voor Nick 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 mei, 2015 - 14:45 

Nick heeft tijdens de schaaklessen op de Dom Helder Camara School stap 2+ gedaan en deze stap 

met succes afgerond. Afgelopen vrijdag kon Nick niet aanwezig zijn op de clubmiddag. Gisteren 

voorafgaand aan GP Heerenveen, kreeg hij op Friese bodem zijn diploma. Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martijn winnaar GP Heerenveen, Rogier 
groepswinnaar  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 mei, 2015 - 15:11 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 23. mei 2015  
De slotdag van de Friese Grand - Prix cyclus werd gisteren gespeeld in Heerenveen. Drie 
Paardensprongers deden mee aan het toernooi; Rogier, Nick en Martijn. Rogier en Nick 
spelen heel veel toernooien. Martijn zien we dit seizoen niet zo heel veel meer tijdens 
GP toernooien. Martijn moet vaak voetballen tijdens de GP tijden en hij speelt liever, net als 
veel leeftijdgenoten, met meer tijd op de klok zoals in de NJC of de NOSBO viertallen. 
 

 
Volledig Gronings podium: Martijn, Tijmen en Gerbrich 

 
Vandaag was zijn wedstrijd afgelast, dus op naar Heerenveen waar hij als hoogste 
ratinghouder, en favoriet in de A groep speelde. Nick zat ook in de A groep met de laagste 
rating. Rogier speelde in de D groep. De jonge Paardenspronger heeft tijdens zijn nog maar 
korte carriere als clubschaker laten zien dat hij over veel talent beschikt. Hij speelt heel 
soepel zijn openingen en beheerst al veel facetten van het schaakspel. Rogier heeft alles om 
een grote meneer te worden in het jeugdschaken. Maar net als veel leeftijdgenoten speelt 
hij vaak veel te snel en zijn houding achter het bord vergt ook nog wat training. Snel spelen 
krijg je er niet zomaar uit, het blijft herhalen "rustig spelen, neem je tijd". De houding achter 
het bord is wel snel trainbaar. In de eerste ronde zag ik Rogier schuin op zijn stoel zitten, zie 
de foto. Het oogt nonchalant, en het ziet er niet geconcentreerd uit. Rogier kende zijn 
tegenstander niet, nog nooit tegen gespeeld. Mischien is zijn houding daaruit ook te 
verklaren, ik ga dit wel winnen. Dat gebeurde niet, Rogier verloor, dus als trainer even met 
Rogier praten. Beentjes onder de bips, ogen ter hoogte van koning - dame en recht zitten. 
 



 
  

Na de verloren partij zag ik Rogier wel goed achter zijn bord zitten. Zijn spel werd beter en 
de punten stroomden binnen, 5 uit 6. Deze prestatie was goed voor de eerste plaats in de 
groep. Rogier wint weer veel punten voor zijn rating. Hij gaat nu richting 500 punten. Voor 
zijn leeftijd een geweldige prestatie. 
 
In de A groep speelden Nick en Martijn in de eerste ronde tegen elkaar. Kon Martijn omgaan 
met de veel kortere tijd op de klok, 20 minuten dan hij gewend is in de NJC of Viertallen? Ik 
zag een zeer boeiende partij waarin Nick bijzonder goed speelde en Martijn echt in de 
problemen bracht. In het eindspel had Nick een zeer actieve loper tegen een paard van 
Martijn die alleen kon verdedigen. Een blik op de klok, Martijn anderhalve minuut, Nick ruim 
6. Martijn moest nu echt schakelen naar snelschaken wat hij goed kan. Nick nam het risico 
niet, nam remise aan met ratingwinst als traktatie. 
  

 



 
Na deze mooie partij won Nick heel simpel zijn tweede partij. Tegen Tijmen en Gerbrich 
verloor Nick. Opvallend in de partij tegen Gerbrich dat Nick in een best lastig eindspel met 
voor Gerbrich twee vrijpionnen zijn koning omgooide. Nick had gezien dat winst wel heel 
ver weg was, maar Gerbrich kan een fout maken waarmee de kansen zouden keren. Dus 
even instructies aan Nick om niet te snel op te geven. 
In de laatste partij werd een remise bereikt. Goed toernooi van Nick 2 uit 5 als laagste 
ratinghouder in de groep. Winst voor zijn NJR, op naar de magische grens van 1000 punten. 
 
Na de remise tegen Nick won Martijn twee partijen met een paardenoffer tegen Tijmen en 
Harm Jan. Met een remise in ronde vier was een half punt in de laatste ronde voldoende om 
toernooi winnaar te worden. Tegenstandster in ronde 5 Tenboerster Gerbrich. Vooraf nam 
ik een foto van het tweetal want het kon weleens een boeiend gevecht worden voor de 
toernooiwinst. Gerbrich was al zeker van brons dus niets te verliezen leek mij. Het verliep 
heel anders, na 6 zetten kwam er een zakelijke remise uit. Toernooiwinst voor Martijn en 
voor Gerbrich een derde plaats met als bonus puntenwinst voor haar NJR. De snelle remise 
leidde tot wat verwarring bij de andere spelers in de A groep, waar uiteindelijk op alle 
borden dit voorbeeld volgde. 
  

