
Bekerloting op eerste clubmiddag van het seizoen 

 
Clubmiddag: 21 augustus 2009 

 

Op de eerste clubmiddag van het nieuwe seizoen mochten we drie nieuwe clubleden 

begroeten: Tess en Ward Schoor en Daniël Apol, welkom op de schaakclub. Alle schakers 

van de woensdaggroep van vorig seizoen zijn overgekomen naar de vrijdagmiddag. 

Daarmee komt het ledental op de vrijdagmiddag op 28 kinderen en zitten we helemaal 

vol. Miryam gaf vorig seizoen les op de woensdagmiddag, zij komt nu vrijdagmiddag 

training geven aan een groepje. Voor de woensdagmiddag groep hebben we nog 

onvoldoende aanmeldingen, mogelijk start er een groepje in de loop van het seizoen. 

 

Met 28 kinderen hebben we 6 schakers meer op de clubmiddag, dus moet er nog meer 

klaargezet en opgeruimd worden. Daarvoor roepen we de hulp van de kinderen in. Op de 

clubmiddag wijzen we twee wat oudere kinderen aan die de volgende week mee gaan 

helpen. We verwachten onze hulpjes om 16.00 uur, na afloop zijn ze iets later om mee te 

helpen met opruimen. Voor 28 augustus zijn de hulpjes Joep en Joris. In het wekelijkse 

verslag lezen jullie wie de hulpjes voor de komende week zijn. 

 

We hebben de kinderen opnieuw ingedeeld in trainingsgroepjes: 

 

Evie Bram Sjoerd Miryam Ronald 

Miedo Eline Jort Sarah Barbara 

Martijn Thom Harm Brenden Merijn 

Joep Daan Kasper Huub Daniël 

Giacomo Joris Toon Tess Ward 

Levi Hugo Ruben  Femme 

Niels Niek Koen  Jonas 

 

Komende maanden wordt de training in deze groepjes gegeven. Het groepje van Evie 

krijgt les in de kleine zaal. Aan het begin van de clubmiddag kunnen de kinderen direkt 

plaatsnemen in hun groepje. In de grote zaal staan de tafels en stoelen in een vaste 

opstelling. 

 

 
 



Op de eerste clubmiddag van het seizoen wordt er altijd geloot voor de bekercompetitie. 

De kinderen zijn ingedeeld in groepjes op basis van hun NOSBO rating. De vijf groepen 

worden vervolgens ingeloot in poules. Tess en Ward kunnen nog onvoldoende schaken 

om al mee te doen met het bekertoernooi. Zij gaan later dit seizoen wel meedoen met de 

competitie. Daniël kan al wel schaken dus hij deed wel mee met de loting. Het resultaat 

van de loting vindt je bij de uitslagen van de beker. Het bekertoernooi heeft een aantal 

regels: 

 

- Herdersmatjes of varianten daarop zijn niet toegestaan. 

- De speeltijd in de voorronde bedraagt 10 minuten per speler per partij 

- Op een clubmiddag wordt een keer met wit en een keer met zwart gespeeld 

- De behaalde bordpunten tellen mee voor de stand 

- Mocht aan het einde van de voorronde schakers gelijk staan telt het onderling 

resultaat. Is deze gelijk dan spelen we een beslissingspartij. 

- De nummers 1 en 2 in de poule gaan naar de finaleronde, er komen dan 2 poules 

van 5 schakers. De winnaar en de nummer 2 spelen kruisfinales en finale voor de 

bekerwinnaar. 

- De nummers 3, 4 en 5 worden ingedeeld in poules van 4 schakers. De winnaars 

spelen kruisfinales en finale voor de kampioen van de B groep. 

 

Vanmiddag werden de eerste partijen gespeeld. Niels vroeg of we op de clubmiddag eerst 

mochten gaan schaken voor de beker en later verder werken in het Stappenboek. Reden 

hiervoor: het zou rustiger zijn omdat als je later op de clubmiddag gaat schaken er meer 

lawaai is door ouders die binnenkomen. We hebben het geprobeerd maar echt handig is 

het niet. Een aantal partijen waren heel snel klaar en dan is er geen ruimte om in 

groepjes verder te werken in het Stappenboek. Bovendien geeft dit ook veel herrie!  

 

In de eerste ronde waren een aantal verrassende uitslagen. In poule A wist Ruben heel 

knap een half puntje te pakken van Martijn. Daan had een behoorlijke voorsprong in zijn 

eerste partij tegen Brenden, maar ging door zijn klok heen. In de tweede partij won 

Daan wel, beide spelers hebben 1 punt te pakken in poule C. In poule D pakte Koen 

verrassend na een verloren eerste partij een remise tegen Levi, er bleven twee Koningen 

over op het bord. 

Ons nieuwe clublid Daniël liet zien dat ze inderdaad al schaken kan. De eerste partij 

tegen Niek werd in het voordeel van Niek beslist. In de tweede partij wist Daniël 

revanche te nemen. Beide spelers starten de bekercompetitie met een punt. In dezelfde 

poule E leek een verrassing aanstaande. Toon verloor zijn eerste partij tegen Niels, maar 

in de tweede partij stond Toon ver voor. Niels probeerde nog eeuwig schaak te geven 

maar dat lukte niet. Helaas kon Toon het voordeel niet uitbuiten. Niels schaakte rustig 

door en Toon maakte foutjes. De winst ging naar Niels die daar heel goed mee wegkomt. 

 



 
 

Joep, Niels en Miedo aan kop met 4 uit 4 
 

Clubmiddag: 28 augustus 2010 
 

Ondanks Bommen Berend waren bijna alle kinderen op de clubmiddag aanwezig, dus kon 

er worden gespeeld voor de beker. Bram en Evie waren vanmiddag afwezig. De 

clubmiddag begon met het spelen van de 2de ronde in de beker. Omdat het een vrije dag 

was voor de scholen doen we altijd leuke schaakspelletjes en werken we dus niet in het 

Stappenboek. De schakers kozen deze middag voor het spelen van Raindrop Chess. 

 

Omdat een aantal kinderen niet aanwezig was konden we niet spelen in de volgorde die 

bij de bekerstand vermeldt staat. Er zijn nog niet veel partijen gespeeld dus konden voor 

alle kinderen een tegenstander vinden. Onze nieuwe clubleden Tess en Ward doen nog 

niet mee met de beker competitie, zij kregen les van Miryam in de kleine zaal. 

 

 
 



In poule A wist Martijn beide partijen tegen Joris te winnen. Met 3.5 punten is Martijn 

koploper in deze groep. Ruben deed goede zaken. Hij speelde twee knappe partijen 

tegen Hugo. Met 2.5 punten staat Ruben nu tweede in de poule. Barbara was vanmiddag 

niet aanwezig, zij heeft nog geen partijen gespeeld. Komende weken kan ze haar partijen 

inhalen. Thom speelde zijn eerste partijen in poule B. Zijn tegenstander Femme gaf goed 

partij, maar moest twee keer de overwinning laten aan Thom. Miedo had ook een hele 

taaie tegenstandster, Eline. Miedo had veel moeite met het goede spel van Eline. De 

partijen waren de langste van de middag. Miedo won twee keer, maar met dit spel kan 

Eline heel ver komen in de bekercompetitie. 

 

 
 

Daan wist in poule C twee keer te winnen van Jonas. De schakers kennen elkaar al langer 

van de woensdagmiddag groep en meestal weet Daan te winnen. Zo ook vanmiddag. 

Daan staat met drie punten tweede in de poule. Joep is met vier punten nu de koploper. 

Hij schaakte twee goede partijen tegen Harm, met twee keer een overwinning. Koen is 

de nieuwe koploper in poule D, al heeft hij twee partijen meer geschaakt dan zijn 

concurrenten. Koen won twee keer van Sarah. Voor Sarah zijn dit leerzame partijen waar 

ze veel van kan leren. Giacomo speelde zijn eerste partijen en deed dat goed. Jort deed 

zijn best maar verloor beide partijen.  

 

 
 

Zijn tweelingbroer Niek overkwam hetzelfde in poule D. Tegen Niels kon hij geen punten 

scoren. Niels blijft koploper met vier punten. Toon scoorde vanmiddag twee winstpunten. 

Huub kon niet voldoende tegenstand bieden om het Toon lastig te maken. Maar ook voor 

Huub geldt dat hij tegen sterkere tegenstanders veel kan leren. Kasper en Daniël 



speelden twee spannende partijen. Beide spelers hielden een punt over aan de partijen. 

Kasper staat nu tweede in de poule met 3 punten. 

 

Na de bekerpartijen werd er Raindrop Chess gespeeld. De schakers mochten zelf hun 

tegenstanders kiezen. We zagen hele leuke stellingen op het bord komen. Vooral die van 

Sarah en Jonas! Het spelletje is bijzonder populair op de club, we gaan het zeker vaker 

spelen. Onderstaand een foto impressie! 

 

De hulpjes voor komende vrijdag zijn: Giacomo en Toon. Binnenkort maken we een 

schema voor de komende maanden. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

        

Eerste punt voor Femme, Daan koploper in poule C 
 

Clubmiddag: 4 september 2009 

 

Vanmiddag werd er voorlopig voor het laatst eerst lesgegeven in het stappenboek en 

daarna geschaakt voor de bekercompetitie. Vanaf volgende week draaien we het om, 

eerst schaken en dan werken in het stappenboek. Reden hiervoor is dat Sjoerd en Evie 

door hun opleiding niet op tijd in de Hunzeborgh kunnen zijn. Dan hebben we een 

probleem met de bezetting in de trainingsgroepjes. Vanmiddag was Evie afwezig, zij 

schaakt op het EK in Italië, we hopen dat ze daar een mooi resultaat kan boeken. 

 

Volgende week gaan een aantal kinderen weer een Stap examen maken. Levi en Eline 

voor Stap 1. Ons nieuwe clublid Daniël heeft op school al schaak les gehad, en maakte 

vanmiddag een foutloos oefenexamen Stap 1. Volgende week gaat hij het echte examen 

maken. 

 



 
 

In de bekercompetitie is het spannend in alle groepen. In poule A speelde Barbara haar 

eerste partijen tegen Martijn. In de eerste partij kon ze het ondanks verlies lang 

volhouden, de tweede partij ging sneller verloren. Als Barbara wat geconcentreerder gaat 

spelen gaat ze zeker punten pakken in de bekercompetitie. In poule A zagen we nog 

twee lange partijen tussen Ruben en Joris. Beide schakers wilden niet verliezen wat best 

mooie partijen opleverde. De eerste partij werd gewonnen door Joris, de tweede won 

Ruben. In de poule blijven Martijn en Ruben op de eerste en tweede plek staan. 

 

Thom trof in poule B vanmiddag Eline. In de eerste partij liet Eline niets heel van haar 

tegenstander. Met sterk spel en een prima uitgevoerd matje won ze haar eerste partij. In 

de tweede partij nam Thom revanche. Hij speelde veel beter dan in de eerste partij en 

pakte verdiend een punt. Merijn speelde tegen Femme. In de eerste partij vergat hij zijn 

klok. De stelling op het bord was zijn voordeel maar Femme zag een paar tellen na het 

vallen van de vlag dat hij de partij had gewonnen. In de tweede partij ging het beter. 

Merijn drukte na iedere zet keurig zijn klok in en won verdiend. Een punt voor beide 

schakers. Miedo was deze ronde vrij en blijft koploper met vier punten. 

 

In poule C kon slechts een partij gespeeld worden, Daan tegen Harm. Ik heb deze partij 

een tijdje gevolgd en kan gerust stellen dat dit de partij van de week was. Daan zat zeer 

fanatiek achter het bord en in beide partijen zag je dat hij zeker twee zetten vooruit 

denkt. Harm was in beide partijen kansloos. De schakers speelden met een digitale klok 

die Daan met ferme meppen indrukte. Toch even tegen hem gezegd dat het wat rustiger 

moest…… 

In deze poule is Daan de nieuwe koploper met 5 punten uit 6 partijen, Hij heeft wel twee 

partijen meer gespeeld dan de nummer twee, Joep, die 4 uit 4 heeft. 

 



 
 

Giacomo en Levi waren vanmiddag beide afwezig. Zij spelen in poule D zodat ook hier 

slechts een partij kon doorgaan. Sarah moest het opnemen tegen Jort en deed dat 

ondanks verlies in beide partijen goed. Ze hield het in beide partijen lang vol en dat is de 

eerste winst op weg naar nog beter spel. In poule D blijft Koen koploper met 2.5 uit 4 

partijen. In de poule moeten nog veel partijen worden ingehaald. 

 

 
 

Huub wist in poule E nog geen partij te winnen. Ook vanmiddag lukte dit niet. Niek was 

te sterk voor Huub, maar je kunt ook hier hetzelfde zeggen als bij Sarah. Ook Huub 

speelde lange partijen, en liet zich niet van het bord vegen. Door vaak te spelen tegen 

wat sterkere tegenstanders ga je vanzelf beter schaken en leer je hoe je het moet 

afmaken. Niels trof vanmiddag Daniël. In de eerste partij leek een verrassing 

aanstaande. Niels stond ver achter en leek te gaan verliezen, maar op basis van routine 

wist hij de partij te kantelen en won toch nog. In de tweede partij had Niels minder 

problemen en won zijn tweede punt. Daniël schaakt verrassend sterk. Hij heeft al veel 

geleerd bij het schaken op school maar mist nog het ritme om veel en lange partijen te 

schaken, dat komt vanzelf! 

 



 
 

Toon moest vanmiddag twee keer winnen van Kasper om aansluiting te krijgen bij de 

koplopers in de poule. In de eerste partij lukte het Toon om goed partij te geven. Na wat 

foutjes, Dame eraf, was het snel gedaan. Dit buitenkansje liet Kasper niet liggen. Ook in 

de tweede partij ging het lang gelijk op maar toch was het plotseling afgelopen, even 

vergeten een Pion naar voren te spelen en… mat achter de paaltjes! Met twee punten 

blijft Kaper op de tweede plaats staan, achter koploper Niels. Beide schakers treffen 

elkaar in de laatste ronde. 

 

 
 

Vanmiddag kwam Felix een vriendje van Daan een kijkje nemen op de club. Hij mocht 

een partijtje spelen in de kleine zaal tegen Ward. Tess speelde ook een oefenpartijtje 

tegen haar trainster Miryam. 

 

Hugo, Miedo, Koen, Joep en Jonas kwamen vanmiddag niet in actie. Brenden, Levi en 

Giacomo waren niet aanwezig. De partijen die niet door konden gaan worden zo snel 

mogelijk ingehaald. We hebben daarvoor een inhaalronde gepland op 25 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Goede prestaties op eerste toernooi van het seizoen 
 

Stappenkampioenschap: zaterdag 5 september 2009 
 

De afgelopen jaren begint het schaken in toernooivorm met het Stappenkampioenschap. 

Dit jaar werd er voor het eerst gespeeld in de kantine van de DSW, een hele goede 

locatie: ruimte voor schaken, voor de ouders en voor de kinderen die hun partij hebben 

gespeeld. Jammer dat er geen dvd’tjes aanwezig waren, maar de Donald Duckjes werden 

bijkans stuk gelezen. Een attractie was ook de (flink stinkende) bok achter het hek in de 

tuin van DSW.  

 

Op deze zaterdag leek het meer herfst dan nazomer weer, de regen viel met bakken uit 

de hemel. Dus een prima moment om lekker een aantal partijtjes te schaken. Dat 

hadden maar liefst 13 schakers van onze club van te voren goed gezien. Het toernooi 

begon met vertraging; de nieuwe printer deed het niet. Na enig speurwerk door Hiddo 

was het probleem gevonden en kon het toernooi van start gaan. 

 

 
 

Bij de Stap 3 spelers beloofde het van te voren een moeilijke middag te worden voor 

Miedo en Niels. De meeste tegenstanders in deze groep hadden een rating van 1000+. In 

deze groep zat ook een schaker die heel vaak aan het praten was en ook met non 

verbale bewegingen zijn tegenstander en andere groepsgenoten daarmee afleidde. 

Schaken is een sport waar je je aan regels moet houden dus ook stil zijn achter het bord. 

Het leidt tot concentratieverlies bij je tegenstander en andere schakers die er pal naast 

zitten. Niemand greep in, totdat Niels tegen hem moest spelen. Ik stond erbij toen Niels 

zeer terecht het spel stopzette en de wedstrijdleiding erbij riep. Hiddo greep vakkundig in 

en dreigde met tijdstraf. Helaas was Niels toen al te ver op achterstand gezet om nog te 

kunnen winnen. Later speelde Miedo nog tegen dezelfde tegenstander en het werd een 

herhaling wat eerder tegen Niels gebeurde, alleen Miedo liet het voor wat het was! 

Jammer, als je wordt afgeleid door je tegenstander of door iemand die pal naast je zit: 

zet de klok stil en roep de wedstrijdleiding!  

 

Niels scoorde 3 punten uit zeven partijen en werd 6e in de groep. Miedo had een slechte 

middag, met slechts een gewonnen partij eindigde hij als laatste op de 8e plaats.  

 



 
 

Voor Levi beloofde het vooraf misschien een mooie middag te worden. In de Stap 1 

groep had hij veruit de hoogste rating, maar hij moest dit nog wel waar gaan maken. En 

dat lukte vanmiddag net niet. Levi schaakte een aantal slordige partijen, zat te onrustig 

achter het bord en kwam heel goed weg in zijn partij tegen Eline. Eline kwam een Dame 

voor te staan maar met heel veel fortuin trok Levi de partij toch naar zich toe. Levi 

verloor twee partijen, een keer mat achter de paaltjes en van de later kampioen Stap 1 

Daan Voorintholt. Levi scoorde 5 punten, net niet genoeg voor een derde plaats, jammer! 

 

 
 

In deze groep nog vier schakers van de club. Kasper, Niek, Eline en Jort scoorden 

allemaal vier punten. Als je kijkt naar de weerstand punten trof Kasper de sterkere 

tegenstanders. Ik zag hem regelmatig achter het bord wegkomen met een rood hoofd 

van inspanning. Een mooi gezicht! Met vier punten uit zeven partijen mogen de schakers 

tevreden zijn, een goed resultaat. Kasper, Niek en Jort winnen punten voor hun rating, 

zij scoorden een positief toernooi resultaat. De rating van Eline blijft na dit toernooi 

ongeveer gelijk. 

 

Toon en Koen scoorden allebei drie punten in deze groep. Op zich een mooi resultaat. Ik 

zag beide spelers goede partijen spelen maar met wat foutjes verlies je snel. Toon was 

na afloop dan ook niet tevreden. Toen ik tegen hem zei: goed gespeeld was de reactie: 

valt wel mee hoor! Jonas was vanmiddag onze jongste schaker en wat heeft hij lange 

partijen gespeeld! Zoals bij hele jonge schakers gebruikelijk is gebeurde ook bij Jonas: 

problemen in het eindspel. Muurtje bouwen en afmaken binnen een paar zetten lukt niet 

meer, ondanks de training die ze ervoor hebben gehad. Ik zag het vanmiddag ook bij 



Jonas, met een Dame en Toren voorsprong, is de verleiding groot om nog een keer met 

een pionnetje te lopen. Jammer want dat kost veel moeite en een hele grote kans op een 

patje terwijl je gewonnen staat. Komende weken gaan we hieraan werken! Jonas mag 

trots zijn op de 2.5 punten die hij heeft gescoord! 

 

 
 

Bij de Stap 2ers kwamen drie spelers van de club in actie: Joep, Joris en Martijn. In deze 

groep zaten ook spelers met een rating 1000+, maar in de eindstand wisten zij geen 

ereplaats te veroveren. Joris speelde een prima toernooi. Hij won de partijen die hij op 

basis van zijn rating moest winnen. Met vier punten werd hij 6e in een deelnemersveld 

van 13 schakers. Joris verdiend weer aardig wat punten voor zijn rating, knap werk. Joep 

speelde een beetje een wisselend toernooi. Ik zag een paar hele goede partijen op het 

bord verschijnen. In de tweede ronde leek verlies aanstaande maar een simpele zet 

Toren 7e rij werd door zijn tegenstander verkeerd beoordeeld. Hij speelde zijn Toren weg 

van D1 waarna het mat achter de paaltjes werd. Joep scoorde uiteindelijk 3.5 punten en 

eindigde op de 8e plaats, maar veel gevolgen voor zijn rating heeft het niet. Joep won wel 

van de latere winnaar in deze groep! 

 

 
 



 
 

Martijn was de enige die vanmiddag een prijs in ontvangst mocht nemen. Eind vorig 

seizoen schaakte Martijn vaak hele slordige partijen. Vanmiddag leek hij haast herboren, 

al ging het soms wel erg snel. Met 4 winstpartijen en 2 remises werd Martijn gedeeld 

tweede. Op basis van lagere weerstandpunten mocht Martijn de beker voor de derde 

plaats in ontvangst nemen. 