 
  

Een volledig Groninger podium in het Friese met drie clubkleuren. We zien de spelers van 
Schaakclub Leek nu ook in hun clubkleur, lichtgroen. Maar er ging meer naar Groningen. 
Rowin Berghuis (SC Ten Boer), leider in het Friese GP klassement kon vandaag winnaar 
worden met 6 punten voorsprong. Rowin was de hele middag zenuwachtig. Gelukkig bracht 
dat de winst niet in gevaar. Rowin won voldoende partijen om de enorme wisselbeker te 
winnen. Onze felicitaties aan Rowin en onze collega's van Schaakclub Ten Boer. 
  



 
 
Schaakclub Ten Boer heeft sinds kort een eigen blog voor de jeugd waar Roelof verslag 
brengt. Zie:  
http://www.roelofsschaakblog.blogspot.nl/ 
 
Dank aan de organisatie voor een prima schaakmiddag. De A en B groep in een rustig lokaal 
en een gratis frietje voor alle deelnemers tijdens een pauze halverwege het toernooi! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roelofsschaakblog.blogspot.nl/


E team eindigt in staart klassement op NK teams 

Ingezonden door Ronald Huisinga op 1 juni, 2015 - 11:08 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 30. mei 2015  
Afgelopen zaterdag vertrokken we met ons E team bestaande uit Nick, Jelger, Ximene en 
Charlotte bijtijds richting Zuid Scharwoude in Noord Holland voor het NK E Teams. Om 8:25 
stonden we bij Charlotte en Ruben voor de deur voor een ritje over de afsluitdijk. Jelger en 
Ximene gingen op eigen gelegenheid en om 10 uur waren we ruim op tijd aanwezig en 
konden we met z'n allen op de teamfoto die later aan de spelers als sleutelhanger werd 
meegegeven ter herinnering aan het toernooi.  
 

 
 
NK's zijn voor jeugdschakers leuke en goed georganiseerde evenementen om mee te 
maken en we hadden er dan ook veel zin in. Het nieuwe onderkomen in De Binding in Zuid 
Scharwoude bood prima faciliteiten en een hele mooie speelzaal voor de 160 schakers van 
de 40 deelnemende teams. De organisatie in handen Winterkoning,een 
samenwerkingsverband tussen de schaakclubs: SV Bergen, Schaakmat, Opening '64, De 
Waagtoren en SV Heerhugowaard was op alle fronten picobello in orde. Indelingen en 
uitslagen waren op de diverse digitale media prima te volgen. Geen live borden dit keer, 
maar wel live cams gericht op de 2 hoogste tafels. Tevens voldoende ruimte voor 
ontspanning en versnaperingen en uiteraard ook Jozias met zijn schaakshop. 
 



 
 
Qua sportieve schaakprestaties waren de verwachting dit jaar niet al te hoog. Op basis van 
rating was ons team als 33e geplaatst. Nick en Jelger zijn op de borden 1 en 2 de meest 
ervaren spelers met al enige ervaring op NK's. Voor Ximene en Charlotte is dit hun eerste 
NK. Plezier hebben, zo goed mogelijk schaken en leren van de NK partijen stonden dus 
voorop vandaag. Het team zat om klokslag 11 uur geconcentreerd achter de borden voor 
ronde 1 tegen Almelo toen door de wedstrijdleider medegedeeld werd dat Paardensprong 
nog niet kon starten. Er bleek onduidelijkheid te zijn over onze teamopstelling. Deze 
strookte niet met de, bleek acheraf, foute administratie van de toernooileiding. Gelukkig 
konden we na enig aandringen gewoon starten met onze partijen. Een dikke pluim aan het 
team dat ze zich niet uit hun concentratie lieten halen en op alle borden zeer voortvarend 
van start gingen. Nick en Jelger boekten winst. Ximene leek tevens op winst af te stevenen 
en stond op het punt een dodelijke mat op het bord te gaan zetten toen ze werd verrast 
door een tegenaanval. 
 



 
 
Ze ging mat achter de paaltjes. Onze jongste telg Charlotte (7 jaar) op bord 4 opende sterk 
en kwam via een aantal mooie zetten op een enorme voorsprong. Haar tegenstander 
eindigde met alleen een koning tegen nog heel veel stukken van Charlotte. Er was eigenlijk 
nog maar een gevaar en dat was een patstelling....en dat werd het ook. Jammer maar met 
2,5 - 1,5 een prima start. Met 2 matchpunten op zak troffen we in ronde 2 Bottwinnik.  
 