 

 
 

Eindstand Stappenkampioenschap 2009 

Stap 0 en 1: 
 
No.  Naam         stap  club       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

--------------------------------------------------------------------------- 

1.Daan Voorintholt 1 Schaakkwartier 7.0  30.5  30.50  28.0  0756 1370 +2.46 

2.Aart Winthorst   1  Haren         6.0  33.5  26.50  25.0  0795  945 +1.19 

3.Falco Vorkenkamp 1 Schaakkwartier 5.0  33.5  20.50  23.0  0691  774 +0.81 

4.Levi Nies        1 Paardensprong  5.0  28.0  15.00  22.0  0933  803 -0.83 

5.Leonard in 't Veen1 Unitas        5.0  26.0  15.00  19.0  0607  705 +0.97 

6.Mark Schreurs    1                4.0  30.5  12.50  17.0  0485  690 +1.79 

7.Kasper Mensink   1 Paardensprong  4.0  30.0  13.00  20.0  0537  617 +0.79 

8.Niek Schroor    1  Paardensprong  4.0  27.5  11.50  16.0  0547  603 +0.45 

9.Eline Hoexum     1 Paardensprong  4.0  26.0  11.00  15.0  0631  618 -0.10 

10.Jort Schroor    1 Paardensprong  4.0  23.5   8.50  16.0  0535  582 +0.48 

11.Tycho Bruggink  1 Assen          3.5  26.0  10.50  17.5  0400  533 +1.17 

12.Maimoena Hulshof1 Unitas         3.5  23.0   9.00  11.5  0450  519 +0.61 

13.Nina Veloo        Unitas         3.5  20.5   5.25   9.5  0400  356 -0.40 



14.Toon Brilman    1 Paardensprong  3.0  23.5   5.25   9.0  0456  343 -0.97 

15.Lisa Klopstra     Vd Linde       3.0  23.0   8.00  11.0  0400  443 +0.35 

16.Koen Nolden     1 Paardensprong  3.0  21.0   3.25  12.0  0498  367 -1.11 

17.Isabella Verheijen               3.0  20.5   7.75  11.0  0550  365 -1.74 

18.Daan Korf         Unitas         3.0  19.5   4.00  13.0  0650  382 -2.37 

19.Alex Isebija      Unitas         2.5  20.0   6.00   9.5  0330  351 +0.15 

20.Jonas Hilwerda  1 Paardensprong  2.5  19.5   3.00   5.5  0380  254 -0.97 

21.Celine Li       1 Groningen      2.5  18.5   4.75   6.5  0400  296 -0.84 

22.Fatiha Kariman  1 Unitas         2.0  19.5   2.75  13.0  0316  229 -0.60 

23.Zamiena Hulshof   Unitas         1.0  20.0   0.25   6.0  0272 -225 -1.29 

 

Stap 2: 
 
No.  Naam            Club          Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

--------------------------------------------------------------------------- 

1. Thomas Wigmans       Haren       6.0  28.5  23.75  23.5  0954 1202 +2.01 

2. Erblin Ibrahimi    Unitas        5.0  26.0  16.50  20.0  0647 1039 +3.43 

3.Martijn van NimwegenPaardensprong 5.0  22.5  13.25  18.5  0874  974 +1.02 

4. George Scharke      Haren        4.5  29.0  18.50  18.5  1149  990 -1.13 

5. Chris Admiraal    Schaakkwartier 4.0  30.5  14.00  18.0  1099  895 -1.44 

6. Joris Nolden      Paardensprong  4.0  24.5   8.75  13.0  0657  814 +1.13 

7. Igor Damming      Staunton       4.0  23.0   7.25  12.0  0931  689 -1.70 

8. Joep Scheerhoorn  Paardensprong  3.5  26.5   9.25  17.5  0893  823 -0.61 

9. Junus Maharadze    Unitas        3.0  24.0   5.75  15.0  0622  654 +0.14 

10.Zura Isebija      Unitas         3.0  22.0   7.50  12.0  0697  731 +0.17 

11.Paul van der Maessen Assen       3.0  21.5   7.25  13.0  0776  595 -1.52 

12.Martin Scholtens   Unitas        2.0  20.5   2.25   8.0  0559  484 -0.55 

13.Salim Elsafi       Leek          2.0  20.0   3.25   7.0  0631  503 -0.95 

 

Stap 3: 
 
No.  Naam             Club         Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

---------------------------------------------------------------------------

1. Pieter van Foreest Unitas        6.0  22.0  19.00  27.0  0970 1294 +2.65 

2. Martijn Schaveling  Assen        5.0  23.0  15.00  20.0  1169 1124 -0.26 

3. Alexander Bruschke Vd Linde      4.0  24.0  11.00  15.0  1020 1028 +0.14 

4. Lieke Voorintholt  Assen         4.0  24.0   9.00  19.0  1027 1027 +0.07 

5. Cindy Yang        Unitas         3.0  25.0   9.00   9.0  0755  954 +1.59 

6  Niels van NimwegenPaardensprong  3.0  25.0   6.00  10.0  0877  949 +0.57 

7. Job Zadi          Unitas         2.0  26.0   9.00   5.0  1128  808 -2.91 

8. Miedo Kawy        Paardensprong  1.0  27.0   2.00   7.0  0921  683 -1.85 

 

 

 

 

Eerste clubmiddag in nieuwe opzet 

 
Clubmiddag: vrijdag 11 september 

 

Eerder in het nog prille schaakseizoen hadden we al een poging gewaagt om de opzet 

van de clubmiddag te wijzigen: eerst schaken voor de (beker) competitie en daarna 

werken in het Stappenboek. Deze poging mislukte, de schakers die klaar waren met hun 

partij gingen naar de kleine zaal. Daar werd het erg druk en rommelig. Dus moesten we 

iets nieuws verzinnen. 

De opzet moeten we veranderen omdat Evie en Sjoerd door hun opleiding vaak wat later 

op de club aanwezig zijn. Ook was het een wens van een aantal kinderen, het zou veel 

rustiger zijn in de zaal omdat aan het einde van de clubmiddag de ouders binnenkomen. 



De nieuwe opzet levert ook tijdwinst op. Tijdens de clubmiddag is het niet meer nodig om 

borden en stukken klaar te zetten, dat doen de hulpjes voordat we beginnen. 

 

De nieuwe opzet die we nu bedachten: 

- De hulpjes van de middag zetten de borden, stukken en schaakklokken klaar op 

de tafels. 

- De kinderen nemen aan het begin van de middag allemaal plaats op het podium. 

We hebben dan tijd voor clubmededelingen, kijken terug op het laatste toernooi 

en maken we de indeling voor de (beker)competitie bekent. 

- Zijn de kinderen klaar met hun partij, dan ruimen ze de materialen op en kijken of 

er een tafel vrij is in hun groepje. Als er ruimte is dan kunnen ze rustig in hun 

Stappenboek gaan werken. Is er geen plaats dan moeten ze even wachten. 

- De Stap 1 groep van Myriam kan direct naar de kleine zaal gaan. 

 

Het ging voor een eerste keer erg goed deze middag. De kinderen ruimden keurig hun 

schaakmaterialen op en hielden zich aan de afspraak wanneer ze konden werken in hun 

Stappenboek. We hopen nu de oplossing te hebben gevonden! Vanmiddag kon Myriam 

wegens vakantie niet aanwezig zijn. Johan (vader van Levi) had al eens aangegeven om 

als het nodig was te helpen op de club, vanmiddag was het zijn debuut. Samen met Niels 

gaf hij les aan de Stap een groep. Evie was vanmiddag zichtbaar vermoeit na haar 

optreden op de EK schaken in Italië weer aanwezig. Zij scoorde vijf punten uit negen 

partijen en werd 23e in een deelnemersveld van 73 schaaksters! 

 

Een aantal kinderen waren vanmiddag niet aanwezig, waardoor een aantal partijen niet 

gespeeld konden worden. Kasper kwam na schoolkamp nogal bleek en vermoeid op de 

club om in ieder geval voor de beker te spelen. Kasper had geen tegenstander omdat 

Niels les gaf, Daniël examen deed en Huub er niet was. Dit kwam voor Kaper dus goed 

uit. 

 

In poule A ging een partij door, Hugo tegen Martijn. In de eerste partij kon Hugo goed 

meekomen met het spel van Martijn. Met wat moeite wist Martijn in het eindspel nog een 

Dame op het bord te krijgen om de partij te winnen. Ook in de tweede partij speelde 

Hugo een prima partij maar moest de eer aan Martijn laten. Martijn staat met 7.5 punten 

op de eerste plaats in de poule en is gekwalificeerd voor de finaleronde. Voor Hugo staat 

er nog een partij op het programma, die tegen Barbara. Barbara kon niet aanwezig zijn, 

zij was op schoolkamp. Ruben en Joris hadden vanmiddag geen tegenstander. 

 

 
 

Ook in poule B slechts een partij, Thom tegen Merijn. Merijn had slechts een punt 

gescoord in de bekercompetitie en ik was wel benieuwd hoe het vanmiddag zou gaan. 

Beide partijen heb ik een tijdje gevolgd en ik zag Merijn goed spelen. Beide partijen 



gingen voor Merijn helaas verloren na wat kleine foutjes, maar de schakers hadden in 

beide partijen bijna de volle tijd nodig voor de beslissing was gevallen. In deze poule is 

nog geen beslissing gevallen. Miedo kon niet spelen omdat Femme er niet was. Eline 

deed examen voor Stap 2 en had een vrije ronde. Thom is nu koploper met vijf punten, 

maar hij moet nog spelen tegen Miedo. Eline is met drie punten ook niet kansloos. 

 

 
 

Brenden was na twee weken afwezig te zijn geweest, gelukkig weer aanwezig. Hij kon 

meteen aan de bak. Eerst wachten er twee partijen tegen Harm. Harm was nog puntloos 

in deze poule en was voor Brenden duidelijk een maatje te groot in beide partijen. De 

volgende tegenstander was Jonas. Dit werden twee leuke partijen tussen twee schakers 

die elkaar al kennen van de woensdaggroep. De eerste partij was duidelijk in het 

voordeel van Jonas. Met een matje maakte hij het keurig af. In de tweede partij was 

Brenden sterker. Hij stond een met een Dame duidelijk voor tegen een Koning en Pion 

van Jonas. Joas had geluk, Brenden zijn vlag viel en de winst ging naar Jonas. Jammer 

voor Brenden, als hij de laatste pion van Jonas had geslagen was het remise geweest. 

Joep was niet aanwezig vanmiddag en Daan kwalificeerde zich zonder te spelen voor de 

finaleronde. Hij is zeker van de tweede plaats in de poule. 

 

 
 

Voor Giacomo stonden er ook vier partijen op het programma. De eerste partijen speelde 

hij tegen Sarah, die ruim 5 jaar jonger is dan Giacomo. Giacomo won beide partijen maar 

ik moet zeggen dat Sarah het niet slecht deed met slechts een jaartje schaakervaring. Ze 

had er ook duidelijk lol in om deze partijen te spelen. De tweede tegenstander was Koen. 

Ook Koen speelde niet slecht maar Giacomo was een maatje te groot voor Koen. Met de 



vier gewonnen punten staat Giacomo zonder puntverlies op kop en gaat naar de 

finaleronde. Voordat Levi zijn Stap 2 examen ging maken schaakte hij twee partijen 

tegen Jort. Levi won beide partijen maar makkelijk ging het niet. Jort gaf goed 

tegenstand en duurde de partijen langer dan dat we gedacht hadden. 

 

 
 

In poule E ging ook maar een partij door. Toon trof Niek en in de eerste partij was hij 

duidelijk sterker. In de tweede partij was het tijd voor revanche. Vol op de aanval 

spelend zette hij Toon mat. Voor beide spelers dus een punt. In deze poule is een 

beslissing gevallen. Niels is nu zeker van een plek in de finaleronde. 

 

De hulpjes van vanmiddag Koen en Thom hebben goed hun best gedaan. Harm en Eline 

zijn de hulpjes voor volgende week! Jona kwam vandaag een kijkje nemen op de club. 

Jona is klasgenoot van Joep en Niek. Als Jona lid wordt van de club hebben we 30 leden. 

Daarmee zitten we helemaal vol! 

 

 

Vijf bekers op Grand Prix Mat in 2 

Grand Prix Mat in 2: zaterdag 12 september 2009 

Zaterdag 12 september 2009 was De Paardensprong goed vertegenwoordigd bij het 

eerste Grand Prix Toernooi, in DSW Stadspark, Groningen. Er waren namelijk 11 spelers 

die klaar zaten toen de eerste ronde begon: Levi, Miedo, Niels, Martijn, Giacomo, Joris, 

Niek, Jort, Koen, Hugo en Jonas. De uitslagen waren zeer verheugend, want de bijna 

helft van de spelers viel in de prijzen, waarvan drie spelers de eerste prijs kregen! De 

spelers waren ingedeeld op sterkte (rating) en binnen de verschillende groepen speelde 

iedereen tegen elkaar. In groep G scoorde Koen maximaal. Natuurlijk zéér mooi, ook al 

was hij ratingfavoriet. Hij werd gevolgd door Hugo op de tweede plaats met 5,5 punten, 

ook een mooie score. Zowel Koen als Hugo wonnen hun eerste partijen door hun 

tegenstanders mat te zetten in een herdersmat, en later zag ik dat deze mat meerdere 

keren in deze groep in gebruik werd genomen.  

In groep G speelde ook Jonas, die zijn best deed door elke keer zijn tegenstanders goede 

tegenstand te bieden, waardoor hij uiteindelijk 2,5 punten scoorde. Gezien zijn rating 

een goed resultaat, en met wat meer 'coolness' had hij nog meer punten kunnen 

behalen, zo eindigde zijn eerste partij in remise, terwijl Jonas Dame+ Toren+Loper had 

tegen een kale koning. Het werd helaas pat, maar misschien was het toch qua spel de 

beste partij van Jonas. In zijn tweede partij maakte Jonas mee dat zijn tegenstander 



hem - meerdere keren zelfs - remise aanbod ook al stond zijn tegenstander dik achter. 

Jonas wees het aanbod af (eigenlijk: de aanbiedingen) af en won. Zulk gedrag viel me 

trouwens meerdere keren op tijdens het toernooi: ook al stond een speler dik achter, ja 

misschien met slechts een koning, toch bood hij remise aan. Natuurlijk kan de stelling 

(en/of de tijd) zo'n handeling rechtvaardigen, maar een paar keer vond ik het niet erg 

sportief, want onervaren spelers kunnen misschien de neiging hebben, zelfs in dik 

gewonnen stellingen en met voldoende tijd, om de uitgestrekte hand te snel te pakken 

en het aanbod aan te nemen. Aan de andere kant is het ook zaak dat de spelers leren 

omgaan met dat soort gedrag, dat immers ook niet verboden is. 

 

In groep F eindigde ook een Paardensprongspeler op de eerste plaats, deze keer Niek, 

die 6 uit 7 scoorde, een erg mooi resultaat. Voor zover ik kon zien, speelde Niek het hele 

toernooi stabiel en verloor hij maar één keer, in de vierde ronde. In de vijfde ronde 

kwam hij terug op het goede spoor, namelijk door te winnen van zijn broer Jort. Mede 

daardoor viel Jort niet in de prijzen en verder waren er geen bekers voor spelers van de 

Paardensprong in groep F. In groep E gingen twee bekers naar spelers van de 

Paardensprong. Giacomo eindigde op de eerste plaats, Joris pakte de derde prijs. Hun 

partijen heb ik echter niet goed kunnen volgen, omdat ik me voornamelijk bezighield met 

groep G (en F).  

Wat me verder opviel in de loop van het toernooi, was het feit dat sommige spelers zaten 

te praten tegen hun tegenstanders. Ik begrijp heel goed dat de toernooi leiders niet alles 

kunnen zien en horen tijdens een toernooi met zoveel tafels en spelers, maar misschien 

in het zaak dat de spelers in hun clubs leren dat zoiets niet alleen niet mag maar ook 

onsportief is en heel storend kan zijn voor niet alleen de tegenstander maar ook spelers 

in de buurt. Tijdens het toernooi werd een keer gezegd dat je 'met één hand speelt', dat 

wil zeggen dat je een zet doet en met dezelfde hand op de klok drukt. Misschien fijn dat 

zoiets af en toe wordt gezegd, zodat de spelers het langzamerhand leren.  



Dit was zo'n beetje wat mij, nog steeds een beginner wat betreft deelname aan en zeker 

verslaglegging van dit soort toernooien, opviel tijdens het toernooi. Zoals gezegd werd er 

veel en over het algemeen, dat wil ik graag ook vermelden, goed en geconcentreerd 

geschaakt, het geen leuk om was om mee te maken. En dat niet alleen het weer, maar 

ook de velen prijzen voor de Paardensprong deze dag tot een mooie dag maakten, was 

natuurlijk bijzonder leuk. 

Anders 

 

 
Het eerste Grand Prix toernooi van dit seizoen was op 12 september in de kantine van de 

DSW, een prettige en ruime locatie. Het mooie van een Grand Prix toernooi is dat je 

tegenspelers ongeveer dezelfde rating hebben en het daardoor dus een hele eerlijke 

krachtmeting is. Levi had voor de zomervakantie zijn rating nog opgeschroefd tot 933 na 

een goed gespeeld Grand Prix toernooi van Unitas. Maar het bleek moeilijk om die rating 

te verdedigen tegen kinderen die al langer op dat niveau schaken.  Tijdens de Nationale 

Pupillendag viel het ook al een beetje “tegen”, naar verhouding, en ook op het 

Stappenkampioenschap een week eerder, ging het nog niet helemaal goed. Toch had 

Levi er wel weer zin in. Het is gewoon altijd erg gezellig en ook al is winnen leuk, het 

gaat toch om het schaken en het leren en van verliezen leer je meer dan van winnen.  

 



 
  

Er waren behoorlijk wat Paardensprongers aanwezig. Je merkt dat de kinderen onderling 

ook geïnteresseerd zijn in elkaars partijen en heel leuk met elkaar optrekken in de 

pauzes tussen de partijen. Ik was er de eerste drie ronden bij aanwezig en lette een 

beetje op “onze” schakers die in de C en E groep zaten.  

  

In de E-groep zaten Giacomo en Joris. Giacomo en Joris moesten hun eerste partij direct 

tegen elkaar en dat was meteen een spannende partij. Joris legde later uit hoe hij met 

een tactische zet in het eindspel voor elkaar kon krijgen dat hij toch won. Ik kan het 

alleen niet meer navertellen!  Achteraf was dat de enige partij die Giacomo zou verliezen 

en daarmee werd hij eerste in zijn groep. Heel knap van Giacomo. Joris lag lange tijd 

voor op Giacomo en bleef een aantal rondes koploper. Hij was heel goed op dreef en 

bleef enthousiast na elke partij vertellen hoe hij hem gewonnen had. Zelfs nog met een 

variant van de herdersmat. Later verloor hij nog 3 partijen, maar met 4 gewonnen 

partijen verdiende hij een mooie 3e plaats. Twee bekers voor de Paardensprong in de E-

groep!  

  

In de C-groep zaten Niels, Martijn, Miedo en Levi. Hier werden helaas geen bekers 

gescoord, maar Niels zat er dichtbij. Hij werd vierde. Zijn eerste partij was tegen Miedo 

en was direct een van de langere partijen in de groep. Niels vertelde hoe hij won van 

Miedo. Hij had met een mooi trucje zijn dame gepakt en kon het met die voorsprong 

mooi afmaken. Miedo verloor in de ronde daarna ook nog van Martijn. Maar toen de twee 

broers in de derde ronde tegen elkaar speelden, bleek Niels de sterkere. Er waren ook 

twee spelers van de Friese schaakbond in de C-groep en die bleken heel sterk te spelen. 

Volgens mij hebben al onze spelers van hen verloren en die twee jongens zijn dan ook 

eerste en tweede geworden. Levi heeft al met al één partij gewonnen en dat was van 

Niels. Misschien wel een beetje jammer, want bij winst zou Niels volgens mij derde 

geworden zijn. Het had niet veel gescheeld, blijkt uit de volgende anekdote. Ik neem aan 

dat het een grapje was van Niels, maar Levi vertelde dat Niels hem een Nintendo had 



aangeboden als hij mocht winnen! Maar Levi neemt de meeste dingen letterlijk (en hij is 

toevallig net driftig aan het sparen voor een felbegeerde Nintendo!) en probeerde Niels 

dus te laten winnen. Toen had Levi hem alleen voor de show een keertje schaak gezet, 

maar dit bleek per ongeluk al mat te zijn. En zo heeft hij alle partijen verloren die hij 

probeerde te winnen en de ene partij die hij probeerde te verliezen, gewonnen. 

Hmmm…volgens mij is er daar wat werk aan de winkel voor de trainers!! Haha!  

  

Levi kijkt alweer uit naar het volgende toernooi, waar hij met een stuk lagere rating van 

start mag gaan en eens kijken of hij dan weer een prijs kan binnenhalen! We hebben een 

leuke middag gehad en de club mag trots zijn op een goede score! 

  

P.S. Op de website van de NOSBO staat ook al een eerste Grand Prix totaalklassement 

waar we heel trots mogen zien dat Koen op de tweede plaats staat! En Giacomo staat 

ook in de top, namelijk op de vierde plaats. (Alleen schrijven ze hem toe aan de club 

Staunton, maar dat zal vast wel gecorrigeerd worden binnenkort.) 

  

Tot ziens allemaal en de groeten van Marsha Nies  

 

 
 



 
 
 

Laatste beslissingen in voorronde zijn gevallen! 

 
Clubmiddag: vrijdag 18 september 

 

Vanmiddag moesten er veel partijen worden geschaakt in de voorronde van de 

bekercompetitie. Een aantal partijen uit eerdere speelronden waren nog niet gespeeld en 

stonden voor vanmiddag op het programma. In poule A had Barbara een drukke middag, 

voor haar stonden vier partijen op het programma. Eerst trof ze Joris die zeker nog in de 

winning moed was na zijn gewonnen beker afgelopen zaterdag. Maar Joris trof een taaie 

tegenstandster. De eerste partij ging gelijk op beide spelers namen goed hun tijd om 

over de zetten na te denken. De beslissing kwam niet op het bord. Beide schakers 

kwamen in tijdnood, en dat koste Joris de partij. Zijn vlag viel als eerste. De tweede 

partij was een kopie van de eerste: twee spelers in tijdnood. Dit keer was Barbara de 

klos, haar vlag viel als eerste. Beide spelers houden een punt over aan twee lange 

partijen. Ruben haar tweede tegenstander. Omdat er niet veel tijd meer was werd er met 

minder tijd op de klok geschaakt. Ook nu gaf Barbara prima tegenstand, maar Ruben 

was in twee partijen net iets beter. 

 



 
 

De beslissing in poule A is nu gevallen. Martijn en Ruben gaan naar de finaleronde. Hugo, 

die vanmiddag niet speelde, Barbara en Joris gaan naar de eindronde van de B groep. De 

partij tussen Hugo en Barbara hoeft niet meer te worden gespeeld. Voor Thom en Miedo 

stond er heel wat op het spel vanmiddag. Beide schakers troffen elkaar vanmiddag en 

waren nog niet zeker van een plaats in de finaleronde. In de eerste partij maakte Miedo 

een kostbare fout. Hij dacht zijn Dame op een veilige plek neer te zetten maar dat bleek 

niet zo te wezen. De Dame ging in de “doos” en de partij was beslist. Miedo nam in de 

tweede partij revanche op Thom. Met goed spel wist hij Thom te verslaan. Beide spelers 

scoorden dus een punt wat voldoende was om naar de finaleronde te gaan. Later in de 

middag mocht Miedo nog twee partijen spelen tegen Femme. Miedo was duidelijk een 

maatje te groot en won twee keer. In dezelfde poule stond de partij tussen Merijn en 

Eline op het programma. De eerste partij won Merijn met een groot overwicht op het 

bord. De tweede partij werd een overwinning voor Eline. Femme, Merijn en Eline gaan 

naar de eindronde van de B groep. 

 

 
 

Daan en Joep waren in poule C al zeker van een plek in de finaleronde, zij waren niet 

meer in te halen door de andere schakers in deze poule. Natuurlijk werd er wel gespeeld 

in deze poule. Harm had in zijn partijen tegen Jonas veel tijd nodig om te winnen. Jonas 

gaf heel goed tegenstand aan de meer ervaren schaker Harm. Dat Harm twee keer won 

is natuurlijk geen verrassing, Jonas mag trots zijn op zijn spel. Ook Joep had in zijn 

eerste partij tegen Stap 1er Brenden veel tijd nodig om te winnen. Brenden gaf goed 

tegenstand in deze partij. De tweede partij ging veel vlotter. Joep speelde sterk en gaf 

Brenden al snel mat. Na deze partijen moest Joep nog twee partijen inhalen tegen Daan. 



Ik zag twee leuke partijen op het bord verschijnen waar Joep twee keer de sterkste 

speler was. Brenden, Jonas en Harm gaan naar de eindronde B groep. 

 

 
 

Giacomo was al enige in poule D al zeker van een plek in de finaleronde. Vanmiddag was 

Levi zijn tegenstander. In de eerste partij was Giacomo veel sterker dan zijn 

tegenstander. Met veel overwicht op het bord won hij zijn partij. Voor Levi stond er veel 

op het spel in de tweede partij, voor een plek in de finaleronde moest er worden 

gewonnen, en dat lukte! Met een goed uitgespeelde aanval werd Giacomo mat gezet. 

Voor Jort was er nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de finaleronde, hij moest 

dan wel twee keer winnen van Koen. Dat gebeurde in twee lange partijen. Omdat Levi 

ook een punt pakte was de winst voor Jort vanmiddag niet genoeg voor een finale plaats. 

In deze groep staat nog een partij open Sarah tegen Levi. Omdat de finalisten bekend 

zijn hoeft deze partij niet meer gespeeld worden. Levi en Giacomo loten volgende week 

mee in de finalegroep, Sarah, Koen en Jort komen uit in de B groep. 

 

 
 

Dan naar poule E waar Niels al zeker is van de finaleronde en Kasper de beste papieren 

had om zich daar ook voor te plaatsen. Niels schaakte eerst tegen Huub en won beide 

partijen. Later in de middag mocht Huub nog inhalen tegen Daniël, ook Daniël bleek een 

maatje te groot voor Huub. Huub heeft geen punten gescoord in de voorronde maar we 

zien dat zijn spel steeds beter gaat worden, en dat is natuurlijk ook winst! Eerder in de 

middag trof Daniël Toon. We zagen twee hele leuke partijen op het bord komen waar 

Daniël net even sterker was dan Toon. Voor Daniël werd het een hele fraaie middag met 

4 punten uit evenveel partijen. Vier partijen stonden ook op het programma voor Kasper. 



Eerst speelde hij tegen Niek en liet weer eens zien dat hij erg goed kan schaken. In beide 

partijen had Niek geen kans, de punten gingen naar Kasper, die met deze overwinningen 

zeker is van een plek in de finaleronde. De partijen tegen Niels werden wel gespeeld. 

Beide schakers wisten een keer te winnen en gaan dus naar de finaleronde. Niek, Toon, 

Daniël en Huub gaan uitkomen in de B groep. 

 

 
 

Volgende week vrijdag gaan we loten voor de finaleronde en de B groep. Voor de 

finaleronde hebben 10 schakers zich geplaatst. Zij worden ingeloot in twee groepen van 

vijf. De 16 schakers die de finaleronde niet gehaald hebben komen uit in vier groepen 

van vier schakers. Ook zij worden ingeloot in de groepjes. In de eindronde krijgen de 

schakers meer tijd op de klok; 15 minuten.  

 

 

 

Loting finaleronde levert leuke poultjes op 

 
Clubmiddag: vrijdag 25 september 2009 

 

Het bekertoernooi ging vanmiddag de eindronde in met eerst de loting. De finalegroep 

bestaat uit twee poultjes van 5 schakers, de twee beste per poule spelen de halve finale. 

Evie deed de loting van de finalegroep. Sjoerd verrichte de loting voor de B finale. Deze 

finale is ingedeeld in vier poultjes van vier schakers, de poulewinnaars spelen de halve 

finale. De loting: poule F: Thom, Daan, Levi, Kasper en Niels. poule G: Joep, Ruben, 

Giacomo, Martijn en Miedo. Voor de B finale: poule H: Merijn, Branden, Harm en Daniël, 

poule I: Jonas, Toon, Jort en Femme. Poule J: Barbara, Hugo, Sarah en Niek. In poule K 

treffen twee broers elkaar: Joris en Koen. Eline en Huub maken deze poule compleet. Met 

voor beide spelers 15 minuten op de klok kon de eerste ronde beginnen. 

 



 
 

In poule K speelde Huub twee lange partijen tegen Joris die heel veel moeite had om de 

partijen te winnen. Uiteindelijk lukte dat wel maar een compliment voor Huub: goed 

gedaan. Als Huub nog meer overzicht gaat krijgen op het bord en nog beter leert een 

partij af te maken gaat hij zeker punten scoren. Koen zag ik twee hele goede partijen 

schaken tegen Eline. Vooraf had ik gedacht dat ze beiden wel een partij zouden winnen, 

maar Koen was de sterkste. De laatste weken zien we Koen weer veel beter schaken, 

misschien gevolg van de mooie prestatie op het laatste Grand Prix toernooi! 

 

Hugo en Barbara zaten tijdens de voorronde ook al in dezelfde poule. De partijen zijn 

toen niet gespeeld omdat de beslissing in de poule al gevallen was. Vanmiddag mochten 

ze het wel tegen elkaar opnemen. Het werden twee leuke partijen die Hugo beide wist te 

winnen. Ondanks de verliespartijen speelde Barbara niet slecht, haar spel zien we 

wekelijks beter worden. Omdat Sarah niet aanwezig was kon de partij tussen Sarah en 

Niek niet doorgaan. 

 

 
 

Jonas en Femme kennen elkaar van de H groep van vorig seizoen. Zij zijn de twee 

jonkies in poule I. Jonas schaakte vanmiddag tegen Toon. De eerste partij was Toon 

veruit de sterkste, met groot overwicht op het bord gaf hij mat. De tweede partij was 



voor Jonas. Met een hele mooie aanval gaf hij Toon mat. Een toch wel verrassende 

uitslag! Femme schaakte tegen Jort en moest twee keer de overwinning aan Jort laten. 

Jammer gezien de bordstellingen. Een aantal malen stond Femme er beter voor maar gaf 

later de voorsprong uit handen. 

 

Harm en Daniël komen uit in poule H en zij troffen elkaar vanmiddag. De eerste partij 

werd remise; twee Koningen op het bord. Gezien de stelling in het eindspel, zie de foto, 

had er voor Daniël iets meer ingezeten (Daniël met zwart). De tweede partij ging heel 

lang gelijk op, maar Harm maakte een paar dure foutjes die Daniël afstrafte. Winst voor 

Daniël die anderhalf punt aan de partijen overhoud. Brenden was vanmiddag afwezig 

zodat de partij tegen Merijn niet kon doorgaan. 

 

 
 

Dan naar de finalegroep. In beide poultjes is wekelijks een schaker vrij. In poule G was 

dat Ruben, die niet aanwezig kon zijn. In deze poule won Martijn twee keer van Giacomo. 

In de eerste partij was Martijn duidelijk sterker. Giacomo leek in de tweede partij 

revanche te nemen. In het eindspel stond hij er beter voor, maar toen gebeurde het: mat 

achter de paaltjes, een dure verliespartij voor Giacomo! De andere partij in deze poule 

ging tussen Miedo en Joep. Miedo schaakte een hele knappe eerste partij waar Joep 

moeite mee had. De winst ging verdiend naar Miedo. In de tweede partij waren de rollen 

omgekeerd. Joep liet niets heel van de stelling van Miedo. Met groot overwicht op het 

bord gaf Joep mat. 

 
 

In poule F had Niels de vrije ronde. Thom trof Daan die zich toch verrassend 

kwalificeerde voor de finalegroep. In de voorronde had Daan al twee keer gewonnen van 



Thom’s jongere broer Harm. Vanmiddag bleek Thom in beide partijen een maatje te 

groot voor Daan en dat is gezien het leeftijdsverschil en de ervaring natuurlijk geen 

schande. In beide partijen had Daan eigenlijk geen kans om te kunnen winnen. Levi trof 

Kaper die na een ongelukje op een glijbaan met een arm in het gips schaakte. Levi 

schaakt en aantal weken wat wisselvallig maar vanmiddag leek hij zijn oude vorm weer 

wat terug te hebben. Kasper deed zijn best maar kon niet voorkomen dat Levi beide 

partijen won. 

 

 
 

Tijdens het schaken voor de bekercompetitie geeft Myriam les aan de beginners Stap 1. 

Dit groepje bestaat uit: Tess, Felix, Ward en Jona. Na het schaken voor de beker komen 

Brenden en Sarah ook naar dit groepje. Sinds vorig week helpt Anders (vader van Jonas) 

haar. Hulp in deze groep is welkom, omdat met name de beginners veel begeleiding 

nodig hebben. Anders: bedankt voor je hulp! 

 

 

Martijn, Jort, Koen en Joris koplopers met 4 uit 4 

 
Clubmiddag: vrijdag 2 oktober 2009 

 

Voordat we vanmiddag gingen schaken voor de bekercompetitie introduceerden we het 

wedstrijdbriefje. De bedoeling is dat de schakers de uitslag van hun partijen op dit briefje 

zetten en ze bij ons inleveren. De spelers moeten dus zelf het resultaat van de partij 

bepalen, zoals gebruikelijk bij Grand Prix toernooien. Bij twijfel mogen ze natuurlijk onze 

hulp inroepen. Een bijkomend voordeel is dat we de partijen beter kunnen volgen en we 

niet van bord naar bord hoeven te rennen en de resultaten later kunnen verwerken. De 

conclusie aan het eind van deze speelronde was dan ook dat het prima heeft gewerkt! 

 



 
 

In poule F speelde Niels zijn eerste partijen in de eindronde tegen Levi. Beide spelers 

namen de tijd en dat resulteerde in twee goede partijen. Opvallend was dat Levi meeging 

in het rustige tempo van Niels, meestal speelt Levi erg snel wat vaak wat onnodige 

foutjes kost. In beide partijen kwam Niels wat sterker in het eindspel en hij maakte dit 

bekwaam af. Twee punten gaan dus naar Niels. In de andere partij in deze poule werd er 

veel sneller geschaakt. Kasper schaakt normaal in een rustig tempo maar ging nu mee 

met het tempo van zijn tegenstander Daan. De eerste partij ging naar Kasper, de tweede 

in een heel hoog tempo, werd gewonnen door Daan. In deze poule zijn Thom en Niels de 

koplopers met 2 uit 2.  

 

 
Eindspel: Martijn (wit) - Joep 

 

Giacomo was vanmiddag niet aanwezig. Om toch een volledige ronde te kunnen schaken 

werden er partijen gespeeld die later in de planning zaten. Ruben schaakte zijn eerste 

partijen in de finaleronde tegen Miedo. In beide partijen was Miedo te sterk voor Ruben. 

Voor Ruben is het natuurlijk al heel mooi dat hij zich heeft gekwalificeerd voor de 

finalegroep! Martijn moest het opnemen tegen Joep en dat zijn altijd mooie partijen! Ook 

vanmiddag zagen we twee boeiende wedstrijden. Er werd goed geschaakt maar Martijn 

was twee keer in het eindspel de sterkste. Joep maakte een paar kleine foutjes die 

Martijn wist af te straffen. In deze poule gaat Martijn aan kop met 4 uit 4, maar het kan 

nog alle kanten op! 

 



 
 

In poule H ging slechts een partij door, Daniël tegen Merijn. Ook hier werd in een rustig 

tempo geschaakt en het was opvallend te zien hoe goed Merijn tegenstand bood tegen 

het aanvallende spel van Daniël. Daniël won wel de beide partijen in het eindspel, maar 

we zien een goede progressie in het spel van Merijn, goed gedaan! Ook in poule I kon 

slechts een partij worden gespeeld. Jonas won vorige week verrassend van Toon. 

Vanmiddag lukte dat niet tegen Jort maar ook nu werden er lange partijen gespeeld. De 

allerjongsten doen het dus goed en worden niet van het bord geveegd. Jort doet 

natuurlijk goede zaken en staat nu bovenaan met 4 uit 4. 

 

 
 

Sarah is ingedeeld in poule J maar zij weet nog niet of ze wel door wil gaan met schaken, 

vandaar dat we Ward vanmiddag in haar plaats lieten spelen. Voor Ward zijn eerste 

echte schaakpartijen! Barbara was zijn tegenstander en zij wist twee keer te winnen in 

partijen die bijna een half uur duurden. Ward’s broer Niek komt ook uit in deze poule en 

moest vanmiddag schaken tegen Hugo. De laatste maand heeft Niek heel veel punten 

gewonnen voor zijn rating en ook vanmiddag was te zien in zijn spel. Hugo kan ook een 

prima partij op het bord zetten, maar in beide partijen moest Hugo de zege aan Niek 

laten. In deze groep is er nog niets beslist met drie schakers op 2 punten. 

 



 
 

In poule K lijkt na vanmiddag de “vorentscheidung” gevallen. Koen moest schaken tegen 

Huub en won toch met wat moeite van Huub. Koen blijft op een 100% score staan in 

deze groep. Zijn broer Joris trof vanmiddag Eline, die de laatste weken niet erg op dreef 

lijkt. Joris schaakte twee goede partijen en wist deze beide te winnen. Dus ook Joris 

heeft 4 uit 4. Volgende week treffen de broers elkaar, voor een plek in de halve finale! 

 

Aan het eind van de clubmiddag werden nog twee diploma’s uitgereikt: Levi en Eline 

hebben beide hun Stap 2 diploma gehaald; gefeliciteerd! 

 

 

Knappe prestatie Jonas op GP Philidor 
 

Grand-Prix Philidor: zaterdag 10 oktober 2009 

Tekst: Anders Bay (vader van Jonas) 

Op zaterdag 10 oktober 2009 stond er weer een Grand-Prix toernooi op het programma, 

deze keer georganiseerd door de schaakclub Philidor in Leeuwarden. Dit toernooi telt 

mee voor de NOSBO Grand-Prix cyclus. 

Vier spelers van de Paardensprong gingen naar het westen toe waar ze hun best deden 

om iets in de wacht te slepen. Dat lukte helaas niet, ja dat wil zeggen, er werd bijna een 

beker gescoord en natuurlijk werd er weer veel ervaring opgedaan. 



 

In totaal deden er rond de 50 spelers mee, ingedeeld naar niveau (rating) over de 

groepen A t/m 

 

H. In groep B speelden Levi, Martijn en Niels. In groep H speelde Jonas. De partijen van 

de drie eerstgenoemde spelers kon ik helaas niet zo goed volgen, omdat ik me meestal 

bevond in de buurt van Jonas, aangezien daar namelijk ook een van de weinige plekken 

in de speelzaal voor de toeschouwers was en het voor toeschouwers moeilijk was om in 

de buurt van de spelers te komen. De speelzaal was vol en het publiek moest langs de 

wanden staan of zitten. De puntenoogst van Levi, Martijn en Niels werd helaas niet groot, 

het beste deed Niels het met 2,5. Twee van deze punten kwamen van de partijen tegen 

zijn clubkameraden, waaronder dus een partij tegen zijn broer Martijn, die zelf een half 

punt scoorde, maar wel tegen de latere winnaar in groep B (!). Eén keer zag ik dat 

Martijn in een partij voor stond met een paard dat weliswaar werd gecompenseerd door 

pionnen, hetgeen blijkbaar genoeg was voor zijn tegenstander om toch te winnen. Levi 

won één keer, maar verder kan ik er helaas niet meer over vertellen. 



 

In groep H waar Jonas zat, heb ik meer kunnen zien. Ik zag dat Jonas een mooi toernooi 

speelde en tot de laatste ronde kans had op een beker. Tot dat moment had Jonas 

uitstekend gespeeld en had vier partijen gewonnen en twee verloren. Ik kan nu al 

verklappen dat Jonas helaas deze laatste partij verloor, misschien door ontbrekende 

concentratie wegens moeheid aan het einde van de dag. In ieder geval verliep de partij 

raar, want na de gebruikelijke openingszetten, waar Jonas wit was: 1.e2-e4, e7-e5; 

2.Pg1-f3, speelde Jonas' tegenstander de onreglementaire zet 2.-, Pb8-d6?!? Jonas 

speelde echter door en pakte de pion op e5, maar misschien was deze vreemde opening 

een medereden dat Jonas het overzicht verloor. Erg jammer, want zoals gezegd had 

Jonas tot dan toe zeer goed gespeeld, o.a. won hij van degene die later nummer drie 

werd en dus wél een beker kreeg. 

 

Wat mij opviel, was dat Jonas stellingen waar hij met veel materiaal voor stond tegen 

een koning, veilig afmaakte, zonder dat het b.v. pat werd. Dit heeft in eerdere 

toernooien Jonas enkele halve punten gekost. Jonas heeft dus een aantal keer zijn 

tegenstanders mat mogen zetten, en één van deze matten vond ik noemenswaardig. 

Jonas speelde wit en moest zwart mat zien te zetten met zijn toren en dame, terwijl 

zwart een soort vesting had gebouwd met een pion en zijn loper om zijn koning heen. 



Jonas wist de verdediging te omzeilen door deze matstelling te bereiken, waar de 

belangrijkste stukken zijn: Wit: Toren op d1, Dame op d8. Zwart: Koning op e7, Loper op 

e6, en een pion op f7. Zelfs de tafelleider noemde het een mooie mat. 

Jonas was natuurlijk blij met, en trots op, zijn vier behaalde punten (én waarschijnlijk 

ook een flink aantal ratingpunten) Een beker was toch wel ook mooi geweest, merkte ik 

aan hem op. Maar Jonas geeft het niet op, integendeel, hij is van plan om ook mee te 

doen aan het Grand-Prix toernooi volgende week in Groningen, en al dezelfde avond, 

nadat we thuis waren gekomen, ging hij aan de slag met zijn stappenboek!  

 

Het was een goed georganiseerd toernooi, dat precies op tijd begon en vrij vlot werd 

afgewikkeld. Twee dingen vielen me op, namelijk dat een onreglementaire zet 

onmiddellijk werd gestraft door de tegenstander twee minuten extra tijd te geven. Het 

handhaven van deze strenge uitgave van de regel leverde mijns inziens te veel (en in 

veel gevallen onnodige) spelpauzes op, en er werd daarmee onrust veroorzaakt door 

discussies enz. Ik vind het een vrij harde straf en zou misschien zelf willen voorstellen 

dat je pas de derde keer wordt bestraft als je een onreglementaire zet doet.  

Verder vond ik het aardig van de toernooileiders dat ze op een gegeven moment, twee 

keer eigenlijk, spekjes uitdeelden door langs de tafels te lopen waar de spekjes werden 

uitgereikt aan de spelers. Maar dit gebeurde tijdens de partijen wat ik eigenlijk geen 

goed idee vond. Op deze manier werden de spelers gestoord terwijl ze aan het denken 

waren. Het was zeker goed bedoeld, maar dat soort cadeautjes kun je beter uitdelen in 

de pauzes tussen de partijen. 

Ook al vielen er geen prijzen te behalen voor de spelers van de Paardensprong, vond ik 

het leuk om erbij aanwezig te zijn, en zoals gezegd: volgende zaterdag wordt er opnieuw 

een poging gedaan om de felbegeerde beker binnen te halen! 

 

Levi, Martijn, Miedo en Niels naar halve finale beker 

 
Clubmiddag: vrijdag 16 oktober 2009 

 

Op de vrijdag voor een schoolvakantie wordt op de clubmiddag geen les gegeven. We 

werken dan niet in het Stappenboek maar is er tijd voor leuke schaakspelletjes. Zo ook 

vanmiddag, we speelden een vijf tegen vijf toernooitje. Niet alle schakers deden daaraan 

mee. In de finalegroep voor de beker stond een dubbele speelronde op het programma, 



zodat zowel de finale als de B groep na de herfstvakantie kan beginnen aan de halve 

finale. 

 

 
 

In poule F had Niels nog een 100% score. Zijn eerste tegenstander was Daan. In de 

eerste partij had Niels heel veel geluk. In het middenspel werden zijn stukken in een 

hoog tempo afgeruild door Daan die een mat in een over het hoofd zag. Vanaf dat 

moment kantelde de partij en trok Niels aan het langste eind. De tweede partij werd 

gewonnen door Niels die daarmee zeker was van een plek in de halve finale. Kasper had 

vooraf nog een hele kleine kans op een halve finale plek. Hij schaakte eerst tegen Thom. 

De eerste partij ging verloren maar Kasper herstelde zich knap in de tweede partij, een 

mooie overwinning. Daan was klaar met zijn partijen en loste Levi af bij het vijf tegen vijf 

toernooitje. Thom was zijn tegenstander en beide schakers stonden op dat moment op 3 

punten. Spannend dus. De laatste weken schaakt Levi wisselvallig maar in de partijen 

tegen Thom was hij volledig bij de les. Beide partijen gingen naar de jongere schaker die 

daarmee halve finalist is. Niels en Kaper speelden hun laatste partijen en deelden de 

punten. Levi en Niels gaan naar de halve finale, en een groot compliment aan Kasper en 

Daan: prima gespeeld in de finalegroep! 

 

 
 

Martijn was in poule G al zeker van een plek in de halve finale, en Miedo had aan een 

puntje voldoende om daar ook aan mee te doen. Voor Miedo was het zaak om van 

Giacomo te winnen. Dat gebeurde maar Miedo kreeg het zeker niet kado, jammer dat 

Giacomo er niet meer uit kon halen. De verrassing van vanmiddag was Ruben. Hij wist 

nog geen partij te winnen in de finale groep maar daar kwam verandering in. Zijn eerste 



partij tegen Joep ging verloren, Joep schaakte een prima partij en lijkt zijn vorm van 

afgelopen seizoen terug te krijgen. In de tweede partij zagen we Ruben een hele knappe 

partij schaken, dit werd beloond met een prima overwinning. De tweede tegenstander 

voor Ruben was Giacomo, ook nu was Ruben in de eerste partij de beste, met knap spel 

wist hij de partij te winnen. Giacomo nam in de tweede partij revanche en hield toch nog 

een punt over aan vier partijen. Martijn had Joep, die klaar was met de eindronde, 

afgelost. Hij schaakte twee partijen tegen Miedo voor de eerste plaats in de poule. Miedo 

won de eerste waarmee beide schakers gelijk stonden in de tussenstand. De tweede 

partij liet Martijn er geen gras over groeien wie de beste was. Miedo had geen kans tegen 

het aanvallende spel van Martijn, die daarmee poulewinnaar is. 

 

De halve finales: 

Niels – Miedo 

Martijn – Levi 

Er wordt gespeeld met 15 minuten per persoon op de klok. Bij een gelijke stand volgt 

een beslissingspartij met 5 minuten op de klok. De winnaars spelen de finale, de 

verliezers schaken voor de derde plaats.  

 

 
 

22 Schakers speelden de grote zaal een vijf tegen vijf toornooitje. In 2 teams zaten op 

het laatste bord twee kinderen die dan om de beurt een zet mogen doen. Voor een aantal 

kinderen uit de groep van Miryam was dit hun eerste echte partij. Bij team toornooitjes 

kiezen we elke keer een paar schakers die om de beurt hun eigen team kiezen. 

Vanmiddag waren Niek, Jort, Levi en Martijn aan de beurt. In de volgorde waarop je 

gekozen bent is ook bepalend voor het bord waarop je speelt. Bijvoorbeeld je wordt als 

derde in een team gekozen, dan schaak je alle partijen op het derde bord.Nadat de 

teams waren geformeerd werden er 3 speelronden geschaakt met 20 minuten op de klok. 

We zagen leuke partijen op de borden komen en een aantal schakers speelden lange 

partijen en kwamen zodoende in tijdnood. Nadat alle partijen waren gespeeld maakte 

Sjoerd de eindstand op. Team 1 bleek de sterkste vanmiddag, zij scoorden 5 bordpunten 

en 81/2 machpunten. Het team bestond uit Jort, Joris, Koen, Eline en Brenden. 