Opnieuw kwamen we goed voor de dag. Nick kraakte met wit de Siciliaanse verdediging 
van zijn tegenstander en had in mum van tijd zijn bordpunt alweer binnen. Ximene speelde 
opnieuw rustig en gedegen. Met een mooie mat pakte ze deze keer wel het bordpunt. 
Charlotte ging op bord 4 teveel mee in het snelschaken van haar tegenstander en verloor 
haar partij. Ook Jelger moest dit keer een nederlaag incasseren. Met 2-2 tegen de 
uiteindelijke nummer 12 van het toernooi konden we opnieuw tevreden zijn. Ronde 3 
troffen we het als 10e geplaatste Terneuzen. Het werd een 3-1 nederlaag. Jelger wist als 
enige van het team te winnen. Nick had een momentje van onoplettendheid en gaf z'n 
dame en daarmee de partij weg. Charlotte speelde aanvankelijk weer een goede partij en 
stond zwaar gewonnen. Het lukte haar niet om de voorsprong om te zetten in winst. Ze liet 
ongedekte stukken van haar tegenstander in leven en ging verdedigen in plaats van de 
aanval te zoeken en haar voorsprong verder uit te buiten. Dit gaf haar opponent de kans om 
de partij alsnog naar zich toe te trekken. Iets om samen met de trainers op de club verder op 
te oefenen, want als ze dit aspect onder de knie krijgt dan kan het E team de komende jaren 
nog veel plezier beleven aan deze jonge dame.  
 



 
 
Voor het team was er nu een welverdiende pauze ingelast en werden de door de organisatie 
uitgedeelde lunchpakketten verorberd. In ronde 4 kwamen we tegenover de schakers van 
de uiteindelijke nummer 6 Minerva te zitten. Op bord 2 en 3 bij Jelger en Ximene al snel een 
achterstand. Nick kwam aanvankelijk op een pion voorsprong tegen de sterke 1000+ speler 
Wahe Bogossian. Een remiseaanbod werd door Nick afgeslagen. Hij ging voor de winst. Zijn 
tegenstander was hem in het lastige eindspel echter net iets slimmer af en wist te 
promoveren en de partij te winnen. Charlotte stond op bord 4 opnieuw gewonnen maar wist 
de buit niet te verzilveren. Een 4-0 nederlaag. Het goeie spel was er ook wel een beetje 
vanaf bij het team na deze ronde.  
 



 
 
In ronde 5 tegen SC Sneek kwam alleen Nick tot winst. In ronde 6 tegen Leiderdorp 2 
sprokkelden we nog een matchpunt door winst van Nick en Jelger en in ronde 7 tegen 
Messemaker was het opnieuw alleen Nick die winst boekte. Charlotte hield heel lang stand, 
maar ging helaas door de klok. Eindresultaat plaats 38 met 4 matchpunten en 9,5 
bordpunten. Wel mooi en goed om te zien dat de spelers tot het laatste moment 
geconcentreerd en serieus bleven schaken. Proberend het maximale er nog uit te halen. 
Winnaar van de dag en daarmee NK kampioen E teams 2015 was het team van STB E1 
gevolgd door VAS E1 en KlimOp E1. Het andere NOSBO team van SC Haren deed dit jaar 
zoals verwacht de hele dag goed mee in de bovenste regionen en eindigde uiteindelijk net 
buiten de prijzen op plaats 7. Moegestreden keerden we daarna na een lange schaakdag 
huiswaarts. Alle uitslagen en veel foto's zijn te vinden op: 
http://winterkoning.chett.org/index.php?id=nke-2015 

 

 

http://winterkoning.chett.org/index.php?id=nke-2015


Thijmen naar halve finale beker 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 juni, 2015 - 21:07 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 5. juni 2015  
In de bekercompetitie heeft Thijmen zich geplaatst voor de halve finale. Twee partijen 
tegen Daan werden gewonnen. Eelke is de tegenstander in de halve finale. De winnaar 
plaatst zich voor de finale tegen Lodewijk. 

 
 
In de paardengroep is Rogier al winnaar. Zijn laatste partij tegen Line werd ook gewonnen. 
Line is zeker van de derde plaats. Thijmen B. won van zijn broer Daan. Tijmen heeft 5 
punten gesoord, een prime resultaat voor een beginner. De lopergroep is een prooi 
geworden voor Eline. Zij won vandaag twee partijen tegen Raphael en Nedim. In deze groep 
is Oiver tweede geworden, de derde plaats gaat naar Hugo. 
 
In de torengroep slechts 1 partij. Jip won van Chris en is zeker van de derde plaats. Sietse is 
tweede en Pieter G. is groepswinnaar. In de damegroep viel vandaag de beslissing. Jelger 
won verrassend de inhaalpartij tegen Nick. Met dit resultaat moest Nick winnen van Joep 
om kans te houden op groepswinst. Dat lukte niet, Joep won en wint de damegroep. Nick is 
tweede. Plaats drie gaat naar Ruben, hij won de beslissende partij van Pieter N.  
 
In de koningsgroep gaat de tweede plaats naar Martijn. Na verlies tegen Daniël vorige week 
won Martijn nu wel. In het middenspel wist Martijn een kwaliteit te winnen wat de 
beslissend was. Daniël verloor na deze partij ook van Thijmen. Beide jongens spelen nog 
een keer tegen elkaar met als inzet plaats drie in de koningsgroep. 
 