 



 
 

 

 

Jonas wint zijn eerste beker op GP SC Groningen 

 
Grand – Prix Sc Groningen: zaterdag 17 oktober 2009 

 

Het derde Grand – Prix toernooi van het seizoen stond vandaag op het programma. Ook 

deze keer werd er geschaakt in de kantine van DSW aan de Peizerweg. Een prima locatie 

waar veel ruimte is voor de schakers en toeschouwers. Met 14 schakers was onze club 

weer prima vertegenwoordigt. Een aantal schakers hebben de laatste weken veel punten 

gewonnen voor hun rating, de vraag was dan ook: kunnen de jongens hun rating 

vasthouden? Vooraf had ik al een aantal schakers gewaarschuwd niet te veel rekening te 

houden met een prijs aan het einde van de dag. Voordat het toernooi begon 

introduceerde Hiddo nog een nieuwtje voor het Grand Prix klassement: een echte 

leiderstrui voor degene die bovenaan staat. Een prima initiatief! Na de trui te hebben 

uitgereikt aan de leider Leonard kon het toernooi beginnen. De 77 deelnemende schakers 

zaten in 10 groepen, onze jongens zaten gelukkig ruim verspreidt in de groepen. 

 



 
Martijn – Joep, altijd mooie partijen! 

 

In groep C speelden Joep, Martijn en Niels. Zij gaven geen kadootjes aan elkaar. In een 

spannende partij tussen Martijn en Joep ging de overwinning naar Joep. Een paar weken 

geleden troffen beide schakers elkaar in de bekercompetitie, toen was Martijn nog veel 

sterker. De partij tussen Joep en Niels werd remise. Beide schakers kwamen dit overeen 

toen bijna alle stukken waren afgeruild. Joep haalde vanmiddag 3 punten uit 6 partijen 

(er zaten 7 schakers in deze groep). Jammer dat Joep niet verder kwam dan remise 

tegen Igor die als laatste eindigde. Met een positief toernooi resultaat is Joep met zijn 

rating door de 900 grens! Niels schaakte een wisselvallig toernooi, maar in de laatste 

partij vlogen de vonken er toch vanaf. Martijn was zijn tegenstander en die moest 

winnen om op het podium te komen. Niels had de hele partij een licht voordeel, maar in 

het eindspel gaf hij zijn Toren weg en kwam daardoor verloren te staan. Martijn werd 

door de winst op zijn broer tweede in deze groep. Hij schaakte de hele middag erg goede 

partijen, waarbij zelfs Dame offers op het bord kwamen. Zo zag ik een Dame offer tegen 

een Toren, waarna Martijn met vrijpionnen de partij besliste, knap werk! En wat een 

verschil met een week eerder in Leeuwarden waar Martijn slechts een half puntje 

scoorde! 
Groep C 

 

No.  Naam               Club       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jorn Brouwer        DSC          5.0  24.5  17.25  20.0  0934 1190 +1.87 

2.Martijn van Nimwegen Paardensprong4.0  24.5  15.25  18.0  0922 1044 +0.98 

3. Tom Hermes       Groningen       4.0  24.5  12.25  13.0  0918 1045 +1.02 

4. Roel de Vos       Ten Boer       3.0  24.5  10.50  10.5  0939  917 -0.19 

5. Joep Scheerhorn   Paardensprong  3.0  24.5  10.00  11.5  0890  925 +0.29 

6.Niels van Nimwegen Paardensprong  1.5  24.5   3.75  10.0  0926  726 -1.56 

7. Igor Damming      Staunton       0.5  24.5   2.25   1.0  0909  521 -2.41 

 

Giacomo schaakte als enige van onze club in groep D. Op het GP Mat in 2 had hij na een 

prima gespeeld toernooi nog een beker gewonnen, en de nodige punten gepakt voor zijn 



rating. Vanmiddag lukte het niet bij Giacomo. Met slecht 1 punt werd hij laatste in de 

groep en moet helaas weer punten inleveren, jammer!  

 
Groep D 

 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Bart Scholten      Gorredijk     7.0  21.0  21.00  28.0  0812 1538 +3.42 

2. Tycho van Kuiken   Haren         4.0  24.0  12.00  16.0  0858  846 -0.09 

3. Jan van Reijendam Staunton       4.0  24.0  10.00  16.0  0805  854 +0.49 

4. Elias de Haan     Schaakkwartier 4.0  24.0   9.00  17.0  0771  859 +0.87 

5. Björn Sebastiaan  Gorredijk      3.0  25.0   8.00  12.0  0782  757 -0.27 

6. Cindy Yang        Unitas         3.0  25.0   7.00  15.0  0823  751 -0.72 

7. Anneke Kootstra   Gorredijk      2.0  26.0   7.00   4.0  0778  650 -1.21 

8. Giacom Valdes    Paardensprong   1.0  27.0   2.00   4.0  0802  495 -2.48 

 

Kasper en Joris zijn voorbeelden van schakers die veel punten hebben gewonnen. Joris 

won in een maand tijd 100 punten en Kasper heeft zijn rating maandenlang opgebouwd 

zonder dat daar een daling inzat. Beide schakers zaten in groep E. Kasper zag ik twee 

hele lange partijen schaken. In de eerste van die partijen zat de stelling heel lang 

muurvast. Het was wachten op een foutje van een van de schakers of het initiatief voor 

een Dame ruil. Kasper zou na een Dame ruil twee vrijpionnen hebben en dus het 

voordeel. Kasper probeerde het een aantal keren, maar zijn tegenstander ging er 

“terecht” niet op in. Toch lukte het. Met een schaakje met een Koning in de “penning” 

kwam het tot een Dame ruil en besliste Kasper de partij na pionnen promotie. De tweede 

“lange” partij ging helaas verloren. Met alleen een Koning tegen Koning Toren gaf Kasper 

op, wat niet handig was. Zijn tegenstandster had slechts een minuut op de klok en zie 

dan maar eens mat te geven binnen deze tijd. Jammer dat door deze opgave een half 

puntje verloren ging. Door deze lange partijen had Kasper weinig rust tussen de partijen, 

dat is wel een nadeel. Joris schaakte een redelijk toernooi. Hij zat vaak achterin in deze 

groep zodat ik niet veel heb kunnen zien. Met twee en een half punt verliest Joris maar 

15 punten van zijn rating en blijft hij boven de 700 grens, goed gedaan 

 

 

 
Een lange partij voor Kasper, de meeste borden zijn al verlaten! 



 
Groep E 

 

No.  Naam             Club         Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jan Bosma         Sneek          6.0  22.0  18.50  27.0  0743 1061 +2.58 

2. Sarah Tjeerdsma   Sneek          5.0  23.0  14.50  25.0  0736  911 +1.66 

3. Gyan de Haan      Schaakkwartier 4.0  24.0  11.00  15.0  0750  801 +0.51 

4. Leonard in 't Veen  Unitas       3.5  24.5  12.25  12.0  0768  748 -0.19 

5. Kasper Mensink    Paardensprong  3.0  25.0   6.50  14.0  0749  701 -0.49 

6. Joris Nolden      Paardensprong  2.5  25.5   8.75   9.0  0750  649 -0.99 

7. Jeroen Bakker     Unitas         2.0  26.0   6.50   7.0  0766  591 -1.66 

8. Harm-Jan Kootstra Gorredeijk     2.0  26.0   5.50   3.0  0744  594 -1.42 

 

Daniël maakte vandaag zijn debuut op een Grand Prix toernooi. Op de club schaakt 

Daniël al hele goede partijen en we waren benieuwd hoe hij het er vanaf zou brengen. In 

groep F was Niek een van zijn tegenstanders. Niek heeft een enorme sprong gemaakt 

met zijn rating en moest mee zien te komen in een wat sterkere groep. Daniël wist zijn 

eerste partijen te winnen en speelde een partij remise. In de volgende partij troffen de 

twee clubgenoten elkaar. Niek wist de Dame van Daniël te veroveren maar hij had toen 

een grote achterstand met de rest van de stukken. Dan is een foutje met de Dame snel 

gemaakt en dat gebeurde. Nadat Niek zijn Dame had verloren was de partij snel 

gespeeld. Niek wist twee keer remise te spelen, de rest van de partijen ging verloren. 

Daniël had lang uitzicht op een beker, helaas lukte dat net niet, met 4.5 punt werd hij 5e 

in de groep. Wel verdiend Daniël punten voor zijn rating. 

 
Groep F 

 

No.  Naam            Club          Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Mart Oenema       Gorredijk      5.5  22.5  15.25  25.5  0709  937 +1.98 

2. Falco Vorenkamp   Schaakkwartier 5.0  23.0  13.00  20.0  0720  863 +1.35 

3. Selina Talsma     DSC            5.0  23.0  15.50  21.0  0720  863 +1.35 

4. Rowan Boer        Ten Boer       4.5  23.5  11.25  18.5  0697  810 +1.10 

5. Daniël Apol       Paardensprong  4.5  23.5  10.50  18.5  0700  810 +1.08 

6. Laura Admiraal                   2.0  26.0   1.50   5.0  0691  551 -1.32 

7. Niek Schroor      Paardensprong  1.0  27.0   0.50   1.0  0682  401 -2.22 

8. Fabian Bijl       Staunton       0.5  27.5   2.50   2.5  0736  281 -3.32 

 

 



 
Daan op weg naar weer een overwinning. 

 

In groep G had Daan een hele goede middag. In deze groep zaten ook 7 schakers, zodat 

iedereen een vrije ronde had. Daan wint op de club regelmatig van 700+ schakers, dus 

kon er wat gewonnen worden. Daan schaakt in een hoog tempo dus is het opletten, een 

foutje is zo gemaakt. De eerste ronde was Daan vrij, in de volgende ronden wist Daan de 

partijen te winnen. Slechts een partij ging verloren en in de laatste ronde kwam er 

remise op het bord. In deze partij stond Daan lang voor maar na een foutje ging zijn 

Dame eraf. Daan bleef goed opletten en pakte de Dame van zijn tegenstander. In het 

eindspel had zijn tegenstander een licht voordeel, maar Daan ruilde bekwaam de stukken 

af zodat er een remise op het bord kwam. Met 5 ½ punt ging de beker voor de tweede 

plaats mee naar huis! 

 
Groep G 

 

No.  Naam             Club         Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jorden Abma        Gorredijk     6.0  24.5  18.75  24.0  0603  895 +2.16 

2. Daan de Vetten    Paardensprong  5.5  24.5  14.25  22.5  0603  815 +1.66 

3. Mick van Randtwijk Schaakmaat    5.0  24.5  12.75  19.0  0635  741 +0.85 

4. Carlo Lameris      Ten Boer      4.0  24.5   7.75  21.0  0641  615 -0.22 

5. Robin Bruins       Ten Boer      3.5  24.5   9.75   8.5  0600  565 -0.32 

6. Dalama van PijkerenTen Boer      3.0  24.5   4.75  12.0  0650  489 -1.31 

7. Stefan Poelma      Borgstee      1.0  24.5   0.25   5.0  0600 -113 -2.82 

 

 



 
Groep I en J in actie 

 

Twee bekers voor de eerste plaats in de groep werden door schakers van onze club 

gewonnen in de laagste groepen. Koen, Hugo en Ruben zaten in groep I. Hugo begon het 

toernooi uitstekend. Hij won de eerste vier partijen en had toen de leiding. Daarna ging 

het helaas mis, de drie andere partijen gingen verloren. Met vier punten werd Hugo 

gedeeld tweede, op onderling resultaat restte een 5e plaats, maar wel winst voor zijn 

rating. Ruben verloor zijn eerste partij. Na een traantje te hebben weggepinkt ging het 

beter. Drie partijen werden gewonnen en een eindigde in remise. Ruben werd 6e en zijn 

rating blijft nagenoeg gelijk. De verrassing in deze groep was Koen. Hij won een beker op 

GP Mat in 2 en won daarmee veel rating punten. Op de club staat hij in de halve finale 

van de beker in de B groep. Vanmiddag was hij weer erg goed aan het schaken. Vijf 

partijen werden gewonnen en daarmee werd Koen de winnaar. Knap gedaan en weer 

punten erbij! 

 
Groep H 

 

No.  Naam               Club       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Ryan de Rooi        Gorredijk    6.5  21.5  20.00  25.0  0600  987 +2.68 

2. Reinier Holland     Assen        5.0  23.0  12.50  24.0  0586  725 +1.33 

3. Martijn Meijer     Borgstee      4.5  23.5  10.50  18.0  0590  669 +0.78 

4. Benjamin Pieters   Ten Boer      4.0  24.0   9.00  19.0  0589  617 +0.31 

5. Jort Schroor       Paardensprong 3.5  24.5   9.00  10.0  0585  568 -0.15 

6. Pepijn Huese       Ten Boer      3.0  25.0   6.50  12.5  0600  515 -0.82 

7. Nina Veloo         Unitas        1.0  27.0   2.00   2.5  0412  283 -0.86 

8. Jeroen Niemendal   Staunton      0.5  27.5   0.50   1.0  0596  144 -3.27 

 

Groep I 

 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Koen Nolden       Paardensprong  5.0  23.0  15.25  22.5  0582  693 +1.05 

2. Folkert Scholten  Gorredijk      4.0  24.0  13.50  17.0  0505  596 +0.89  



3. Ruben Trenning    Ten Boer       4.0  24.0  15.75  13.5  0528  593 +0.65 

4. Roy Visser        Borgstee       4.0  24.0  11.00  10.0  0550  590 +0.40 

5. Hugo van der MolenPaardensprong  4.0  24.0  11.00  20.0  0537  592 +0.56 

6. Ruben de Wolf     Paardensprong  3.5  24.5  10.00  18.0  0572  537 -0.34 

7. Quin Stowers      Nota Bene      2.5  25.5   7.00   5.0  0505  444 -0.61 

8. Myrthe de Vos     Ten Boer       1.0  27.0   4.00   6.0  0550  231 -2.60 

Plaats 2 t/m 5 op onderling resultaat 

 

 
 

Dan naar de laagste groep, groep J. Hier speelde Jonas (rating 371) tegen een aantal 

schakers die een rating hebben van dik in de 400, en vaak een aantal hoofden groter zijn 

dan een van onze jongste schakers. Jonas had een week ervoor nog geschaakt in 

Leeuwarden en toen was het net geen beker. Dat ging vandaag wel lukken en hoe! Jonas 

schaakte prima partijen. Vijf duels werden gewonnen en een eindigde in remise. De 

remise was erg jammer. Met Koning/Dame tegen een Koning lukte het net niet om mat 

te geven, het werd pat. Een partij wist Jonas niet te winnen, maar met 5 ½ punt werd 

Jonas op SB punten eerste in de groep. Bij de prijs uitreiking kreeg Jonas een mooie 

beker mee naar huis, zijn eerste en ik denk dat daar nog veel bij gaan komen! 

 

 
Groep J 

 

No.  Naam             Club         Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jonas Hilwerda    Paardensprong  5.5  22.5  16.25  22.5  0371  611 +2.10 

2. Finn van Pijkeren Ten Boer       5.5  22.5  15.25  20.5  0450  600 +1.26 

3. Lennart Kleiterp  Gorredijk      4.5  23.5  11.75  18.0  0316  491 +1.70 

4. Tycho Bruggink    Nota Bene      4.5  23.5  11.75  17.0  0450  472 +0.26 

5. Maimoena Hulshof  Unitas         3.5  24.5   9.25  15.0  0470  367 -0.96 

6. Feline WaardenburgHet Kasteel    3.0  25.0   5.00  12.0  0439  322 -1.12 

7. Fatiha Kariman    Groningen      1.5  26.5   2.25   7.0  0313  160 -1.29 

8. Ruqqayah Kariman  Groningen      0.0  28.0   0.00   0.0  0231 -334 -1.95 

Jonas eerste op SB-punten 

 

 



 
 

Al met al een heel goed toernooi voor de meeste van onze schakers. Vier bekers mee 

naar huis en veel schakers die hun rating wisten vast te houden, cq punten wisten te 

winnen. Alleen Niek, Niels en Giacomo verliezen wat meer punten, reden te meer om dat 

de volgende keer weer recht te zetten! Jonas en Koen staan in de top 10 van het Grand –

Prix klassement met een 6e en 9e plaats. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Miedo en Levi in bekerfinale, Koen en Daniël finalisten  
B Groep 

 
Clubmiddag: vrijdag 30 oktober 2009 

 

Een spannende middag beloofde het te worden voor de halve finalisten in de strijd om de 

beker. De partijen werden gespeeld in de kleine zaal, zodat de schakers in alle rust hun 

partijen konden spelen. Levi en Martijn zijn twee schakers die vaak in een hoog tempo 

spelen. Dat gebeurde ook vanmiddag. Met een bedenktijd van 15 minuten per persoon 

heb je voldoende tijd om eens rustig na te denken, maar Levi en Martijn dachten daar 

anders over. In een tempo waar het leek of beide spelers de trein moesten halen vlogen 

de stukken van het bord. Natuurlijk worden er dan fouten gemaakt door beide spelers. 

Beide partijen werden gewonnen door Levi die net wat minder de fout inging dan Martijn. 

Levi dus naar de finale die a.s. vrijdag wordt gespeeld. 

 



 
 

Veel rustiger ging het eraan toe in de andere halve finale tussen Miedo en Niels. Hier 

werd wel nagedacht en dat leverde twee mooie partijen op. De eerste ging naar Miedo, 

die profiteerde van gewonnen Dame van Niels. Hij maakte de partij goed af. Niels nam 

revanche in de tweede partij. Met goed spel wist hij de winst naar zich toe te trekken. 

Een beslissing partij moest uitkomst bieden wie naar de finale ging. De schakers in de 

halve finale hadden van te voren de keuze met hoeveel tijd op de klok ze de beslissende 

partij gingen spelen: of beide 5 minuten of wit met 6 minuten en zwart 5 minuten. In het 

laatste geval wint wit alleen bij mat en zwart heeft voldoende aan remise. Alle schakers 

kozen voor de eerste optie. Na een korte pauze om even bij te komen kon de partij 

beginnen. Niels had al snel een groot voordeel op het bord. Na afruilen van stukken 

maakte Miedo een foutje, zijn Dame ging eraf. Niels leek af te stevenen op een finale 

plaats maar maakte een hele dure fout: hij gaf schaak met zijn Dame, maar de Koning 

van Miedo kon zomaar de Dame slaan! Ik zag Miedo even kijken van wat gebeurt hier! 

Natuurlijk ging de Dame eraf en de partij was beslist. Niels zat aardig in de put na zijn 

verloren partij, maar Miedo ving zijn tegenstander heel sportief op door hem wat op te 

beuren. Miedo dus ook naar de bekerfinale. De broers Niels en Martijn treffen elkaar in 

de strijd om de derde plaats. 

 



 
 

In de halve finale van de B groep stonden nog twee broers Niek en Jort. Niek speelde 

tegen Koen, op basis van de NOSBO rating leek Niek de beste papieren te hebben. De 

eerste partij werd ook door hem gewonnen met een prima uitgespeelde aanval. Koen 

schaakt de laatste weken erg goed en dat was terug te zien in de tweede partij. Koen 

maakte geen fouten en wist de partij toch vrij eenvoudig te winnen. Ook hier moest een 

beslissingspartij uitkomst bieden wie naar de finale ging. Na een korte pauze werd er 

verder gespeeld met 5 minuten voor beide spelers op de klok. De partij ging gelijk op 

maar Niek had meer tijd nodig om over de zetten na te denken. Koen was er als de 

kippen bij toen Niek z’n vlag viel. Koen verdiend hiermee een plaats in de finale. 

 

Jort en Daniël zijn verassende halve finalisten. Jort bleef Toon voor in de groepsfase en 

Daniël deed hetzelfde in de poule met Harm. In de eerste partij had Jort het zichtbaar 

moeilijk met het spel van Daniël het lukte hem niet om een antwoord te vinden op een 

mooie aanval van Daniël. In de tweede partij waren de rollen omgedraaid. Jort plaatste 

nu een mooie aanval met Loper Dame, vaak en ook nu een dodelijke combinatie: 1 – 1. 

Ook hier een beslissende partij die werd beslist met het vallen van een vlag. In deze 

partij had Jort de meeste tijd nodig. Het vlaggetje ging nog heen en weer toen Daniël het 

meldde. Winst voor Daniël die in de eindstrijd in de B groep nu Koen tegenkomt, we zijn 

benieuwd hoe dit gaat aflopen! 

 



 
 

 

De andere schakers speelden in de grote zaal voor de andere plaatsen in de 

bekercompetitie, zodat we een volledige eindstand kunnen maken. De uitslagen: 

Joep won twee keer van Thom en wordt 5e. 

De zevende plaats gaat naar Kasper, twee keer winst tegen Giacomo. 

De negende plaats wordt gedeeld door Daan en Ruben, beide spelers wonnen een keer. 

Plaatsen 11 t/m 14 worden ingenomen door de finalisten van de B groep. 

Harm won twee keer van Toon en is 15e 

Het lukte Hugo niet om te winnen van Joris, Joris is 17e geworden. 

Jonas trof Merijn voor de 19e plaats, hij won twee keer dus die plek gaat naar Jonas. 

Twee meisjes speelden tegen elkaar voor de 21e plaats, die gaat naar Eline na twee keer 

te hebben gewonnen van Barbara. 

Tot slot de 23 plaats gaat naar Femme na een keer winst en een keer remise tegen 

Huub. 

 

Aan het begin van de clubmiddag verzamelen de kinderen zich op het podium voor 

mededelingen en het programma voor de middag. 

Vandaag mochten we een nieuwe schaker op de club verwelkomen. Waut, broertje van 

Toon is ons nieuwste clublid. Waut welkom op de club! 

 

Hugo, Koen en Jonas succesvol op GP Veendam 
 

Grand – Prix Veendam: zaterdag 31 oktober 2009 
 

Het Grand – Prix toernooi trok vandaag voor het eerst de provincie in. Onze ervaringen 

met schaken buiten de stad Groningen zijn niet altijd even positief. We hebben 

regelmatig op locaties gezeten waar we de nodige vraagtekens bij plaatsten: te kleine 

zalen, met vaak ook nog de ouders in dezelfde ruimte, geen vermaak voor de kinderen 

tussen de partijen door, enz. Vandaag stond de Grand – Prix van Veendam voor het eerst 



sinds lange tijd op het programma. Gespeeld werd er op een hele goede locatie;de 

kantine van het Winkler en Prins Scholengemeenschap. In de ruime aula was voldoende 

plaats voor schakers en ouders en was er een prima catering aanwezig. Tussen de 

partijen door was Mr. Bean op het tv scherm aanwezig, altijd leuk! De reden om te 

schaken in Veendam was het 75 jarig bestaan van de locale schaakclub. Schaakclub 

Veendam heeft een eigen jeugdafdeling maar vreemd genoeg was geen enkele schaker 

van deze club aanwezig!  

 

Wij waren er wel, acht schakers van de club togen naar Veendam om misschien wel weer 

een beker te winnen. Anders en ik waren door “toernooi directeur” Bram gevraagd om 

vanmiddag de functie tafelleider te vervullen. Natuurlijk sloegen wij dit aanbod niet af. 

Anders leidde de E groep en ik mocht toezien of alles volgens de regels verliep in de D 

groep. 

 

 
Niels in actie tegen de koploper van het Grand - Prix klassement 

 

In groep C speelden vier schakers van onze club: Joep, Levi, Niels en Martijn. Helaas 

hadden Joep, Niels en Martijn een slechte middag met uiteindelijk hele matige scores. 

Martijn won slechts een partij, tegen Joep. Joep won van Niels en haalde een halfje tegen 

Cindy Yung. Niels won van Martijn en boekte een fraaie overwinning op de leider in het 

GP klassement en de latere winnaar in deze groep Jorn Brouwer. Niels schaakte veel 

vlotter dan zijn tegenstander die veel tijd nodig had. Niels had dat snel in de smiezen en 

koos voor de verdediging. Hij liet zijn tegenstander toe om aan te vallen. Het nodige 

denkwerk om iets te forceren kostte heel veel tijd. Na de Dames te hebben afgeruild 

hield Niels zijn Torens slim op de 7e en 8ste rij. Op het moment dat de tijd om was stond 

Jorn er beter voor maar de partij was beslist! 

Levi was de enige die een goede prestatie neerzette. Hij won van alle clubgenoten en 

boekte nog een winstpartij tegen Tycho van Kuiken. Jammer dat zijn partij tegen Cindy 

verloren ging, wat niet echt nodig was. Anders was een podiumplaats haalbaar geweest. 

De rating van Niels, Joep en Martijn gaat nu wat naar beneden met misschien als 

voordeel dat ze elkaar op een volgend Grand Prix niet treffen in dezelfde groep. 



 
Groep C 

 

No.  Naam               Club       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jorn Brouwer       DSC           6.0  22.0  20.00  22.0  0934 1177 +1.87 

2. Tycho van Kuiken  Haren          5.0  23.0  13.00  20.0  0858 1037 +1.69 

3. Cindy Yang        Unitas         4.5  23.5  11.75  20.5  0823  986 +1.58 

4. Levi Nies         Paardensprong  4.0  24.0   9.50  19.0  0846  931 +0.83 

5. Bart Scholten     Gorredijk      4.0  24.0   8.50  13.0  0812  936 +1.22 

6. Niels van Nimwegen Paardensprong 2.0  26.0   7.00  10.0  0926  711 -2.05 

7. Joep Scheerhoorn  Paardensprong  1.5  26.5   4.25   5.5  0890  644 -2.15 

8.Martijn van Nimwegen Paardensprong1.0  27.0   1.50   2.0  0922  561 -2.99 

  

 

 

 
Eerste partij van Giacomo, niet alleen zwart lijkt de tegenstander maar ook de zon! 

 

Giacomo zat als enige deelnemer van onze club in groep D. Ik was daar dus tafelleider en 

kon zijn spel goed volgen. De eerste partij die Giacomo speelde ging jammer genoeg 

verloren. Giacomo maakte een aantal kostbare fouten waar zijn tegenstandster van 

profiteerde. Drie partijen werden wel gewonnen en tegen de latere winnaar van de groep 

Jan Bosma speelde hij, ondanks verlies een hele degelijke partij. Er kwam een moeilijk 

eindspel op het bord: Koning en Toren met een Pion op de C lijn van Giacomo tegen 

Koning, Toren en twee pionnen op de A en B lijn van zijn tegenstander. Beide spelers 

dachten lang na over hun zetten maar na afruilen van de Torens en twee Pionnen van 

beide schakers had zwart het voordeel van een Pion tegen een Koning van Giacomo die 

niet in het vierkant stond. Het vervolg valt te raden; promotie en een verloren partij. Ook 

de laatste partij ging in het eindspel verloren. Het resultaat van de eerste partij kostte 

Giacomo een derde plaats, als hij gewonnen had, won hij deze plaats op basis van 

onderling resultaat, jammer!  

 

 



Groep D 

 

No.  Naam             Club         Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jan Bosma        Sneek           7.0  21.0  21.00  28.0  0743 1475 +3.47 

2. Mart Oenema      Gorredijk       5.0  23.0  12.00  17.0  0709  903 +1.85 

3. Leonard in 't Veen Unitas        4.0  24.0  11.00  14.0  0698  796 +0.96 

4. Sarah Tjeerdsma  Sneek           3.5  24.5   7.25  17.0  0736  741 +0.05 

5. Giacomo Valdes   Paardensprong   3.0  25.0   7.00  14.0  0805  681 -1.22 

6. Falco Vorenkamp  Schaakkwartier  3.0  25.0   6.50  13.0  0720  693 -0.29 

7. Astrid Emmink    Hoogeveen       2.5  25.5   4.75   9.0  0811  628 -1.76 

8. Irene Wols       Hoogeveen       0.0  28.0   0.00   0.0  0700   11 -3.06 

 

 

 

 
Deze partij verloor Koen, kijk naar de positie van de witte stukken! 

 
Succes was er wel in de lagere groepen. In groep E speelde Koen zijn partijen onder 

toezicht van Anders. Koen is een van de verrassingen in het prille schaak seizoen. Op de 

laatste Grand Prix was hij succesvol en ook op de club gaat hij als een speer. De eerste 3 

partijen verliepen matig met 1.5 punten. Daarna won Koen belangrijke partijen. Hij wist 

zelfs te winnen van de latere winnaar van dit groepje, als enige! Koen haalde 4.5 punten 

en werd daarmee derde. Dus weer een beker mee naar huis. Koen staat inmiddels binnen 

de top 10 van het Grand Prix klassement op de 8e plaats. Een knappe prestatie! 

 
Groep E 

 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jasper Boersema    WLG           6.0  22.0  17.50  24.0  0639  879 +1.83 

2. Roy Visser        Borgstee       5.0  23.0  13.50  24.0  0550  740 +1.82 

3. Koen Nolden       Paardensprong  4.5  23.5  13.50  13.5  0582  680 +0.97 

4. Mark Schreurs     Borgstee       3.5  24.5  11.75  12.0  0554  582 +0.26 

5. Derk van Wageningen  Borgstee    3.5  24.5   7.25  16.0  0550  582 +0.32 



6. Bas Haaksema      Schaakkwartier 3.0  25.0   8.00  10.5  0576  529 -0.48 

7. Reinier Holland    Assen         2.0  26.0   4.00  11.0  0586  419 -1.58 

8. Vincent Richtering Assen         0.5  27.5   1.50   1.0  0590  155 -3.14 

 

 

 
Veel belangstelling voor de 6e partij van Hugo, de witte Dame gaat er nog af. Hugo wint! 

 
Een groepje lager speelde Hugo zijn partijen. Op de Grand – Prix van SC Groningen 

schaakte hij een prima toernooi maar na 4 gewonnen partijen was de accu leeg. 

Vanmiddag ging hij ook weer voortvarend van start, na 5 partijen stond Hugo met 4.5 

punten bovenaan. 

Toen begon de vermoeidheid toe te slaan. In de 6e partij stond Hugo op grote 

achterstand. Twee paarden en een Loper stonden nog in de begin opstelling en dan is het 

moeilijk schaken met niet ontwikkelde stukken. Alle stukken op F,G en H lijn waren door 

zijn tegenstander geslagen, maar Hugo bleef rustig doorspelen, zelfs met een Dame 

achterstand. Plotseling ging zijn tegenstander de fout in en de Dame ging eraf. Hugo 

kwam daardoor in gewonnen positie te staan maar hij loerde ergens anders op: de vlag 

van zijn tegenstander. Goed gezien, die stond op luttele minuten, maar die kunnen soms 

heel lang duren. Na elke zet zag je Hugo op de klok kijken en de vlag viel! Goed gedaan! 

Hugo kon direct weer schaken, tegen Maimoena die nog geen partij had gewonnen. Nu 

ging het wel mis na een hele lange partij in de 6e ronde. Hugo verloor de partij maar 

kreeg wel de beker voor de tweede plaats mee naar huis. In het Grand - Prix klassement  

staat Hugo nu 13e. 

 
Groep F 

 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Folkert Scholten    Gorredijk    6.5  21.5  18.25  25.0  0505  964 +3.34 

2.Hugo van der Molen Paardensprong  5.5  21.5  18.25  25.0  0537  959 +3.02 

3. Jeroen Fieten     Hoogeveen      4.0  24.0   8.00  18.5  0550  585 +0.36 

4. Stefan Poelma     Borgstee       3.0  25.0   6.50  12.5  0600  478 -1.20 



5. Marco Fieten      Hoogeveen      3.0  25.0   5.50  13.0  0550  485 -0.64 

6. Mees Voorintholt  Schaakkwartier 3.0  25.0   5.00  10.0  0536  487 -0.48 

7. Jarne Sikkens     Borgstee       2.0  26.0   3.00   8.0  0550  377 -1.64 

8. Maimoena Hulshof  Unitas         0.0  28.0   0.00   0.0  0470 -188 -2.76 

 

 

 

 
 

Jonas had op de GP SC Groningen zijn eerste beker gewonnen. Hij kwam weer uit in de 

laagste groep. Ook Daniël Goodijk, een vriendje van Levi mocht meedoen in deze groep. 

Hij won geen partijen maar vind het erg leuk om mee te doen. In deze groep waren 6 

schakers ingedeeld. Bram was hier de tafelleider en was van plan een dubbele ronde te 

spelen, maar naarmate het toernooi vorderde leek dat qua tijd niet haalbaar. Jonas zat 

het verst van mij, zodoende heb ik niet veel gezien. Hij haalde 3 punten uit 5 partijen en 

werd daarmee derde in de groep. Dus weer een beker mee naar huis! In mijn verslag 

van de GP SC Groningen had ik al een voorspelling in deze richting gedaan. Jonas staat 

ook in de top van het Grand Prix klassement, op een hele mooie 5e plaats! 

 

Wisselende resultaten op dit toernooi, jammer dat een aantal schakers niet zo’n goede 

dag hadden. In de lagere groepen werd erg goed gepresteerd, de jongens verdienen veel 

punten voor hun rating. Kijken of ze dit vast kunnen houden als ze in hogere groepjes  

gaan uitkomen! 

 
Groep G 

 

No.  Naam            Club          Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Finn van Pijkeren Ten Boer       4.0  11.0   9.00  11.0  0450  654 +1.25 

2. Mark Haaksema    Schaakkwartier  3.5  11.5   6.25  11.5  0388  576 +1.28 

3. Jonas Hilwerda   Paardensprong   3.0  12.0   4.50   7.0  0371  502 +0.91 

4. Nina Veloo       Unitas          2.5  12.5   3.75   6.5  0412  422 +0.06 

5. Richard Wols     Hoogeveen       2.0  13.0   4.00   9.0  0450  342 -0.75 



6. Daniel Goodijk                   0.0  15.0   0.00   0.0  0450 -321 -2.75 

 
 

 

 
De prijswinnaars van de Grand-Prix Veendam 

 

 
 

RTV Noord maakt opnamen Raindrop Chess 

Clubmiddag: vrijdag 13 november 2009 

 

Een bijzondere clubmiddag: RTV Noord kwam langs om radio en televisie opnamen te 

maken van Raindrop Chess. De bedenker van het spel Jozias Hillenkamp had onze club 

gekozen omdat wij al eerder het spel hadden gespeeld in clubverband. Alle schakers 

waren aanwezig, dus geen zieken. Voor de opnamen gemaakt konden worden was er nog 

veel te doen. Op 15 tafels moest al het materiaal worden klaargezet. Gelukkig waren de 

hulpjes op tijd en kwamen een aantal schakers eerder naar de club om mee te helpen. 

Voor de camera ging draaien vroegen we eerst aan de schakers wie er iets in de 

microfoon wilde vertellen over Raindrop Chess. Er gingen veel vingers omhoog, lang niet 

iedereen kon aan de beurt komen. Gedurende de middag zochten we een aantal schakers 

uit die aan de beurt kwamen. 

 



 
Joris wordt geïnterviewd. 

 

Niet iedereen kon het spel spelen. De kinderen in het groepje van Miryam zijn na de 

zomervakantie begonnen en wisten nog niets van het spel. Sjoerd en Miryam legden aan 

dit groepje eerst uit hoe het werkte, en binnen no-time zaten ze het te spelen. Van te 

voren hadden we een indeling gemaakt wie tegen wie zou spelen. In de meeste gevallen 

een ervaren speler tegen een beginner, zodat indien nodig de ervaren speler nog uitleg 

kon geven. Nadat Jozias was geïnterviewd ging de camera naar de kinderen. Joris, Eline, 

Toon en Tess mochten iets vertellen over het spel. Ook werd er een radio reportage 

gemaakt. Eline was de gelukkige en mocht uitgebreid over het spel vertellen. De jongens 

en meisjes hadden het volgens de mensen van RTV Noord waren dik tevreden. Dat bleek 

ook tijdens de uitzending die maandag te zien was. Een erg leuke reportage met leuke 

reacties van de kinderen. Ook de radio uitzending maandag tussen de middag was erg 

goed. Eline vertelde heel rustig over het spel en de regels, goed gedaan! Als dank voor 

inzet van onze club kregen we van Jozias voor de club 15 setjes met spelmaterialen, en 

zodra ze leverbaar zijn, opbergmateriaal voor kaarten, stukken en chessmats. De 

opnamen duurden bijna een uur en konden we nog maar net de eerste ronde van de 

competitie spelen. 

 



 
 

Bram heeft alle namen van de schakers en hun rating ingevoerd in een computer 

programma. Schakers die nog geen rating hebben krijgen er een op basis van hun 

leeftijd. In de eerste ronde koppelt de computer schaker met een hoge rating aan een 

speler met een lage rating. Op deze manier wordt voor de komende speelronden alvast 

een voorselectie gemaakt. In de competitie spelen alle schakers mee en wordt er 

gespeeld op 15 borden. Omdat het niet te doen is om iets van alle borden mee te krijgen 

en om alle partijen mee te nemen in het wekelijkse verslag, kies ik ervoor om per week 3 

partijen te volgen en daarover in het verslag iets te schrijven. 

 



 
Schakers op het podium voor de yell, Raindropp Chess is cool! 

 

Vanmiddag heb ik niet heel veel meegekregen van de partijen, door de komst van RTV 

Noord. Veel partijen waren snel afgelopen. Wel zag ik Niels een voorsprong verspelen 

tegen Jonas, deze partij werd verrassend remise. Een gelijke stand ook in de partij 

tussen Ruben en Levi. In deze partij had Levi de kans om in het eindspel een pionnetje te 

laten promoveren, dat lukt niet en met twee Koningen op het bord was het remise. 

Enigszins verrassend was ook de uitslag van de partij tussen Toon en Kasper. Toon won 

deze partij met knap spel! Voor het talenten klassement deze week de eerste punten. 

Stap 1er Jonas wint de 5 punten voor zijn remise tegen Stap 4er Niels. Ruben verdiend 4 

punten en Toon voor een knappe partij 3. Ward en Tess verdienen 2 en 1 punt voor hun 

spel in de eerste ronde. 

 



 
Zwart heeft een probleem! 

 

 

Notatie zorgt voor langere partijen in de competitie 

Clubmiddag: vrijdag 20 november 2009 

 

Iedere clubmiddag begint op het podium, alle schakers zoeken daar een plekje. Een 

moment om club mededelingen te doen, hoe gaat de middag eruit zien, indeling 

competitie en even terug en vooruitblikken op toernooien. Voor de leiders stonden er 

twee items centraal, materialen en notatie. We verwachten en rekenen erop dat de leden 

van onze club zorgvuldig omgaan met de materialen van de club. Toch zijn we sinds 

januari ruim 25 potloden krijtgeraakt en werd er niet al te netjes omgesprongen met de 

gummen. Waar al die potloden blijven weten we niet, maar we denken dat deze 

verdwijnen als de kinderen hun mapje met potlood meenemen naar huis. Al deze zaken 

kosten de club geld, dus moesten de nodige maatregelen worden genomen. We hebben 

nu potloden die je niet hoeft te slijpen en nieuwe gummen. Voor elke groep is er een 

doosje waar de materialen in zitten. De groepsleider houdt daar toezicht op zodat aan 

het einde van de schaakmiddag de doos weer compleet is. Dus geregeld hopen we!.  

 



 
De zwarte stukken zijn beter ontwikkeld, dus een betere stelling! 

 

Dan de notatie. Notatie maakt deel uit van de schaaksport. Door je zetten op te schrijven 

kan je partijen naspelen en analyseren. Bij sommige toernooien is het zelfs verplicht om 

te noteren. De beginners noteren nog niet. Stap 2 schakers schrijven 10 zetten op, de 

Stap 3ers 15 en schakers uit de groep van Evie krijgen steeds een andere opdracht. 

Vandaag moesten ze de hele partij opschrijven. Schakers die noteren krijgen meer tijd 

op de klok. Evie kan met haar groep de partij naspelen en analyseren. De notatie van de 

Stap 2 en 3 schakers wordt in hun groepjes gebruikt om de opening na te spelen. Wat 

direct opviel bij de partijen van vanmiddag was dat er veel rustiger wordt gespeeld. Het 

tempo gaat eruit wat bevorderlijk is voor het spel. 

 

In het verslag van vorige week kon je lezen dat ik wekelijks 3 partijen extra volg voor 

het wekelijkse verslag. Vanmiddag waren dat: Ruben – Jonas, Brenden – Jort en Barbara 

– Tess. Een aantal partijen konden door zieke afwezigen helaas niet doorgaan, op de 

volgende clubmiddag halen we deze in. De schakers die geen tegenstander hebben 

spelen oefenpartijen tegen elkaar en kunnen ook punten winnen voor het 

talentenklassement.  

 

Spannend was de partij tussen Ruben en Jonas. Al heel vroeg in de partij had Jonas de 

Dame van Ruben te pakken en had zijn stukken goed ontwikkeld. Ruben daarentegen 

vergat zijn Paard en Loper op G en F1 te ontwikkelen waardoor Jonas een betere stelling 

op het bord had. Naarmate de partij vorderde kwamen deze stukken ook in het spel 

maar toen had Jonas een behoorlijk voordeel aan stukken. Het was leuk om te zien hoe 

Ruben met Toren, Paard en Loper de Dame van Jonas te pakken te krijgen maar dat 

lukte niet! Jonas leek de partij te gaan winnen maar je hebt bij schaken nog een 

tegenstander: de klok. Jonas had veel tijd nodig en Ruben was er als de kippen bij om te 

melden dat de vlag was gevallen, een hele gelukkige winst voor Ruben maar het telt wel! 

 



 
Mat! Wit wint de partij! 

 

Barbara trof vanmiddag Stap 1ster Tess. Voor Tess zijn de eerste partijen in de 

competitie om te leren. Zij is de jongste op de club en moet nog veel leren. Zo zette ik 

haar recht achter het bord met de voeten onder de bips om het spel beter te kunnen 

zien. Belangrijk om op te letten is of de beginnend schaker (ster) zijn/haar stukken 

ontwikkeld. Tess deed dat naar behoren alleen ging het Paard  bij de opening naar 

buiten, i.p.v. naar binnen. Dit soort zetten zie je heel veel bij beginnende schakers. Op 

de randen van het bord spelen lijkt veel veiliger dan een stuk midden op het bord zetten, 

maar is natuurlijk minder sterk. Ook dekkingsfoutjes komen heel veel voor bij de 

beginners en dat strafte Barbara goed af. De winst ging naar haar en wij weten waar we 

aan moeten werken bij Tess.  

 

Dezelfde foutjes die Tess maakte zag ik ook bij Brenden in zijn partij tegen Jort. De 

opening gaat redelijk goed maar daarna kosten dekkingsfoutjes Brenden veel stukken. 

Brenden schaakt al een seizoen op de club maar nu hij ook in de vrijdaggroep zit krijgt 

hij meer tegenstand waarvan hij veel kan leren. Jort profiteerde natuurlijk van de foutjes 

die Brenden maakte. Ik zie in het spel van Jort vaak de Dame Loper combinatie waarmee 

hij de partij beslist en ook nu leidde dit tot mat. Een punt erbij in de competitie voor Jort! 

 



 
 

Veel lange partijen vanmiddag door het noteren. Op de eerste borden werd er ruim 40 

minuten geschaakt. Hier zaten voornamelijk schakers uit het groepje van Evie die alles 

moesten noteren. Zij doen dat meestal in hun eigen tijd, zodat je kunt zien wat je 

tegenstander doet, zodat het tempo bij de tegenstander er de hele partij uit was. Daan 

die meestal in het tempo van een “houthakker” schaakt moest nu gas terug nemen in 

zijn partij tegen Martijn. Dat ging kwam wel ten goede aan zijn spel. Daan schaakte een 

hele knappe partij, ondanks het matje wat hij later tegen kreeg. Daan verdiend 5 punten 

voor het talentenklassement. Ook Joep het lastig vanmiddag in zijn partij tegen Koen. 

Koen gaf heel goed tegenstand maar Joep met veel meer ervaring won toch de partij. 

Vier punten voor het klassement gaan naar Koen. Drie punten verdiend Daniel voor een 

goede partij tegen Eline, twee punten gaan naar Hugo. Hij schaakte tegen Felix een heel 

goed oefenpotje. Als je niet kunt schaken voor de competitie omdat je tegenstander er 

niet is kun je toch punten verdienen. Jort krijgt een punt voor een mooie aanval die tot 

mat leidde. 

 

Jort en Niek moesten ook nog schaken voor de derde plaats in de bekercompetitie B 

Groep. 

Een partij kon vanmiddag gespeeld worden. Als beide broers tegen elkaar spelen gebeurt 

er altijd wel wat. Zo ook vandaag. De partij was nog mar net aan de gang of er ontstond 

een discussie over een wel of niet gezette Toren van Jort. Als scheidsrechter wordt je er 

dan bij geroepen maar je hebt het niet gezien. Dit keer gaf ik het voordeel voor Niek, de 

volgende keer in een zelfde situatie krijgt Jort het voordeel. Niek leek de partij te winnen 

met Dame Koning tegen Koning Pion maar het werd helaas voor Niek pat. A.s. vrijdag 

valt de beslissing. 

 



 
 

  

 

 

Open Drents Jeugdtoernooi, 21 november 2009, Assen 

 
Tekst: Anders Bay (vader Jonas) 
Foto’s Karla Leeftink (website Schaakclub Assen) 

 
Zaterdag 21 november deed Jonas mee aan het “15e” Open Drents Jeugdtoernooi in 

Assen. De speelruimte was in het Warenhuis Vanderveen, op de derde etage, in een soort 

galerij, boven de meubelafdeling. De sfeer was gezellig en ontspannen, en er vonden 

verschillende toernooien tegelijkertijd plaats. Uit de inleidende toespraak van de eigenaar 

van het warenhuis begreep ik dat er een lange traditie is voor denksport-evenementen in 

het warenhuis, alleen vond ik de zaal niet de meest geschikte (het is immers ook een 

galerij). Het begin van de eerste ronde verliep wat chaotisch, omdat er geen nummers bij 

de schaakboorden waren, maar dat werd in de volgende ronde verholpen, en toen ik 

samen met een van de organisatoren een tafel verplaatste naar de groep van Jonas, kon 

er vanaf de tweede ronde volop worden geschaakt. 

 



 
 

Jonas is een H'er en speelde in de gecombineerde E tot H-groep, in totaal 12 spelers. 

Jonas begon met een verliespartij, waar ik niet zo veel van meekreeg, maar daarna pakte 

Jonas de draad snel weer op en won de volgende drie partijen. In een van de partijen 

dacht Jonas dat hij zijn tegenstander mat had gezet, en proclameerde daarom 

schaakmat. Zijn tegenstander was het met hem eens, maar toen zag Jonas dat er toch 

geen mat was en zei dat tegen zijn tegenstander, waar na ze doorspeelden. Een sportief 

gebaar van Jonas, die later de partij alsnog won.  