Vanmiddag waren veel cludleden afwezig in de snikhete Hunzeborgh. Alle openstaande 
partijen, behalve in de koningsgroep gaan we volgende week inhalen. 

 



Paardensprongers buiten de prijzen op GP 
Leek/Roden + nieuwe NJR 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 juni, 2015 - 22:39 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 13. juni 2015  
In het geweld van het NK scholen stond afgelopen zaterdag ook de laatste Grand - Prix op 
de kalender. Drie Paardenpsrongers deden mee in Leek. Nick zien we steeds vaker in de A 
groep, zo ook vandaag.In het gewled om het NOSBO GP klassement kwam Nick tot een 
score van 1.5 punten waaronder een remise tegen rivaal Loek van der Hagen. Nick heeft een 
geweldig seizoen achter de rug met heel veel prijzen en een enorme ratingwinst. Nu is het 
zaak om de laatste stappen te zetten naar de magische grens van 1000 punten. Zaterdag in 
het C team valt er wellicht veel te scoren. 
 

 
 
In groep C viel Rogier buiten de prijzen, niet zo verwonderlijke want Rogier was de laagste 
ratinghouder in deze groep. Met drie punten mag hij best trots zijn en een kleine 
ratingwinst voor hem. Drie punten scoorde ook Stella in de D groep. Zij was ook een van de 
laagste in rating dus complimenten en waarschijnlijk weer veel geleerd. Stella en Rogier 
gaan zaterdag naar de pupillendag in Roosendaal. Later deze week een vooruit blik. 
 
De nieuwe ratings staan inmiddels weer op de site. Zaterdag de laatste kans om te scoren 
op het C team kampioenschap en voor de KNSB rating in Roosendaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke prolongeert clubkampioenschap! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 juni, 2015 - 21:03 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 19. juni 2015  
Vandaag zijn bijna alle openstaande partijen in de interne competitie gespeeld. Joep, al 
zeker van winst in de damegroep, won van Jelger. In de paardengroep twee keer winst voor 
Laurens tegen Darja en Daan B. 
 

 
 
Een spannend slot in de Koningsgroep voor de derde plaats met als programma: Daniël - 
Silvan en Eelke - Tijmen. Bij winst van Thijmen en Daniël gaat de derde plaats naar Daniël 
op onderling resultaat. Wint Silvan en verliest Thijmen dan gaan de SB punten tellen tussen 
beiden en Daniël. Winnen Silvan en Thijmen allebei dan is de derde plaats voor Thijmen. 
 
Eelke, al clubkampioen, liet er geen gras over groeien wie de beste is in de Koningsgroep. 
Eelke gaf niets kado in de partij tegen Thijmen en won overtuigend. Voor Thijmen 
afwachten hoe de partij Silvan - Daniël zou eindigen. In de slotfase van deze partij kwam 
Thijmen, die al bezig was in de troostfinale beker tegen Joep, regelmatig een kijkje nemen 
bij dit bord. Daniël stond in het eindspel er beter voor met een loper en drie pionnen meer. 
Ik zat een tijdje bij dit bord en zag Daniël dit voordeel heel goed uitspelen waar hij optimaal 
gebruik maakte van het lopervoordeel. 



 
Met deze resultaten is de eindstand bekend: clubkampioen Eelke, tweede is Martijn die het 
enige halfje wist te halen tegen Eelke en derde heel knap Daniël. Vermeldenswaardig: voor 
Eelke de derde clubtitel op rij, wat betekend dat hij de wisselbeker mag houden. (op de foto 
Eelke met een gebroken arm, ook voor de derde keer!, toeval?) Eelke kreeg vanmiddag zijn 
bekers voor de competitie mee, volgende week speelt hij in Haarlem en kan niet aanwezig 
zijn bij de laatste clubmiddag. In de beker was er wel succes voor Thijmen, hij won de eerste 
partij. Volgende week vrijdag volgt de tweede. Eelke won in de bekerfinale tegen Lodewijk. 
Aangezien Eelke er volgende week niet is wordt deze partij "ergens" deze week gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprong/DAC C team overtuigend 
NOSBO kampioen  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 juni, 2015 - 20:06 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 20. juni 2015  
Vorig seizoen was het NOSBO C team kampioenschap met slechts drie deelnemende teams 
zeer matig bezet. Het teamkampioenschap wat vele schakers het leukste vinden viel samen 
met de D teams waardoor Dérs hun talenten niet konden laten zien in een hogere categorie. 
Mede op aandringen van onze club werd het C team kampioenschap gesplist zodat E en D 
spelers konden meedoen. In het Denksportcentrum waren vandaag 5 teams aanwezig dus 
bijna een verdubbeling. En veel D en E spelers! 
 