 

Na deze drie overwinningen werd de tegenstand moeilijker en in de volgende twee 

partijen moest Jonas spelen tegen degene die later nummer 1 en 2 werden. Niet zo 

verrassend dus dat Jonas verloor van deze spelers, twee E'ers, die ook een paar honderd 

of meer ratingpunten hadden. In de ene partij maakte de tegenstander van Jonas 

trouwens een illegale zet in de opening (Jonas heeft wit): 1. e2-e4,e7-e5 2. Pg1-f3, Pb8-

c6 3. Lf1-c4,f7-f5 4. e4xf5, d7xf5 (??!!). Ik geloof dat de tegenstander van Jonas dacht 

dat zij de loper pakte (wat trouwens ook niet kon wegens de pion op d7). In ieder geval 

werd het de inleiding tot een aanval op de koningsvleugel van Jonas, die mat werd gezet.  

 

Ook al werd er al om 10.30 uur begonnen, het was nu al vrij laat op de dag, 

voornamelijk omdat de pauzes behoorlijk lang waren. En omdat de spelers meestal vrij 

snel klaar waren, kon het tot drie kwartier of meer (!) duren, voordat de volgende ronde 

begon. Maar omdat er aparte prijzen waren voor de G/H-spelers, was er voor Jonas 

voldoende reden om alles te doen om de laatste partij te winnen. En dat lukte ook, Jonas 

won een mooie partij. In deze partij koos Jonas, die een Dame meer had in het eindspel 

plus wat pionnen, om zijn tegenstander rechtstreeks mat te zetten met zijn Dame en 

Koning, in plaats van het halen van een (of meerdere) nieuwe Dames. Deze afsluitende 

overwinning leverde Jonas in totaal vier punten op en daarmee eindigde hij op de tweede 

plek in zijn G/H-groep. In de hele E/H-groep eindigde Jonas op een gedeelde vierde plek.  

 



Na een lange dag kon Jonas dus naar huis gaan met weer een beker die nu mooi in een 

kast staat naast zijn andere prijzen. En Jonas is van plan om nog meer prijzen in de kast 

te zetten... 

 

 
 
Groep E-H 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  

W-We 

---------------------------------------------------------------------------

---- 

  1.    1  Stomphorst, Tom (E)         6.0  25.5  20.00  23.0  0907  730 -

0.46 

  2.    2  Talsma, Selina (E/M)        5.5  28.5  22.75  23.5  0748  797 

+0.27 

  3.    5  Bruggink, Tycho (H)         5.0  28.0  16.50  18.0  0615  668   

668 

  4.    3  Steenbeeke, Sam (F)         4.0  30.5  15.50  19.0  0712  797 

+0.41 

        4  Olthoff, Frederique (E/M)   4.0  29.0  12.50  17.0  0650  670 

+0.50 

        6  Vincent R. Blenken R. (F)   4.0  22.5   7.50  15.0  0550  517   

517 

       10  Hilwerda, Jonas (H)         4.0  19.5   6.00  16.0  0318  422 

+0.26 

  8.   12  Elsinga, Brian (H)          3.5  23.5   7.75  14.5  0300  748 0     

  9.    8  Hobbel, Rob                 2.0  23.0   3.00   7.0  0475 -165  -

165 

        9  Steenbeeke, Lotte           2.0  19.5   2.00   6.0  0450  320   

320 

 11.    7  Stowers, Quinn              1.0  22.5   1.00   3.0  0500  385   

385 

       11  Schulte, Huib               1.0  22.0   2.00   6.0  0306 -417 -

0.48 

 

 
 



Joep en Martijn nog zonder puntverlies in de competitie 

 
Clubmiddag: vrijdag 27 november 2009 

 

Vanmiddag stond competitieronde 3 op het programma, met veel interessante partijen. 

Wekelijks volg ik 3 borden, vandaag: Jort – Toon, Koen – Eline en Ward – Hugo. De 

partijen waren duurden niet lang, al heel snel vielen de beslissingen. 

 

Het eerste wat opviel in de partij tussen Jort en Toon was dat beide schakers hun 

stukken niet voldoende ontwikkelden. Er bleven heel lang in de partij Paarden en Lopers 

in de beginopstelling staan, wat natuurlijk niet sterk is. Stukken worden sterker als je ze 

gaat ontwikkelen. Bij Jort zie je heel vaak een aanval met Loper en Dame, een hele 

sterke combinatie waar vaak mat uit voortkomt. Ook nu lukte het Jort om op deze 

manier te winnen. Toon had het te laat in de gaten dat deze stukken in een diagonaal 

stonden. Toen was het al te laat. Mat en een punt voor Jort.  

 

 
 

Koen had verrassend weinig moeite met Eline, die haar verdediging niet goed voor elkaar 

had. Koen had alle kans om een groot gat in de verdediging te slaan omdat bij Eline de 

stukken elkaar niet goed dekten. Ook hier bij beide spelers niet ontwikkelde stukken. Bij 

Eline werden deze geslagen. Het was wel de langste partij van de drie maar Eline kon het 

tij niet keren, Koen won en stijgt weer in het klassement. Wat beide spelers en ik niet 

wisten: zij zouden elkaar weer treffen op het Grand Prix van Haren! 

 



 
 

Ward moest het opnemen tegen Hugo die de laatste maanden erg goed presteert. Ward 

schaakt pas sinds dit seizoen en heeft al het een en ander van zijn broers geleerd. Vooraf 

leek de kans dat Ward zou winnen dus erg klein. Maar waar we als trainers op letten bij 

de beginners is hoe zij openen. Ward deed dat keurig, alle stukken werden ontwikkeld, 

gevolgd door een Rokade. Hugo deed in de opening een paar rare zetten, zie foto en kijk 

naar de A pion! In het vervolg van de partij was Hugo sterker, met name omdat Ward 

een aantal stukken zomaar weggaf. Dat zie je vaker bij de beginners en door veel 

partijen te schaken gaat dat er vanzelf uit. Hugo won en Ward kan terugzien op een voor 

een beginner goed geschaakte partij. 

 

In deze speelronde een aantal partijen tussen geroutineerde schakers. Joep schaakte een 

hele goede partij tegen Thom en verdiend daarmee 5 punten voor het 

talentenklassement. Ook Martijn won zijn partij tegen Miedo met goed spel. Door te 

noteren gaat het tempo er bij hem uit en gaat hij langer nadenken over de zetten. 

Martijn verdiend 4 punten. Joep en Martijn zijn de enige schakers zonder puntverlies en 

staan bovenaan in het klassement. In de volgende ronde zullen ze elkaar ongetwijfeld 

gaan treffen. 

 

Daniel verraste in deze speelronde weer. In zijn partij tegen Niels leek het heel lang erop 

dat hij ging winnen maar Niels wist een remise uit de strijd te halen. Knap werk van 

Daniel wat beloont wordt met drie punten. Ook Felix, beginnend schaker, deed het erg 

goed. Hij won van Merijn en dat is een goede prestatie die beloont wordt met 2 punten. 

Benden en Femme wisten nog geen punten te scoren in de competitie. Op bord 15 wist 

Brenden te winnen van Femme wat hem een punt oplevert voor het klassement. 

 

Levi en Niek zijn terug te vinden in de top van het klassement, zij wonnen hun partij 

tegen Joris en Ruben. Ook Daan en Kasper doen goede zaken door winst op Barbara en 

Waut. 



 

 
 

Uit speelronde 2 stonden nog een aantal partijen open die nog gespeeld moesten 

worden. Twee partijen konden doorgaan. Merijn won van Ward en Waut pakte zijn eerste 

punt tegen Huub. Uit deze ronde staan nog 2 partijen open: Kasper – Jona en Hugo – 

Felix. Omdat Jona er vanmiddag niet was moet zijn partij tegen Huub later worden 

ingehaald. 

 

Voor Jort en Niek stond er nog een partij op het programma, de beslissende partij voor 

de 3e plaats in de B-Groep. In deze partij leek eerst Jort in het voordeel en later weer 

Niek. Uiteindelijk Won Jort en kreeg voor de 3e plaats een medaille uitgereikt. 

Gefeliciteerd! 

 

Na de competitiewedstrijden werd er weer gewerkt in de Stappenboeken en op het 

demobord. De notatieboekjes worden in de groepen gebruikt om te oefenen met de 

opening. Hugo, Brenden, Jonas en Martijn zijn begonnen met hun Stap examen. Zij 

hebben op 12 december nog tijd om hun examen af te maken. A.s. vrijdag spelen we 

i.v.m. St. Nicolaas een team toernooi. De hulpjes voor vrijdag zijn Joep en Huub. 

 

Nog even twee belangrijke regels voor de competitie; 

- Herdersmatjes of varianten zijn niet toegestaan, de partij moet dan opnieuw 

worden gespeeld. 

- Remise aanbieden mag niet, onderling kunnen dan afspraken worden gemaakt. 

Als je remise wilt bereiken moet dat op het bord gebeuren. 

 

Voor het talentenklassement; punten kan je dus halen op de clubmiddag maar ook op 

toernooien. Doe je mee aan een Grand Prix, een open toernooi (bijv. 

Hunzeborghtoernooi), scholenkampioenschap, teamkampioenschap verdien je 2 punten. 

Win je ook nog en prijs dan krijg je nog een punt extra. Daarmee proberen we deelname 



aan toernooien te bevorderen. De punten krijg je vanaf het moment dat we beginnen aan 

de competitie. Beginnende schakers kunnen tijdens het bekertoernooi het nodige leren 

om ook aan wedstrijden mee te doen. 

 

 
De beslissende partij voor de beker B-groep 

 

 

Veel prijzen op een zeer druk Grand-Prix Haren 

 
Grand-Prix Haren: zaterdag 28 november 2009 

 

Het Grand-Prix van Haren is een van de toernooien waar traditioneel veel schakers aan 

meedoen. Zo ook dit jaar met een Grand-Prix record van de laatste jaren, maar liefst 100 

schakers hadden hun weg gevonden naar het HD Gyotschool. Onze club was weer goed 

vertegenwoordigt met 13 schakers. De organisatie had het prima voor elkaar, ondanks 

de drukte verliep het toernooi vlekkeloos. 

 



 
Jonas heeft de aanval ingezet 

 

Een aantal van onze schakers hebben afgelopen maanden veel rating punten gewonnen. 

De kunst is om de winst in ieder geval vast te houden en niet al te veel verlies lijden. Dat 

lukte bij de meeste schakers van onze club. In groep J een speler van de club, Jonas. 

Jonas heeft afgelopen toernooien erg goed gepresteerd en de nodige bekers mee naar 

huis genomen. Vandaag waren we benieuwd of hij zijn rating kon vast houden. Jonas 

won 3 partijen waar van ik er een meekreeg. Jonas speelde met wit en had een Toren 

met 2 pionnen die tegenover twee pionnen van zijn tegenstander stonden op de G en H 

lijn. Jonas had de Koning van zijn tegenstander opgesloten op de A lijn met de Toren op 

B1. Zodra de Toren door de Koning werd aangevallen ging de Toren naar B8, en terug als 

de Koning er weer was. In de tussentijd liep Jonas met zijn Koning naar de pionnen van 

zijn tegenstander die er vervolgens af gingen. Na promotie was de partij snel gedaan. 

Het was een mooi gezicht hoe Jonas dit oploste! Jonas wint een paar punten voor zijn 

rating, en staat nu 6e in het totaal klassement! 

 

Ruben schaakte in groep I waar 7 deelnemers in zaten. Jort zou ook in deze groep 

meedoen maar was, evenals zijn broertje Ward niet aanwezig. Ruben ging voortvarend 

van start. Hij won zijn eerste drie partijen met erg goed spel en super geconcentreerd. 

Na een vrije ronde in ging het in het vervolg van het toernooi wat minder. In een partij 

die verloren ging stond Ruben veel beter dan zijn tegenstander. Ruben had een mooie 

aanval opgezet maar hij zag het vervolg niet. Een Loper en Toren stonden beide gericht 

op de G Pion van zijn tegenstander. Na het slaan van de Pion met de Toren was het 

schaak geweest en was het mogelijk om meerdere stukken van zijn tegenstander te 

slaan. Gelukkig won Ruben nog een partij en werd op onderling resultaat toch nog derde. 

Een prima resultaat, ook gezien de aanvang rating van de schakers in deze groep. Die 

van Ruben was de laagste in de groep! 

 



 
Ruben wint deze partij tegen een veel oudere tegenstander. 

 

In de H groep vier schakers van onze club: Koen, Hugo, Eline en Daan. Koen heeft de 

laatste maanden erg goed geschaakt en veel punten gewonnen voor zijn rating. Koen 

had een lastige middag maar bleef goed schaken. Het resulteerde in 2 gewonnen partijen 

in een veel hoger groepje dan Koen gewent is. Met dit resultaat verliest hij wat punten 

maar staat nog in de top van het totaalklassement op de 9e plaats. Ook voor Hugo was 

het even wennen om in een hogere groep te spelen. Hugo werd knap 5e met 3.5 punten 

en wint 12 punten voor het totaalklassement waar hij nu 10e staat. Drie schakers van 

onze club staan dus in de top 10! 

 

 
Daan lijkt meer geïnteresseerd te zijn op het bord naast hem! 

  

Daan schaakte in een hoog tempo in de eerste partijen al wat punten bij elkaar. Het 

tempo is er bij Daan nog niet uit, wat soms niet ten goede komt aan zijn spel. Hij vergeet 



dan al zijn stukken te ontwikkelen en gaat te snel de aanval zoeken. Vanmiddag kwam 

het toch allemaal goed. Twee keer zette Daan zijn tegenstander onverwacht mat op het 

midden van het bord, tot verbazing van zijn tegenstander. Met vier punten werd Daan 

derde in de groep en heeft weer een prijs te pakken, en met de gewonnen punten nadert 

hij de 700 grens. 

 

Eline was de verrassing in deze groep. De hele middag zat ze zelfverzekerd en 

geconcentreerd achter het bord. Eline scoorde 5.5 punten. Haar puntverlies ging naar 

clubgenoten, tegen Hugo speelde ze remise en Koen wist van haar te winnen. In haar 

laatste partij volgde ik haar in het eindspel. Met Dame, Koning en Paard probeerde ze 

haar tegenstander mat te zetten. De Koning van de tegenstander ging zo’n beetje het 

hele bord over, omdat Eline niet zeker wist hoe het moest. Ze vergat daarbij dat ze nog 

een Pion had die ze simpel naar het promotie veld kon lopen. Op de lijn waarop de Pion 

stond, stond ook nog een Pion van haar tegenstander, maar met de Dame gaat deze er 

natuurlijk af. Na promotie is het een kwestie van muurtje bouwen en het is beslist. 

Gelukkig werd het toch nog mat, en geen patje zoals we vaak zien als een Paard in het 

eindspel betrokken is. Eline doet met de winst in deze groep hele goede zaken voor haar 

rating: ze wint 75 punten! Knap gedaan! 

 

 
Joris lijkt een probleem te hebben. 

 

Giacomo zat samen met Joris in groep G. Giacomo zijn rating gaat de laatste maanden 

steeds fors omhoog en dan weer flink naar beneden. Vanmiddag was de verwachting dat 

hij weer eens ging winnen en dat lukte. Giacomo schaakte 5.5 punten bij elkaar in prima 

gespeelde partijen. Eigenlijk zag ik hem heel weinig fouten maken en in eindspelen 

maakte hij het goed af. Met een mooie tweede plaats pakt Giacomo dik 70 punten erbij 

en gaat weer richting 800. Joris had een heel slechte middag qua score maar schaakte 

hele lange partijen waar hij in het eindspel zeker twee keer de fout inging waardoor de 

tegenstander er onverwacht met de winst vandoor ging. Een voorbeeld uit een van de 

partijen: Joris heeft met wit een Pion op C7, en een Toren op B7. Zijn tegenstander dekt 

het promotieveld met een Toren op H8. Het lijkt simpel, wit speelt Toren B8 en zwart 

heeft eigenlijk geen keus, of de toren slaan en wit promoveert of weggaan en dan volgt 

ook promotie. Het leek of Joris het niet durfde, gevolg: een Pion van zijn tegenstander 

promoveert. Dan speel je een verloren partij. Jammer maar ik heb Joris direct uitgelegd 

wat er fout ging. Ook de andere partij ging het op bijna identieke wijze mis. Jammer 

maar een goed leermoment voor Joris. 



 

Daniel schaakte vandaag zijn tweede toernooi. Vorige keer viel hij net buiten de prijzen, 

maar op dit toernooi ging het wel lukken. Samen met Kasper zat hij in groep F en 

schaakte een heel sterk toernooi. Een aantal keren zag ik hem knap van een achterstand 

terugkomen om vervolgens de partij te beslissen. De laatste partij moest Daniel winnen 

om een tweede plaats te pakken. Bijna de hele partij stond hij achter maar wist via 

promotie een Dame op het bord te krijgen. In rap tempo gingen de rest van de stukken 

van het bord en met Dame/Koning tegen Koning alleen leek het beslist. Daniel dwong de 

Koning van zijn tegenstandster knap de hoek in maar dan blijft het uitkijken voor pat. 

Met een knap gezien tussenzetje (even de Dame weghalen op dezelfde rij) ging de 

Koning naar het veld waar Daniel mat kon zetten. Heel goed gedaan en met 5.5 punten 

ging de beker voor de tweede plaats mee naar huis. Daniel komt met zijn rating nu 

boven de 800 en nadert de hoogste ratings binnen de club. 

 

 
Leeftijd verschillen in groep F 

 

Kasper was duidelijk nog niet de oude na geveld te zijn door de griep. Kasper scoorde 

slechts een punt en werd laatste in de groep. Je kon zien dat hij nog last had van de 

naweeën, de concentratie was niet optimaal. Ik zag hem wat foutjes maken die ik anders 

niet bij Kasper zie. In het eindspel weet Kasper het meestal wel af te maken, maar in een 

van de partijen waar de winst voor het grijpen lag, zette hij zijn Toren verkeerd, die ging 

eraf en de partij was niet meer te winnen. Jammer maar ik weet zeker dat Kasper de 

verliespunten van vanmiddag weer ruimschoots goed gaat maken. 

 

Levi, Martij en Niels zaten zoals zo vaak vandaag weer in een groep, groep E. Niels en 

Martijn begonnen slecht. Beide schakers verloren hun eerste drie partijen. Martijn verloor 

o.a. van Levi. Daarna moesten ze tegen elkaar, een partij die gewonnen werd door Niels. 

Martijn ging toen eindelijk weer rustiger en daardoor beter schaken en pakte nog drie 

punten. Niels won nog twee partijen, o.a. de laatste tegen Levi, wat Levi niet leuk vond! 

Dus ook Niels haalde drie punten. Voor hun rating heeft het helemaal geen gevolgen die 

blijft gelijk. Levi won met overmacht de groep. Hij verloor alleen van Niels en met 6 

punten werd hij de verdiende groepswinnaar. Ook Levi wint veel punten en gaat nu 

richting de 1000 punten grens, die voor veel van onze schakers een barrière lijkt te zijn. 

 



 
Levi lijkt zeker van zijn zaak. 

 

We kunnen terug zien op een goed toernooi, 13 deelnemers die 6 prijzen winnen. Vier 

schakers die veel punten winnen, drie schakers die punten inleveren en de rest wint er 

wat bij of blijft gelijk. Bovendien staan drie schakers in de top 10 van het totaal 

klassement: Jonas, Koen en Hugo! 

 

Foto´s van de winnaars! En heel veel foto´s zijn te zien op de site van SC Haren,  

www.schaakclubharen.nl 

 

 
 

http://www.schaakclubharen.nl/
http://www.schaakclubharen.nl/


 
 

 
 

 



 
  

 
 

 

 

 

Martijn alleen aan kop in de clubcompetitie 

 
Clubmiddag: vrijdag 11 december 

 

Van de clubmiddag van vrijdag 4 december is geen verslag verschenen. Op de 

clubmiddag voor pakjesavond hebben de schakers in teams een snel schaak competitie 

gehouden. Na afloop van de clubmiddag hebben de trainers van Sc de Paardensprong 

vergaderd over de voortgang van de club. Twee keer per jaar steken we de kopen bij 

elkaar om het een en ander te bespreken. Een van de agendapunten bij elke vergadering 



is de indeling in de trainingsgroepjes. Ook deze keer zijn we alle groepen bij langs 

gegaan en zijn tot een nieuwe indeling gekomen. Daarvoor zijn diverse redenen o.a.: 

soms komt het voor dat je bepaalde kinderen beter niet in een groepje kan hebben, of er 

is te weinig gezag over kinderen in het groepje. Voorbeeld daarvan is het kleine 

leeftijdsverschil tussen Evie en de kinderen in haar groep.  

 

De nieuwe indeling voor de tweede helft van dit seizoen: 

Groep Evie: Joep, Martijn, Levi, Daan, Daniel en Ruben 

Groep Sjoerd: Jonas, Hugo, Eline, Kasper, Niek en Koen 

Groep Bram: Thom, Harm, Giacomo, Miedo, Toon en Niels 

Groep Miryam en Anders: Huub, Tess, Ward, Waut, Jona en Felix 

Groep Ronald: Brenden, Femme, Barbara, Merijn, Joris en Jort 

 

 
 

Andere uitkomsten uit het trainersoverleg: 

- We beginnen de clubmiddag met eerst de theorielessen, om 16.50 worden in alle 

groepjes door de kinderen in de groep de borden, stukken en klokken klaargezet. 

- Bij aanvang van de clubmiddag gaan de kinderen direct naar hun groepje. 

- Het podiummoment (waar we clubmededelingen doen en de indeling voor de 

competitie bekent maken) is nu na de theorielessen. 

- Binnen de groepjes wordt komende tijd minder in het Stappenboek gewerkt. We 

gaan vanuit de notatieboekjes partijen en openingen naspelen en analyseren. Ook 

gaan we werken met andere schaakopdrachten. Daarvoor hebben we inmiddels 

veel materiaal in huis. Doel is om het bordspel van de schakers te verbeteren. 

Ook de opening en eindspel zijn punten van onze aandacht. 

- Notatie: Groep Evie en Stap 4 schakers noteren 20 zetten, Stap 3 spelers 15 

zetten en Stap 2 spelers 10 zetten. De beginnende schakers noteren niet. 



- Het Hunzeborgh toernooi gaat mogelijk naar een andere locatie wegens de 

beperkte ruimte in de Hunzeborgh. We gaan in gesprek met het Wessel Gansfort 

College. 

- Er is een hoofdsponsor gevonden die jaarlijks een financiële bijdrage levert aan de 

club. Met dit geld kunnen we extra dingen doen. Te denken valt aan club  shirts 

met een logo. 

- We gaan de (gedrag) regels binnen de club strak handhaven. De laatste tijd 

merken we dat er vaak te veel lawaai is en dat een aantal regels zoals: niet 

vechten, niet rennen, niet schreeuwen enz. regelmatig worden overtreden. Dit 

kan natuurlijk niet binnen een sport waar het juist rustig moet zijn. Met 30 

kinderen is de groep erg groot en nakomen van de regels komt de rust binnen de 

club ten goede. 