 
 
Als kampioen 2014 moesten wij natuurlijk onze titel verdedigen wat niet eenvoudig was 
gezien het aantal beschikbare spelers. Eelke en Lodewijk konden niet en ook andere spelers 
die de C status hebben bleken niet beschikbaar. Gelukkig mag je spelen met een 
combinatieteam dus vroegen we Ruben, broer van Thijmen als oud clublid om mee te doen. 
Natuurlijk wilde hij dat want samenspelen in een team met Thijmen is natuurlijk erg leuk. 
Ruben is nu lid van DAC, Delfzijl Appingedam Combinatie. Op papier hadden we voor 
aanvang het sterkste team maar dan moet er nog gespeeld worden. Belangrijkste 
concurrent het Staunton team die we in de derde ronde zouden treffen. Onze opstelling: 
Ruben, Thijmen, Daan en Nick. 
 



 
 
In de eerste ronde was SC Haren de tegenstander. Op geen van de vier borden waren er 
problemen, alle vier de borden werden gewonnen. Een mooie start want er werd meteen 
druk gelegd op Staunton die deze ronde vrij was. In ronde twee het dames combinatie team 
van SC Ten Boer en ScepU. Een tegenstander die we niet moesten onderschatten want 
achter de borden zit heel veel kwaliteit. Op bord 1 sloeg Ruben meteen toe op de 
damevleugel van Silke. Dat koste haar een kwaliteit en een stelling die volledig naar de 
knoppen was. Ook op bord vier was het vrij snel beslist. Nick won materiaal van 
tegenstandster Lemee. Een op eerste gezicht gerust stellende tussenstand maar naarmate 
de partijen op bord twee en drie vorderden kreeg ik toch wat zenuwen. Niet vanwege de 
kwaliteiten van Daan en Thijmen maar van de klok die ver in hun nadeel was. Als je vijf 
minuten overhebt van je aanvangstijd van 30 minuten hoef je niet meer te noteren. Dat 
gebeurde bij Thijmen en Daan die nu een hogere versnelling moesten aangaan. Daan stond 
in een lastige stelling tegen Ilja maar wist net op het laatste moment met luttele seconden 
op de klok de beslissende aanval te plaatsen. Thijmen stond wat materiaal voor maar je 
moet wel mat geven, dat lukte uiteindelijk met een kleine minuut op de klok. Een 
supermooie wedstrijd, hiervoor kom je naar het stadion! 
 



 
 
 
In ronde drie de match van de dag tegen Staunton. Zij hadden 6 spelers op de lijst staan, dus 
wisten we dat ze gingen wisselen. Maar tegen ons team traden zij aan met hun basis team 
die we kennen van de NJC competitie. In de andere matches zou het team gaan wisselen 
wat natuurlijk de strekte van het team zou beinvloeden. Op bord vier speelde Nick met wit 
tegen Jan. Jan begon direct met zijn dame te lopen, iets wat wij bij de beginners al afleren. 
Nick bleef rustig, verdedigde goed en op het moment dat ik keek bij een ander bord hoorde 
ik shit. Jawel, dame gevangen en weg partij voor de Staunton speler die nog wel iets 
probeerde met zijn twee torens maar stelde qua aanval niet veel voor. Daarbij had hij geluk 
dat Nick niet helemaal zag dat hij twee torens had kunnen ruilen voor zijn dame. Later in de 
partij leverde Nick zijn dame in voor één exemplaar waarna de laatste zwarte toren 
verdween door een verplichte ruil, waarna het snel gebeurt was. Op bord 1 zat Ruben in de 
problemen tegen Jonas. Ruben gaf op dus een gelijke stand. Op bord twee zag ik Thijmen 
volop in de aanval tegen zijn naamgenoot van Staunton. De beslissing kwam tot stand door 
een dubbele aanval van onze Thijmen, paard op koning/dame. Hierna gaf Thijmen op. Twee 
tegen een voorsprong. Op bord drie was Daan in tijdnood tegen Luca. Daan kan goed 
snelschaken en won zwaar in tijdnood een stuk, winst lag in het verschiet maar de klok liep 
naar nul, door de vlag en een verloren partij in gewonnen positie. Sneu voor Daan en een 
heel gelukkig punt voor Staunton. Een gelijke eindstand met als laatste tegenstander SC 
Ten Boer, in de wetenschap dat we op dat moment een half bordpunt voorliepen op 
Staunton. Zij speelden tegen SC Haren. 
 



 
 
Voordat ik goed en wel mijn fototoestel kon pakken voor een teamfoto was Thijmen al 
klaar. Binnen zeven minuten al een voorsprong. Maar het werd voor de anderen een lange 
match. Op bord vier sloeg Nick toe in het eindspel, open torenlijn naar de tweede rij, 
pionnen ophalen en het afmaken, prima gedaan 2 - 0. Gedurende de match hield Thijmen 
mij op de hoogte van de tussentand SC Haren - Staunton. Een nul voor Haren fluisterde hij 
mij in, even later twee nul. We waren dus al kampioen terwijl op twee borden nog gestreden 
werd. Op bord 1 had Ruben zijn handen vol aan Daan Noordenbos, winnaar van de GP 
cyclus. Een zeer boeiende partij met een bijzonder eindspel paard tegen pion. Het eindige in 
voor beiden een koning en paard, dus remise. 
 