- De trainers gaan in de toekomst hun pupillen meer volgen op de 

schaaktoernooien. 

 

Terug naar de clubmiddag van vandaag. Een aantal interessante partijen stond op het 

programma. Ik volgde vandaag de eerste drie borden. Op bord een de partij tussen 

Martijn en Joep. Beide schakers zijn aan elkaar gewaagd en in het verleden leverde dat 

vaak mooie en spannende partijen op. Beide heren besloten aan het begin van de partij 

om alvast de Dames te ruilen. Daarna werden al snel alle andere stukken afgeruild en 

toen had Martijn een licht voordeel met meer pionnen op het bord. Martijn speelde dit 

goed uit waarna hij een Pion kon laten promoveren. Met een Dame en Koning tegen 

Koning alleen van Joep was het gedaan. Binnen een aantal zetten was de partij met een 

matje beslist. Martijn is nu alleen koploper met de volle winst uit vier partijen. 

 

Niek is in de competitie goed bezig met 2.5 punten staat hij na drie ronden in de top van 

het klassement. Vanmiddag een zware tegenstander voor Niek, Daniel. Daniel had ook 

2.5 punten bij elkaar geschaakt en we zien hem wekelijks beter schaken. Rustig spelend 

wist Daniel ook vanmiddag al heel snel veel materiaal van Niek te winnen. Dat levert in 

het eindspel natuurlijk een groot voordeel op. Ik zag Niek wachten op een foutje van 

Daniel om zodoende nog iets van de partij te redden maar helaas voor Niek, dat 

gebeurde niet. Daniel wist het goed uit te spelen en staat met het gewonnen punt nu op 

de tweede plaats. 

 

 



 
 

 

Op bord drie twee schakers die vaak met erg snel spel de partij willen beslissen: Daan en 

Levi. Daar de notatieplicht is de snelheid er bij beide schakers er redelijk uit en dat zie je 

ten goede komen aan hun spel. Wat opviel: Levi noteert binnen zijn eigen tijd de zet en 

schrijft die op voordat hij de zet doet. Slim zo mis je de zet van je tegenstander niet. In 

het begin van de partij leek Levi er wat beter voor te staan maar midden in de partij 

volde een verrassende wending. Daan had zijn D pion gespeeld naar D7 waarop Levi 

dacht het promotieveld te dekken met de zet Dame A5. Daan zag zijn kans schoon en 

speelde zijn Dame naar E7! Ik zag Levi zuchten bij deze zet. Na promotie ging de Dame 

van Levi eraf en de partij was beslist. Daan speelde een sterke partij en staat nu op drie 

punten in top van het klassement. 

 

Meer spelers schaakten zich in de top van het klassement. Een aantal schakers komt na 

vanmiddag ook op drie punten. Giacomo won van Thom. Jort schaakte een prima partij 

tegen Koen en won toch een beetje verrassend van Koen. Kasper heeft nog een inhaal 

partij tegoed die komende vrijdag wordt gespeeld. Na de winst op Ruben komt Kasper op 

2.5 punten. De partij tussen Niels en Miedo kon door afwezigheid van Miedo niet 

doorgaan. 

 

In de middenmoot een aantal verrassende uitslagen. Brenden won met knap spel zijn 

partij tegen Eline. Joris doet ook goede zaken met winst op Hugo. Toon won van zijn 

broertje Waut en Jonas heeft er ook weer een punt bij, hij won van Felix. Harm wist ook 

weer te winnen, hij was duidelijk sterker dan Stap 1er Jona. De uitslag van de partij 

tussen Merijn en Barbara is helaas door een computerprobleempje niet duidelijk, we 

vragen het vrijdag even na. Ward tenslotte won zijn eerste punt door te winnen van zijn 

zusje Tess. 

 



De wedstrijd voor een ontwerp van een clublogo loopt door tot het einde van het jaar. 

Neem je ontwerp mee naar de clubmiddag, breng hem langs bij Ronald of verstuurt het 

via de mail. 

 

 
 

 

 

 

 

Sc de Paardensprong 1 winnaar FGH teamkampioenschap 

FGH Teamkampioenschap: zaterdag 12 december 2009 
 

Voor de 2de keer organiseerde Sc de Paardensprong een teamkampioenschap voor de 

aller jongste schakers. Vorig jaar viel de datum waarop gespeeld werd wat ongelukkig; 

tegelijk met de intocht van de Sint. Dit jaar planden we het toernooi daarom wat later. 

Toch liepen we tegen een probleem aan. Veel schaakclubs hebben op dit moment niet 

veel schakers geboren in 2001 en later. Daarom besloot de organisatie een 

dispensatiespeler toe te laten uit de categorie E. Deze speler was dan wel verplicht te 

spelen op bord een. Met deze verruiming lukte het om vijf deelnemende teams te 

formeren. Schaakjeugd Usquert is een club in oprichting, zij speelden voor het eerst een 

heus kampioenschap. De thuisclub was met twee teams aanwezig en Sc Haren en Sv 

Unitas kwamen naar de Hunzeborgh met een team. In de aankondiging stond een 

speeltijd vermeldt met 15 minuten p.p.p.p. We speelden vandaag een dubbele competitie 

met 10 ronden, om op tijd te eindigen werd de speeltijd verkort tot 10 minuten. 

Gedurende het toernooi bleek deze speeltijd voldoende voor de jonge schakers, slecht 

een paar partijen werden beslist door het vallen van de vlag.  

 



Onze club kwam met twee teams aan de start. In het tweede team konden Tess en Ward 

niet meedoen, gelukkig konden Joep en Huub meedoen zodat het team compleet was. 

Joep zat als dispensatie speler op bord een, Jonas op twee en drie schakers op de borden 

drie en vier: Waut, Brenden en Huub. Voor de laatste drie schakers was het hun eerste 

toernooi.  

 

In de eerste ronde was het eerste team vrij. Het tweede team kwam uit tegen Unitas. 

Helaas ging Joep met een ruime voorsprong op het bord mat achter de paaltjes tegen 

oud clubgenoot Danny. Gelukkig wonnen Jonas en Brenden hun partij, het werd 2 – 2. In 

de tweede ronde trof team 1 direkt een concurrent; Haren. In een hoog tempo vlogen de 

stukken bij de tegenstander eraf. Op bord vier kon Ruben (hij deed dat eigenlijk de hele 

middag) rustig zijn gang gaan met de Dame, zonder de rest van de stukken te 

ontwikkelen. Het werd toch vrij verrassend een makkelijke 4 – 0 overwinning. Ook team 

2 haalde deze cijfers tegen SJ Usquert met een mooi matje van Huub op bord vier. In 

ronde drie stonden beide teams tegenover elkaar. Het tweede team kon geen vuist 

maken tegen de clubgenoten. Op alle borden was het eerste team te sterk.  

 

 
 

Met de maximale score ging team 1 de vierde ronde in en bleef ongeslagen, tegen Unitas 

werd het wederom 4 – 0. Het team bleef op alle borden goed spelen, de vraag was wie 

kon een bordpunt pakken tegen team 1. Het tweede team zorgde voor een verrassing 

tegen Haren. Op bord een een klassieker; Joep tegen Jelle. Dit zijn altijd goede en 

spannende partijen. Er werd volop afgeruild waardoor een eindspel op het bord kwam 

met Torens en Pionnen. Joep maakte geen fout, hij wist met een gepromoveerde Pion te 

winnen. Ook Waut en Huub (hij zag heel snel een gevallen vlag) wonnen hun partij. Een 

hele mooie 3 – 1 overwinning! 

 



 
 

Team twee was in ronde vijf vrij en zij stonden in de tussenstand op een keurige tweede 

plaats. Het eerste team won in deze ronde weer met 4 – 0 van SJ Usquert en stonden 

bovenaan met 8 matchpunten en 16 bordpunten. In de zesde ronde nam Joep op bord 

een revanche voor de eerder verloren partij tegen Unitasser Danny. Ook de andere 

schakers van team twee wonnen hun partijen. Weer een vier tegen nul overwinning voor 

het jonge tweede team. 

 

In de zevende speelronde kwam team 2 niet verder dan een gelijk spel tegen SJ Usquert. 

Joep en Jonas wonnen hun partijen maar op bord drie en vier ging de winst naar 

Usquert. Een knappe prestatie van de nog onervaren schakers van Usquert. Team een 

zette de zegetocht verder voort; weer een 4 – 0 overwinning op Haren. Beide teams 

troffen elkaar voor de tweede keer deze middag in ronde 8. Ook nu was het 

krachtverschil groot tussen de teams. Op alle borden gingen de punten naar het eerste 

team. Op bord vier zag ik Benden er helemaal doorheen zitten. Hij was niet helemaal fit 

aan het toernooi begonnen. Heel vaak zette hij zij stukken verkeerd neer zodat ze 

geslagen konden worden. Tegenstander Ruben corrigeerde dit een paar keer door te 

zeggen; zo kan ik je toch slaan! Alle punten gingen weer naar team een en de tweede 

plaats voor het tweede team was nu niet zeker meer. Er moest gewonnen worden in 

ronde 9 tegen Haren. De eerste ontmoeting was een knappe winst voor de thuisclub 

maar Haren bleek nu een maatje te groot. Joep verloor van rivaal Jelle. Ook Waut en 

Huub verloren hun partij. Jonas pakte wel een bordpunt maar dat was niet voldoende, 

Haren won met 3 – 1 en team twee was nu uitgespeeld.  

 

Team een had nog geen punt laten liggen voordat ze achter de tafel schoven om te 

schaken tegen Unitas. De partijen op de borden twee, drie en vier werden snel 

gewonnen. Op het eerste bord stond Levi achter. In het eindspel had Levi alleen nog een 

Koning, tegen een Koning en Toren van Danny. Danny wist niet hoe hij het moest 

afmaken en dat had Levi snel gezien. Hij bleef goed op de klok kijken en zag het 

vlaggetje van Danny vallen. Het eerste halve bordpunt verlies van team een! 

 

In de laatste speelronde moest Haren winnen van Unitas om tweede te worden en dat 

lukte, Haren won met 3.5 tegen 0.5 en werd verdiend tweede. Ons eerste team had geen 

moeite tegen Usquert, het werd weer een 4 – 0 overwinning. Het team werd hiermee 

ongeslagen kampioen en leverde slecht een half bordpuntje in.  

 



 
 

We kunnen terug zien op een hele leuke schaakmiddag voor de jongste pupillen. De sfeer 

was uitstekend te noemen en alle schakers hielden zich keurig aan de schaakregels. We 

zagen geen schakers die zich bemoeiden met andere borden. Tussen de partijen door 

konden ze in de kleine zaal zich vermaken met de altijd leuke filmpjes van Mr. Bean, 

Donald Duckjes lezen of een potje simultaan schaken tegen Martijn van Nimwegen. 

Dit toernooi is zeker voor herhaling vatbaar, dus volgend jaar krijgt het een vervolg. We 

hopen dan meer teams te mogen begroeten op dit toernooi! 

 

 
 

Ronde 1 

Sc de Paardensprong 2 Sv Unitas 2 - 2 

Joep Scheerhoorn Danny Moerman 0 – 1 

Jonas Hilwerda Monte Uittenbogaard 1 – 0 



Waut Brilman Lucas Brouwers 0 – 1 

Brenden Pham Padoek de Bie 1 – 0  

 

Ronde 1 

Sc Haren SJ Usquert 2 - 2 

Jelle van Kuiken Sebastiaan Bensink 1 – 0 

Jacob Reenders Silke Kok 0 – 1 

Lodewijk van Vliet Mirte Wijers 1 – 0 

Esmeralda Reenders Joost Bensink 0 – 1  

 

Ronde 2 

SJ Usquert Sc de Paardensprong 2 0 – 4 

Sebastiaan Bensink Joep Scheerhoorn 0 – 1 

Silke Kok Jonas Hilwerda 0 – 1 

Mirte Wijers Waut Brilman 0 – 1 

Joppe Kok Huub Scheerhoorn 0 – 1  

 

Ronde 2 

Sc de Paardensprong 1 Sc Haren 4 – 0  

Levi Nies Jelle van Kuiken 1 – 0 

Daan de Vetten Jacob Reenders 1 – 0 

Hugo van der Molen Lodewijk van Vliet 1 – 0 

Ruben de Wolf Esmeralda Reenders 1 – 0 

 

Ronde 3 

Sc de Paardensprong 2 Sc de Paardensprong 1 0 – 4 

Joep Scheerhoorn Levi Nies 0 – 1  

Jonas Hilwerda Daan de Vetten 0 – 1 

Waut Brilman Hugo van der Molen 0 – 1 

Brenden Pham Ruben de Wolf 0 – 1 

 

Ronde 3 

 Sv Unitas SJ Usquert 3 ½ – ½  

Danny Moerman Silke Kok 1 – 0  

Monte Uittenbogaard Sebastiaan Bensink 1 – 0 

Lucas Brouwers Joost Bensink 1 – 0 

Padoek de Bie Mirte Wijers 1/2 – 1/2 

 

Ronde 4 

Sc de Paardensprong 1 Sv Unitas 4 – 0  

Levi Nies Danny Moerman 1 – 0 

Daan de Vetten Monte Uittenbogaard 1 – 0 

Hugo van der Molen Lucas Brouwers 1 – 0 

Ruben de Wolf Padoek de Bie 1 – 0 

 

Ronde 4 

Sc Haren Sc de Paardensprong 2 1 – 3 

Jelle van Kuiken Joep Scheerhoorn 0 – 1 

Jacob Reenders Jonas Hilwerda 1 – 0 

Lodewijk van Vliet Waut Brilman 0 – 1  

Esmeralda Reenders Huub Scheerhoorn 0 – 1  

 

Ronde 5 

SJ Usquert Sc de Paardensprong 1 0 – 4 

Sebastiaan Bensink Levi Nies 0 – 1 



Joost Bensink Daan de Vetten 0 – 1 

Silke Kok Hugo van der Molen 0 – 1 

Mirte Wijers Ruben de Wolf 0 – 1  

 

Ronde 5 

Sv Unitas Sc Haren ½  – 3 ½  

Danny Moerman Jelle van Kuiken 1 – 0  

Monte Uittenbogaard Jacob Reenders 1 – 0 

Lucas Brouwers Lodewijk van Vliet 1 – 0 

Padoek de Bie Esmeralda Reenders ½  – ½  

 

Ronde 6 

SJ Usquert Sc Haren 0 – 4 

Sebastiaan Bensink Jelle van Kuiken 0  - 1 

Silke Kok Jacob Reenders 0 – 1 

Mirte Wijers Lodewijk van Vliet 0 – 1 

Joppe Kok Esmeralda Reenders 0 – 1 

 

Ronde 6 

Sv Unitas Sc de Paardensprong 2 0  – 4 

Danny Moerman Joep Scheerhoorn 0 – 1 

Monte Uittenbogaard Jonas Hilwerda 0 – 1 

Lucas Brouwers Waut Brilman 0 – 1 

Padoek de Bie Brenden Pham 0 – 1 

 

Ronde 7 

Sc Haren Sc de Paardensprong 1 0 – 4 

Jelle van Kuiken Joep Scheerhoorn 0 – 1 

Jacob Reenders Jonas Hilwerda 0 – 1 

Lodewijk van Vliet Waut Brilman 0 – 1  

Esmeralda Reenders Huub Scheerhoorn 0 – 1  

 

Ronde 7 

Sc de Paardensprong 2 SJ Usquert 2 – 2 

Joep Scheerhoorn Joost Bensink 1 – 0 

Jonas Hilwerda Silke Kok 1 – 0 

Waut Brilman Sebastiaan Bensink 0 – 1 

Huub Scheerhoorn Mirte Wijers 0 – 1 

 

Ronde 8 

Sc de Paardensprong 1 Sc de Paardensprong 2 4 – 0  

Levi Nies Joep Scheerhoorn 1 – 0 

Daan de Vetten Jonas Hilwerda 1 – 0 

Hugo van der Molen Waut Brilman 1 – 0 

Ruben de Wolf Brenden Pham 1 – 0 

 

Ronde 8 

SJ Usquert SV Unitas 1 ½ – 2 ½  

Sebastiaan Bensink Danny Moerman 0  - 1 

Silke Kok Monte Uittenbogaard 1 – 0 

Mirte Wijers Lucas Brouwers ½  – ½  

Joppe Kok Padoek de Bie 0 – 1 

 

Ronde 9 

Sc de Paardensprong 2 Sc Haren 1 – 3 



Joep Scheerhoorn Jelle van Kuiken 0 – 1 

Jonas Hilwerda Jacob Reenders 1 – 0 

Waut Brilman Lodewijk van Vliet 0 – 1 

Huub Scheerhoorn Esmeralda Reenders 0 – 1 

 

Ronde 9 

Sv Unitas Sc de Paardensprong 1 ½   – 3 ½  

Danny Moerman Levi Nies ½  – ½  

Monte Uittenbogaard Daan de Vetten 0 – 1 

Lucas Brouwers Hugo van der Molen 0 – 1 

Padoek de Bie Ruben de Wolf 0 – 1 

 

Ronde 10  

Sc de Paardensprong 1 SJ Usquert 4 – 0  

Levi Nies Joost Bensink 1 – 0 

Daan de Vetten Mirte Wijers 1 – 0 

Hugo van der Molen Sebastiaan Bensink 1 – 0 

Ruben de Wolf Silke Kok 1 – 0 

 

Ronde 10 

Sc Haren Sv Unitas 3 ½  – ½  

Jelle van Kuiken Danny Moerman 1 – 0 

Jacob Reenders Monte Uittenbogaard 1 – 0 

Lodewijk van Vliet Lucas Brouwers 1 – 0 

Esmeralda Reenders Padoek de Bie ½ – ½  

 

Eindstand F/G/H Teamkampioenschap 2009 

 Team Match punten Bord punten 

1 Sc de Paardensprong 1 16 31 ½  

2 Sc Haren 9 17 ½  

3 Sc de Paardensprong  2 8 16 

4 Sv Unitas 5 9 

5 Sj Usquert 2 5 

 

 

 

Verslag van de laatste schaakactiviteiten 2009 

 
Clubmiddag: vrijdag 18 december 2009 
Grand-Prix Schaakfestival Groningen: 22 december 2009 
Simultaan Robin van Kampen: 23 december 2009 

 

De laatste clubmiddag van het jaar verliep wat anders dan we van te voren hadden 

gepland. Groningen was bedekt met een dikke laag sneeuw waardoor een 10 tal kinderen 

niet kon komen. Een aantal kwamen door de omstandigheden later op de club. Bram was 

vanmiddag afwezig en Evie kon door de weersomstandigheden niet komen. Met veel 

afwezigen heeft het niet zoveel zin een competitieronde te spelen en training te geven. 

Dus mochten de kinderen kiezen wat zij vanmiddag wilden doen. Unaniem werd gekozen 

voor doorgeefschaak, altijd leuk om te spelen. Dit keer speelden we niet met 4 tafels 

naast elkaar maar met tien tafels in een cirkel. Twee schakers deden niet direct mee aan 

het spel; Jonas en Hugo deden hun Stap 2 examen in de kleine zaal. 

 



 
 

De schakers speelden steeds tegen dezelfde tegenstander. Het was leuk om te zien dat 

naarmate de tijd vorderde een aantal schakers nog maar een handvol stukken had en 

anderen een overvloed aan stukken had. Gevolg: als de partij afgelopen was en de 

stukken voor het volgende potje opgesteld werden had de ene schaker veel extra 

stukken naast het bord en de ander moest het doen met een beperkt aantal stukken op 

het bord. Het werd dus toch een hele leuke en gezellige clubmiddag. De buitenste cirkel 

won, het werd 24 tegen 26! 

 

Vlak voor de kerstdagen staat het laatste Grand-Prix toernooi op het programma: 

Schaakfestival Groningen. Vorig jaar werd nog gespeeld op een mooie locatie; het 

Harmoniegebouw in het centrum van de stad. Dit jaar koos men voor Sportcentrum 

ACLO op het Zernike complex. Het gebouw heeft wat minder uitstraling maar is veel 

beter bereikbaar en er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Net als in Haren waren 

er weer veel deelnemers van onze club, dit keer 16. Ook Sjoerd en Evie waren 

vanmiddag aanwezig om onze deelnemers te volgen. Evie schaakt op het Festival mee in 

de A groep en had vanmiddag een vrije ronde. Het toernooi begon met enige vertraging 

omdat er nog geen tafelleiders in alle groepen waren. Ik werd gevraagd een groepje te 

leiden en Johan (vader van Levi) bood ook zijn diensten aan. Nadat iedereen zijn plek 

had gevonden kon het toernooi beginnen. Onze schakers zaten ruim verspreid over 7 

groepen, in “mijn” groep (E) twee schakers, Eline en Kasper.  

 



 
 

Kasper had op de Grand-Prix van Haren door naweeën van ziekte niet zo goed gespeeld 

en zodoende wat ratingpunten verloren. Ik was benieuwd hoe het vanmiddag zou gaan. 

De eerste vier partijen gingen helaas verloren. Kasper oogde niet echt scherp in deze 

partijen en ik zag hem wat beslissende foutjes maken. Gelukkig ging het vanaf de 5e 

ronde een stuk beter, alle partijen werden gewonnen en met drie punten kan Kasper 

tevreden zijn. Eline heeft dit jaar een flinke sprong gemaakt met haar rating. Ook in dit 

toernooi deed ze het goed. Winst en verliespartijen wisselden elkaar af en ook zij kan 

met drie punten terugzien op een goed toernooi. In groep E eindigden vijf schakers met 

drie punten. Het werd rekenen wie er derde zou worden. Op onderling resultaat kwam er 

geen beslissing uit dus werd het rekenen in SB punten. Hierbij worden de gewonnen 

punten van de tegenstanders waar jij van gewonnen hebt bij elkaar opgeteld. Op basis 

van deze punten werd Eline 7e en Kasper 4e met 11 SB punten evenveel als Selina maar 

zij had van Kasper gewonnen.  

 

In groep D zaten vier schakers van onze club; Daniel, Joep, Niels en Martijn. Voor Daniel 

was het zijn derde toernooi en voor het eerst zat hij in een hogere groep. Het werd een 

lastige middag voor Daniel in een groep waar de tegenstand veel groter was dan hij tot 

nu toe was tegengekomen. Daniel wist 1.5 punt te scoren en verliest daardoor wat van 

zijn rating. Niet erg natuurlijk, op een volgend toernooi komt hij weer in een lager 

groepje waar hij weer punten kan terugpakken. Niels kwam net als Kasper niet goed uit 

de startblokken, met 0 punten uit vier partijen leek het een slecht toernooi te worden. 

Maar Niels scoort op veel toernooien veel punten uit de laatste partijen. Zo ook 

vanmiddag. De laatste drie partijen werden knap gewonnen en met drie punten houdt hij 

zijn rating vast. Martijn schaakte goed vandaag. De eerste partij ging met veel te snelle 

zetten nog verloren maar daarna kwam er meer rust in zijn spel. Na winst op Daniel en 

Niels en een verloren partij tegen Joep werd Martijn met 4.5 punten keurig derde. 