Op bord drie zat Daan weer in tijdnood tegen Luuk. Op het bord een lastig pionnen/loper 
eindspel. Luuk viel mij eerder de dag op met een mooie penning en torenwinst tegen 
Staunton in een partij die hij jammer genoeg niet wist te winnen. Daan moest snel beslissen 
terwijl Luuk meer tijd had om zijn plan te trekken. Dat deed de Ten Boer speler zeer goed, 
nauwelijks fouten waardoor twee pionnen naar het promotieveld stormden. Daan ging door 
de klok, deze keer in een verloren eindpel. complimenten aan Luuk! De match leverde weer 
twee match en 2.5 bordpunten op. Staunton leed een gevoelige nederlaag tegen Haren, 4 - 
0. In de laatste ronde wist Staunton de tweede plaats nog veilig te stellen door met 3 - 1 te 
winnen van het damesteam. Waarbij opviel dat Ilja in een riante stelling op bord drie door 
de klok ging. Haar tegenstander Luca had op dat moment 1 seconde over! (was het niet 
geziene schaakje van Luca die Ilja beslissende seconden kostte?) 
 



 
 
We plaatsen ons opnieuw voor het NK C teams of beter gezegt de Meesterklasse C op vier 
speeldagen in Rosmalen. We gaan kijken of we een noordelijk combinatieteam kunnen 
maken die kan gaan voor een topklassering. Want voor plek 20 in de achterhoede is 4 lange 
reis en speeldagen bepaald geen ambitie! Dank aan Ruben voor het meespelen, super. 
Topscoorders in ons team met 4 uit 4 Thijmen en Nick. 
 
Dank aan Jan Shut en Roland Kroezen voor de organisatie van vandaag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stella en Rogier scoren 4 uit 7 op de Nationale 
Pupillendag 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 juni, 2015 - 13:58 

Wedstrijddatum:  
zondag, 21. juni 2015  
De Nationale Pupillendag werd gisteren net als afgelopen jaren gespeeld in Roosendaal. 
Een eind rijden voor de noordelijke pupillen dus vertrokken Stella en Rogier afgelopen 
vriijdag naar het zuiden van het land. Beide Paardensprongers speelden in de G categorie 
waarin 44 kinderen deelnamen. Speelschema zeven ronden Zwitsers, tijd op de klok 15 
minuten + 10 seconden per zet. 
 

 
Stella op het erepodium, foto Ad Bruijns 

 
Op de pupillendag zijn ook liveborden. Voor veel is dit voor de eerste keer wat best wel 
wennen is. Rogier zag ik vijf keer achter z'n bord zitten, Stella hoefde dat vandaag niet. Op 
de website van SC Assen verscheen na het GP Leek/Roden het bericht dat Stella sinds ze 
twee maanden geleden bij ons is gekomen geen enkele prijs meer heeft gewonnen. Juist 
vandaag bewees Stella dat ze heel goed kan schaken. Vier punten uit zeven partijen is een 
hele mooie score waarmee ze in de top bij bij de meisjes in G categorie eindigde. Bij de 
prijsuitreiking waren vijf bekers beschikbaar voor de meisjes en een daarvan ging naar Stella 
met de vierde plaats. Deze beker is natuurlijk veel belangrijker dan een die je wint op de GP 
toernooi! In het eindklassement vinden we Stella terug op de 19e plaats. 
 



 
Rogier, foto Ad Bruijns 

 
Rogier zagen we dus vier keer achter een livebord. Opvallend dat van die vier partijen er drie 
werden verloren, alle niet live partijen won Rogier! Was het voor hem echt anders? Als je de 
partijen naspeelt zie je dat Rogier vaak zomaar stukken verliest, heel jammer want er had 
denk ik meer ingezeten. Maar goed, vier punten op je eerste NK is natuurlijk een hele fraaie 
presatatie. Vooraf hadden we verwacht dat Rogier vier punten zou moeten scoren en dat is 
gebeurt. De hoop op een top 10 klassereing kwam er net niet uit, de 13e plaats, 3 hoger dan 
de startlijst. 
 
Van Marcel de vader van Stella kreeg ik deze link naar een fotoboek met foto's van Stella en 
Rogier. 
 
 
Op de toernooisite www.nationalepupillendag.org zijn de liveborden te vinden en heel veel 
leuke foto's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/115826242034335493324/NationalePupillendag2015?authkey=Gv1sRgCLW2gNmL2OcX&feat=email
http://www.nationalepupillendag.org/


Eelke pakt opnieuw de dubbel! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 juni, 2015 - 15:38 

Wedstrijddatum:  
maandag, 22. juni 2015  
In de bekercompetitie is maandagmiddag de tweede partij tussen Lodewijk en Eelke 
gespeeld. Midweeks was noodzakelijk omdat Eelke vanaf vrijdag een toernooi in Haarlem 
speelt. De partij bij Lodewijk thuis werd remise. Vastzittende pionnen en lopers van 
ongelijke kleur. De eerste partij werd afgelopen vrijdag gewonnen door Eelke, die de beker 
wint en na winst in de competitie ook de dubbel pakt. Net als vorig jaar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Succesvolle laatste clubmiddag seizoen 2014 - 
2015  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 juni, 2015 - 17:33 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 26. juni 2015  
Traditiegetrouw hebben we gisteren het seizoen afgesloten met schaakspelletjes, 
prijsuitreiking, buffet en het ouders tegen kinderen toernooi. Een partij stond nog open; in 
de beker de match om de derde plaats. Vorige week had Thijmen een voorsprong genomen. 
Ook de tweede partij wist Thijmen te winnen. Daarmaa gaat de beker voor de derde plaats 
in de prijzenkast van Thijmen. Helaas waren er een aantal kinderen niet, en hebben hun prijs 
nog tegoed. 
 

 
 
Ook werden de laatste diploma's van het seizoen uitgereikt. Deze gingen naar: Jonathan 
stap 2+, Rogier stap 1+, Lars P. stap 2 en kersvers nieuw clublid Menko die geslaagd is voor 
stap 1. Op de Dom Helder Camaraschool heeft hij de lessen dit seizoen gevolgt. Jongens 
gefeliciteerd. Nog twee diploma's liggen hier voor Darja en Eelke. Beide waren gisteren niet 
aanwezig. Darja is geslaagd voor stap 1 en Eelke is de eerste Paardenspronger die stap 6 
heeft gehaald. Zij krijgen later hun diploma. 
 
Na de diploma uitreiking de prijzen. Voor het eerst dit seizoen waren er medailles voor alle 
clubleden die tijdens de competitie niet in de prijzen zijn gevallen en natuurlijk ook voor 
Stella en Arletta die sinds kort clublid zijn en niet in de competitie hebben gespeeld.  
De prijswinnaars in de groepen: 
Paardengroep: Rogier 1e, Darja 2e en Line 3e 
Lopergroep: Eline 1e, Oliver 2e, en Hugo 3e 
Torengroep: Pieter G. 1e, Sietse 2e en Jip 3e 
Damegroep: Joep 1e, Nick 2e en Ruben 3e 
Koningsgroep: de bekers gingen naar: Eelke 1e, Martijn 2e en Daniël 3e 



 
Nick is met 71  punten talent van het jaar geworden. Punten verdien je met winst en remises 
in de competitie en extern spelen op toernooien in het NOSBO gebied. De afgelopen jaren 
blijkt onze opzet behoorlijk te kloppen met de NJR ontwikkeling van de spelers. Nick is ook 
de hoogste NJR ratingstijger van de club! De piramide werd dit jaar gewonnen door Pieter 
van Nes. 
 
Na de prijsuitreiking konden de magen gevuld worden met de vele lekkernijen die door de 
ouders gemaakt waren en er was pudding en ijs als toetje. Om half acht was het tijd voor 
het ouders tegen kinderen toernooi. Het werd een gezellige boel waar de ouders al heel snel 
op een niet meer in te halen achterstand kwamen. Ik was daar ook een beetje debet aan 
want ik gaf zomaar in drie partijen een gewonnen stelling weg. Tegen Silvan speelde ik zelfs 
pat terwijl de winst eigenlijk niet meer weg te geven was. Maar goed, het plezier staat 
voorop en eigenlijk had ik vandaag te veel andere dingen aan mijn hoofd. Even na negen uur 
werden de punten geteld, 26 voor de ouders en 41 voor de kinderen! Iedereen hielp na 
aflloop met opruimen zodat we rond half tien de Hunzeborgh netjes konden achterlaten. 
 
 

 
 
Het negende seizoen zit erop. Weer een succesvol seizoen met als hoogtepunten het 
Meesterklasse D team welke 2e werd van Nederland, Eelke die op het NK D de nationale 
titel won en de NOSBO teamschaak titels in de categorien C en D. In dit rijtje wil ik ook 
toevoegen de 4e plaats in de G categorie van Stella op de Nationale Pupillendag. Zij is de 
eerste Paardensprongster die als meisje een prijs pakt op dit kampioenschap.  
 
In januari 2006 hebben Bram en ik onze club vanuit het niets opgericht. Bij de NOSBO 
verklaarden ze ons toen voor gek. Wie begint er nou een schaakclub terwijl op veel plaatsen 
de clubs verdwijnen. In het eerste seizoen hadden we 8 leden. Na dat eerste seizoen 
groeiden we snel, kwamen er nieuwe trainers bij en samen met, niet te vergeten, de ouders 
zijn we uitgegroeid tot een van de meest succesvolle schaakclubs in Nederland. Daar mogen 
we met z'n allen best trots op zijn! Het seizoen 2015 - 2016 wordt dus ook een feestseizoen 



met een aantal activiteiten die we nog samen met onze clubleden willen uitwerken. Op 
onze site verschijnen terugblikken op weg naar tien jaar SC de Paardensprong. Dus kijk ook 
tijdens de vakantie op onze site. 
 
Helaas gaan een paar clubleden onze club verlaten, maar er komen weer nieuwe kinderen 
bij. Een aantal van hen komen van de Dom Helder Camaraschool waar ik samen met Martijn 
donderdag's les geef. Ook komt er zeker een nieuwe club en bekerkampioen. Eelke blijft 
Paardenspronger maar speelt niet meer mee in de beker - en interne competitie. En we 
volgen Eelke natuurlijk op het WK in Griekenland. 
 
De stappenmethode blijven we natuurlijk volgen maar we gaan minder in de boekjes 
werken. Veel kinderen vinden het op een gegeven moment saai worden, wat we ons kunnen 
voorstellen. Er wordt dan ook meer op het bord getraind en gaan we meer aandacht 
besteden aan spelsituaties zoals openingen en eindspelen en natuurlijk analyse van partijen. 
 
Op 21 augustus beginnen we met het nieuwe seizoen. Een week later gaan we op kamp 
naar camping de Vledders in Schipborg, veel clubleden zien daar weer naar uit. Opgeven 
kan via mijn mailadres, de deelnemers staan rechts op de homepagina, onder de sponsoren. 
Ons Meesterklasse D en C team spelen eind dit jaar resp. 3 en 4 keer in Rosmalen. We zijn 
met SC Haren, SC Ten Boer en ScepU bezig om een touringcar te regelen. Komende week 
gaan we het rondkrijgen en reizen met verschillende clubs in een bus naar het NK. We 
bieden ouders van onze club de mogelijkheid aan om mee te reizen. De bus gaan namelijk 
van de speellocatie in Rosmalen naar centrum Den Bosch, waar je een dagje kunt shoppen. 
Natuurlijk mogen ook supporters mee naar Rosmalen, waar met name het D team opnieuw 
een poging gaat doen om Nederlands Kampioen te worden. Later deze week komt het op 
de site! 
 
In ons fotoboek staat een serie foto's van de laatste clubmiddag. 
 
Iedereen een heel fijne vakantie, we zien elkaar weer op 21 augustus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke haalt eerste stap 6 diploma in onze 
clubgeschiedenis! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 juni, 2015 - 21:39 

Afgelopen vrijdag kon Eelke op onze clubmiddag niet aanwezig zijn, hij speelde een 
toernooi in voorbereiding op zijn WK in Haarlem. Reden genoeg om vanmiddag even bij 
Eelke langs te rijden om zijn dipoma te overhandigen en de bekers uit te reiken die Eelke 
heeft verdiend als winnaar in de bekercompetitie. Eelke is de eerste Paardenspronger die 
geslaagd is voor stap 6! Weer een uniek moment in onze jonge geschiedenis waar we alleen 
aan kunnen toevoegen: gefeliciteerd! 
 

 
 

 
 
 



 
  

Met de NOSBUS naar het NK in Rosmalen 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 augustus, 2015 - 00:25 

Jullie hebben er vast al iets over gelezen of gezien op andere websites zoals die van SC Ten 
Boer. We hebben met onze club een hele mooie en goede relatie van andere clubs in het 
NOSBO gebied; ScepU, SC Ten Boer, Staunton en SC Haren. Vanuit deze clubs is een 
gezamelijk project ontstaan richting het NK teamschaken in Rosmalen, een touringcar die 
de spelers, ouders, trainers en fans gaat vervoeren. De bus vertrekt op de drie speeldagen 
van de D teams vanaf de parkeerplaats bij het Posiljon Hotel in Haren, vertrek 06.30 uur. 
Vroeg, maar er is van alles aan boord, ontbijt, gezonde hapjes, koffie, frisdrank enz. De bus 
gaat ook naar centrum Den Bosch voor meereizende ouders die een dagje willen shoppen in 
de Brabantse hoofdstad. Per club zijn 10 kaartjes te verdelen, kosten 10 Euro per persoon. 
Daarvoor kan je niet per auto reizen en bovendien is het met elkaar reizen goed voor het 
milieu en gezellig.  
 
Afspraak is dat iedere club kaartjes verkoopt, het project wordt mede door sponsoring 
onder meer mogelijk gemaakt door de NOSBO. Door dit initiatief zijn zelfs de 
aanvangstijden van de C teams door de KNSB aangepast. Nog nooit eerder gezien in een 
regionale bond, dus iets om trots op te zijn. In de bus zijn tafeltjes, koelkast en koffiebar en 
nemen de clubs natuurlijk schaakmateriaal mee. We gaan nog kijken of we een trainers mee 
kunnen nemen om na afloop in de bus de partijen te analyseren. Meer informatie volgt op 
de club en via onze site. Onderstaand de flyer: 
 



 



 

 
 
 

 