Uitblinker in deze groep was Joep. Hij schaakte een heel goed toernooi en deed dat met 

heel goed spel. Een partij ging verloren, de andere zes partijen werden gewonnen. Met 



zes punten een eerste plaats en een flinke rating winst. Joep wint er maar liefst 84 

punten bij en komt daarmee ruim in de 900 punten. Zo hoog heeft Joep nog niet 

gestaan, klasse! 

 

Levi was vooraf de laagst geklasseerde schaker in de C groep met een rating van 940. In 

deze groep werd op het laatste moment schaakster ingedeeld met een rating van 1310. 

Zij had zich te laat aangemeld en kwam ten onrechte in deze groep terecht. De 

organisatie had beter deze speelster hoger in kunnen delen en vervolgens de laagst 

geklasseerde schaker in de groepen A en B kunnen doorschuiven. Helaas gebeurde dat 

niet. Niet leuk voor de schakers in deze groep maar ook niet leuk voor de schaakster zelf. 

Natuurlijk won ze de groep en ik zag Levi tegen haar een goede partij schaken die in het 

eindspel door Levi gewonnen had moeten worden. Jammer dat Levi toen te snel ging 

spelen en het voordeel van het bord verdween. Met een Koning tegen Koning en Toren 

ging de partij verloren. Levi scoorde 3 punten en dat is een goede prestatie. 

 

 
 

Tafelleider in groep F was Johan en hij zag de drie Paardensprongers in deze groep korte 

metten maken met de groepsgenoten. Hugo en Daan waren oppermachtig in deze groep 

en Joris pakte ook de nodige punten. Hugo staat in de top 10 van het Grand-Prix 

klassement en heeft net als Daan de laatste maanden veel punten gewonnen. Vandaag 

waren ze bijna niet te stoppen. De eerste drie partijen werden keurig gewonnen. In de 

vierde partij moesten ze tegen elkaar en Hugo was net even sterker. Hugo verloor zijn 

enige partij in de 5e ronde. Op de laatste toernooien zag ik Hugo moeite hebben in de 

laatste ronden maar deze keer ging hij knap door met winstpartijen in ronde 6 en 7. Joris 

speelde naar behoren. Ik zag een partij waar hij duidelijk voordeel had. Zijn stukken 

stonden in een goede positie om een aanval in te zetten, maar Joris zette niet door. Zijn 

tegenstander ging in de aanval met alleen een Dame, wat Joris deed besluiten zijn 

stukken terug te trekken in de verdediging. Dat was helemaal niet nodig geweest, met 

alleen een Dame bereik je niet zoveel als goed oplet. Gelukkig zag Joris op tijd dat hij de 

aanval moest kiezen en hij won de partij terecht. Voor aanvang van de laatste ronde was 

een 1,2,3 tje nog mogelijk in deze groep. Daan moest spelen tegen Joris, met 5 punten 

was Daan al zeker van een prijs. Joris had 4 keer gewonnen en had nog een halfje nodig 

voor de derde plaats. Daan gaf in de laatste ronde niets cadeau, en zo hoort het ook. In 

een leuke partij wist Joris niet te winnen, ook een remise was niet haalbaar. Jammer 

voor Joris maar hij kan met een vierde plaats terug zien op een goed toernooi. Hugo won 



de groep op onderling resultaat tegen Daan. Beide schakers pakken weer heel veel 

punten voor hun rating en Hugo staat op de 5e plaats in het Grand-Prix klassement. 

 

 
 

Koen staat ook in de top van het klassement en heeft een flinke stap voorwaarts 

gemaakt in zijn rating. Vanmiddag zat hij samen met Niek in groep G waar de aanvang 

ratings vlak bij elkaar lagen. Koen schaakte drie punten bij elkaar en zijn rating blijft na 

dit toernooi gelijk. In het Grand-Prix klassement staat hij nu 7e, een knappe prestatie! 

Niek had een hele goede dag, hij verloor slechts een partij, speelde remise tegen de 

latere groepswinnaar en won 5 partijen. Op SB punten werd Niek 2e en wint weer veel 

terug van de verloren rating punten. 

 

Zijn broer Jort volgde zijn voorbeeld in Groep H. Ook Jort kan terug zien op een goed 

toernooi. Jort scoorde vier punten en werd daarmee derde in deze groep. Beide broers 

dus met een prijs naar huis. Ruben ging in deze groep heel goed van start, met drie 

punten uit evenveel partijen was hij koploper. Daarna lukte het niet meer, de rest van 

zijn partijen gingen helaas verloren. Ruben scoorde voldoende punten om zijn rating vast 

te houden. Misschien wint hij nog een paar punten om door de 600 punten te gaan. Jort 

gaat daar na vanmiddag zeker doorheen. 

 

Waut was onze debutant op een Grand-Prix toernooi. Hij zat samen met zijn broer Toon 

in groep I. Waut kan zeker tevreden zijn met zijn debuut. Met 3.5 punten op je eerste 

Grand-Prix toernooi mag je tevreden zijn. Waut kreeg een rating mee van 500 punten 

(op basis van zijn leeftijd) en houdt deze punten na dit toernooi. Zijn broer Toon scoorde 

een punt meer, net niet genoeg voor een prijs. Op basis van onderling resultaat werd 

Toon vierde in de groep. Ik heb het idee dat Toon veel beter kan schaken dan hij nu liet 

zien. In het trainingsgroepje o.l.v. Bram gaat Toon er zeker veel bij leren. Het resultaat 

van vanmiddag heeft wel een gunstige invloed op zijn rating. Toon gaat weer in de 

richting van 500 punten. 

 



 
 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd toernooi van onze schakers, zes prijzen mee 

naar huis en veel puntenwinst voor een aantal schakers. Slechts een schaker raakt wat 

meer punten kwijt. Jammer dat er tijdens het toernooi geen mogelijkheid was om Donald 

Duckjes te lezen of even een dvd te bekijken. Wel leuk: tussen de partijen door was er 

gelegenheid een kijkje te nemen bij het Schaakfestival Toernooi. Ook mooi; er staan nu 

5 schakers in de top 20 van het Grand Prix klassement, zie daarvoor de NOSBO site. De 

prijzen werden uitgereikt door Robin van Kampen Nederlands Jeugdkampioen. 

 

 
Groep D 

 



 
Groep F 

 

 

 
Groep G 

 



 
Groep H 

 

De groepswinnaars van de groepen A t/m E mochten meedoen met het Jeugd Simultaan 

toernooi tegen Robin van Kampen, Nederlands Jeugdkampioen. Deze simultaan werd 

daags na het Grand-Prix gespeeld. Joep, gaf de voorkeur aan een andere activiteit en 

omdat er meer schakers niet konden mochten Martijn en Niels meedoen. Levi was van te 

voren al geselecteerd.  

 

 
 

Het werd een leuke simultaan waar de schakers 45 minuten op de klok kregen. Robin 

van Kampen had wat meer tijd, een uur en 10 minuten. Notatie was verplicht en alle 

tegenstanders van Robin speelden met zwart. Geen van onze spelers wist te winnen. Van 

de 14 borden waarop gespeeld werd ging de winst 13 keer naar Robin, een partij 

eindigde in remise. Onze jongens waren ruim een uur bezig en hebben vast wat geleerd. 

Omdat alles genoteerd is kan de partij op de club worden nagespeeld. 



Een leuke en leerzame schaaksimultaan! 

 

 
 

 

 

 

 

Daniel ongeslagen aan kop in de competitie 

 
Clubmiddag: vrijdag 8 januari 2010 

 

De clubmiddag begon (en eindigde daardoor) wat later door de nieuwjaarswensen die 

uitgewisseld werden. Gelukkig was het weer beter dan de laatste clubmiddag in 

december en waren we bijna compleet. In de groepjes wordt nu niet alleen in de 

Stappenboeken gewerkt maar worden er partijen nagespeeld en andere opgaven 

gemaakt. In mijn groepje hebben we vanuit de notatieboekjes openingen nagespeeld. 

Zeer leerzaam voor de schakers, ze zien dan wat er goed en minder goed gaat. 

 

Vandaag stond de topper op het programma tussen de nummers 1 en 2 van de 

competitie Martijn en Daniel. Het werd een spannende partij waar Daniel in het eindspel 

een voordeel had met twee Pionnen tegen een Koning alleen. Martijn probeerde er nog 

een patje uit te halen, maar Daniel liet dat niet gebeuren. Na promotie van een van 

Pionnen was het snel afgelopen. Met de winst is Daniel nu de nieuwe koploper in het 

klassement, en hij wint de meeste punten voor het talentenklassement! Spannend was 

het ook in de partij tussen Joep en Giacomo. De partij ging lange tijd gelijk op maar 

Giacomo wist in het eindspel belangrijke winst te boeken en won de partij. Net als vorig 

jaar is Giacomo goed bezig in de competitie, hij staat nu derde in het klassement. Voor 

het talentenklassement wint Giacomo 3 punten. 

 



 
 

Na de vierde ronde waren Daan en Jort de nummers 4 en 5 van het klassement. Zij 

troffen elkaar vanmiddag en deze partij was vrij snel beslist. Daan zocht volop de aanval 

waar Jort verdedigend veel moeite mee had. Nadat een aantal stukken van Jort van het 

bord waren geslagen was het spoedig mat. Daan staat na de vijfde ronde op een mooie 

vierde plaats. 

 

Ook Niek had net als zijn broer een zware tegenstander, hij moest het opnemen tegen 

Levi. Levi is weer helemaal uit zijn schaakdipje en speelde weer een hele sterke partij. 

Niek had geen kans en moest de winst aan Levi laten. Al eerder in clubverslagen konden 

jullie lezen dat Harm, als hij geconcentreerd is hele goede partijen kan spelen. Zo ook op 

deze clubmiddag. Hij bracht Niels met goed spel een aantal keren in de problemen. 

Jammer dat het Harm niet lukte om dit om te zetten in winst. Vanuit een heel 

verdedigende stelling met Torens en Dame vlak bij elkaar was de partij plotseling beslist 

in het voordeel van Niels. Harm vergat zijn verdediging en zag niet dat Niels zijn stukken 

zo neerzette voor de beslissende zet. Met deze winst is ook Niels terug in de top van het 

klassement, en Harm verdiend ondanks een verloren partij toch 2 punten voor het 

talentenklassement. 

 



 
 

Joris en Kasper zijn schakers die rustig kunnen spelen en zo een knappe partij kunnen 

spelen. Het werd vanmiddag een van de langste partijen waar met name Kasper heel 

goed speelde en de partij in zijn voordeel wist te beslissen. Op basis van het spel wordt 

Kasper beloond met 4 punten voor het talentenklassement. Koen is een van de 

verrassingen van het seizoen. In de tussenstand van de Grand Prix staat hij op een 

mooie 10e plaats. In de competitie leek het wat minder te gaan, maar in de partij tegen 

Toon liet hij weer zien dat hij goed kan schaken. Met een mooi matje pakte Koen zijn 

derde punt in de competitie en klimt hij een paar plaatsen in de tussenstand. Brenden 

won tot nu toe twee van de vier partijen. Tegen Thom die al vanaf de start van onze club 

schaakt had hij geen kans. Thom heeft natuurlijk veel meer ervaring en dat was in deze 

partij duidelijk te zien. Brenden moest heel veel stukken inleveren en dan is de partij 

natuurlijk beslist. 

 

Hugo staat in het Grand Prix klassement in de top op een vijfde plaats. Ook bij Hugo valt 

de score in de competitie misschien wat tegen maar zijn tegenstander Merijn kwam er 

niet aan te pas. Hugo schaakte te goed voor Merijn, met mat tot gevolg. Waut had in zijn 

partij tegen Ward de winst voor het oprapen. Met een Toren en Dame tegen alleen een 

Koning moet het geen probleem zijn om de partij te beslissen. Toch ging het mis voor 

Waut. Beide schakers dachten even aan mat maar kwamen daar snel op terug. De 

Koning van Ward stond niet mat en ook niet schaak. Het was, wat vaak te zien is bij 

beginnende schakers pat! Jammer voor Waut en een gelukkig half puntje voor Ward.  

 

Femme had voor de competitie ronde al een inhaalduel gespeeld tegen Huub en had daar 

na een lange partij een punt gepakt. Tegenstandster in deze ronde was Tess. Tess is 

onze jongste schaker en moet nog heel veel leren. In deze partij schaakte ze lang niet 

slecht, maar Femme heeft al wat meer partijen gespeeld en dat zie je terug op het bord. 

Femme won ook zijn tweede partij en verdiend daarvoor een punt voor het 

talentenklassement.  

 

Barbara speelde haar laatste partij in de competitie. Zij heeft besloten om te stoppen 

met schaken. Jammer temeer we weinig meisjes op de club hebben. Haar laatste 

tegenstander was Ruben, en eerlijk gezegd: Barbara speelde een prima partij, misschien 

een van de beste van de afgelopen tijd. Na een best lange partij won Ruben toch nog en 

hij doet daarmee goede zaken voor het klassement. 

 



 
 

Felix, Miedo Eline en Jona waren vanmiddag afwezig. De partijen halen we zo snel 

mogelijk in. De competitie is heel spannend, en er staan nog een aantal partijen open. 

Zo moet bijvoorbeeld Miedo nog twee ronden inhalen, en hebben Kasper, Niels en Hugo 

ook nog een partij te goed. Het wordt dus dringen om de bovenste plaatsen. 

 

Niet iedereen heeft het meegekregen, aan het einde van de clubmiddag toen veel 

schakers huiswaarts waren vertrokken werden er nog diploma´s uitgereikt. Hugo en 

Jonas voor Stap 2 en Brenden voor Stap 1. 

 

 
 

A.s. vrijdag komt Danny terug bij onze club. Danny heeft na de zomervakantie een tijdje 

geschaakt voor Unitas maar door omstandigheden thuis komt hij weer schaken bij Sc de 

Paardensprong. 



Mooie winstpartij Merijn in spannende competitie 

 
Clubmiddag: vrijdag 15 januari 2010 

 

Op de 2de clubmiddag van het jaar konden we omdat bijna iedereen er was een aantal 

partijen uit vorige ronden inhalen. Jona en Miedo waren een paar keer niet geweest, zij 

schaakten de hele middag inhaalpartijen en ook nog een partij in speelronde 6. De 

uitslagen van de inhaal partijen: 

Kasper – Jona 1 – 0 

Hugo – Felix 1 – 0 

Niels – Miedo 1 – 0 

Felix – Huub 1 – 0 

Eline – Jona 1 – 0 

Miedo – Jonas 1 – 0 

Om de competitie zo eerlijk mogelijk te houden werd de indeling voor speelronde zes pas 

gedaan nadat de uitslagen van deze partijen waren ingevoerd. Danny is vanaf vandaag 

weer lid van onze club. Hij neemt in de competitie de plaats in van Barbara. 

 

 
 

In dit verslag wat minder aandacht voor de competitie. Ik krijg regelmatig de vraag wat 

al die kolommen bij de uitslagen betekenen. Daarvoor eerst enige uitleg hoe al die cijfers 

worden berekend. Ter verduidelijking neem ik de resultaten van de eerste drie in de 

competitie als voorbeeld, Daniel, Martijn en Daan. 

 

No.  PNo.  Name                  Score WP    SB     PS    rat.  TPR    W-We 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1.    7  Daniel                       5.5   21.5  19.50  19.0    0747 1132  +2.36 

  2.    5  Martijn                      5.0   25.5   20.00  19.0   0820  996   +1.30 

       12  Daan                        5.0   19.5   14.50  16.0   0668  974   +2.27 

 

No.: Dat spreekt voor zich, de plaats waarop de speler staat. 

PNO.: De volgorde waarop de spelers in het computerprogramma zijn ingevoerd. Degene 

met de hoogste rating heeft nummer 1. Martijn had met 820 de vijfde rating. 

Score: De behaalde punten in de competitie. Een punt per gewonnen partij en een half 

punt bij remise. 



WP: Weerstandspunten. Dit is het totaal aan punten van de schakers waartegen je hebt 

gespeeld hebben gehaald na iedere speelronde. Daniel heeft 21.5 weerstandspunten, dat 

dus het totaal aan punten van zijn tegenstanders. Daniel heeft geschaakt tegen: 

Barbara/Danny 2 punten, Eline 3, Niels 4, Niek 3.5, Martijn 5 en Kasper 4 = 21.5 De 

score van Martijn is hoger, dus hij heeft gespeeld tegen schakers die in het totaal meer 

punten hebben gescoord. Na elke ronde worden de punten van de tegenstanders 

opnieuw berekend en het nieuwe totaal aan punten wordt de nieuwe WP score. 

SB: Sonneborg – Berger punten. Lijkt een beetje op weerstandspunten. Het verschil is 

dat de gescoorde punten van een tegenstander waarvan je verliest niet meetelt. En bij 

remise telt de helft van de score van je tegenstander. Martijn heeft de partij tegen Daniel 

verloren, het verschil in SB punten is 5.5, dat is precies de score van Daniel. Daniel heeft 

een partij remise gespeeld, tegen Niels. De score van Niels is 4 punten, dus 2 punten 

gaan naar de SB punten van Daniel. Het verschil van 2 punten in WP en SB punten van 

Daniel is dan duidelijk. Na iedere ronde wordt ook deze score opnieuw berekend. 

PS: Dit staat voor persoonlijke score. Dit is een optelsom van je score na elke ronde. De 

persoonlijk score van Daan na iedere ronde: 1,1,2,3,4,5 = 16.  

Rat.: Dit is je rating bij aanvang van het toernooi. Wij hebben de op dat moment 

geldende NOSBO rating ingevoerd. Voor spelers zonder rating wordt een getal ingevoerd 

op basis van verwachte sterkte op dat moment. 

TRP: Dit is de rating die je nu hebt na je gespeelde partijen in dit toernooi. 

W-We: Dit staat voor je toernooiresultaat. Bij de drie schakers staat een plusje voor het 

getal dat aangeeft dat zij op dit moment beter scoren dan hun rating bij aanvang van het 

toernooi. Dit getal wordt bij o.a. Grand Prix toernooien gebruikt om je nieuwe rating vast 

te stellen. Daan scoort een plus van 2.27. Had hij deze score op een Grand Prix toernooi 

dan vermenigvuldig je het met 30 = 68 punten winst + voor deelname aan het toernooi 

15 punten, zijn nieuwe rating zou dan 751 worden (668+68+15).  

 

De volgorde van de eerste 4 kolommen geeft de doorslag op welke plaats een speler 

staat. Martijn en Daan hebben beide 5 punten. Martijn heeft hogere weerstandpunten 

dus hij staat 2e. Zijn de weerstandpunten ook gelijk dan wordt gekeken naar de SB 

punten. 

 

 
 

Terug naar de clubcompetitie. Het is een hele spannende competitie aan het worden, met 

vandaag weer mooie partijen. De meest opvallende uitslag van vandaag was de winst 

van Merijn. Hij schaakte een knappe partij tegen Harm. Merijn is een schaker die meestal 



een defensieve stelling opbouwt. Vanuit de verdediging probeert hij dan de aanval te 

kiezen. Vanmiddag lukte dat tegen een tegenstander die een hele goede partijen kan 

schaken. Harm had vanmiddag geen kans en Merijn won. Daarmee verdiend Merijn 5 

punten voor het talentenklassement.  

 

Twee heel jonge spelers troffen elkaar, Huub en Tess. Heel leuk om te zien dat zij al een 

aardige partij op het bord kunnen zetten. Natuurlijk worden er nog veel foutjes gemaakt 

maar dat is logisch op hun leeftijd. Huub won en scoorde zijn eerste punt in de 

competitie en een punt voor het talentenklassement. Jona had een drukke middag met 3 

partijen. In de 6e ronde verloor Jona van Waut die wekelijks beter wordt. Waut won de 

partij en komt op 2.5 punten. Jona verloor drie partijen, maar ik zag dat hij zich kranig 

weerde. Voor Jona 2 punten voor het talentenklassement. Eline zien we ook beter 

schaken dan een paar weken geleden. Vanmiddag won ze van Toon en staat ook op 2.5 

punten. 

 

 
 

In de top van het klassement weer mooie en goede partijen. Martijn won vrij eenvoudig 

van Giacomo, en staat nu op 5 punten. Spannend was de partij tussen Joep en Levi. In 

voorgaande edities was Levi vaak de sterkste, vanmiddag waren de rollen echter 

omgedraaid. Joep speelde weer een ijzersterke partij waar Levi zichtbaar moeite mee 

had. De winst ging naar Joep en hij doet goede zaken met deze overwinning, Levi moet 

om de finalegroep te halen nog veel partijen winnen. Joep wint met deze partij 3 punten 

voor het klassement. Daan en Niels stonden voor aanvang van deze ronde op 4 punten, 

de winnaar zou aanhaken bij de top van het klassement, de verliezer moet na deze partij 

er alles aandoen om in de top 6 te schaken. Daan won met een hele goede aanval en 

eigenlijk had hij de hele partij het overwicht. Knap spel wat beloont wordt met 4 punten 

voor het talentenklassement. 

 

De partij van vanmiddag was op bord een, koploper Daniel moest zijn eerste plaats 

verdedigen tegen Kasper. Het werd een partij waar beide spelers hun tijd namen, en 

beide spelers in het eindspel in tijdnood kwamen. Daniel had nog stukken op het bord en 

zocht naar mat tegen een Koning en een Pion van Kasper. In de race tegen de klok had 

Kasper minder tijd nodig voor zijn zetten dan Daniel, die meer moest nadenken om de 

partij te winnen. Tegen het vallen van de vlag lukte het Daniel toch om de partij te 

winnen. Na afloop van de partij bleek de klok van Kasper defect te zijn, de wijzer zat vast 

tegen de punt van het vlaggetje. Kasper had al meer dan een minuut extra speeltijd 



gekregen. Als de vlag van Daniel was gevallen dan had Kasper de partij gewonnen. Met 

een Koning en Pion heb je nog kans om te winnen. Zorg altijd dat de laatste Pion van het 

bord verdwijnt, dan speel je altijd nog remise! 

 

 
 

A.s. vrijdag staan er nog inhaalduels op het programma. Uit ronde 3 Jona – Huub en van 

ronde 6 Hugo – Jort en Brenden – Felix. We zijn nu halverwege de voorronde., na ronde 

12 gaat de competitie verder in groepjes van 6 schakers. Om voor het 

clubkampioenschap te spelen moet je bij de eerste 6 zitten. Een aantal schakers staan op 

4 punten en daar komt Hugo of Jort ook bij. Spannend dus. 

 

Komende weken weer veel toernooien. Zaterdag 23 januari de Grand Prix van 

Hoogeveen, er zijn nog mee rij plaatsen en op 30 januari het 

Basisscholenkampioenschap.  

Het Hunzeborgh Toernooi wordt waarschijnlijk gespeeld in het Wessel Gansfort College. 

In de Hunzeborgh is slechts plaats voor 40 schakers. Als net als vorig jaar 80% van onze 

kinderen mee gaan doen is er nauwelijks plek voor schakers van andere clubs. In het 

Wessel gaan we schaken in klaslokalen, we kunnen dan onbeperkt schakers laten 

meedoen. De naam van het toernooi gaat dan ook veranderen, waarschijnlijk wordt het: 

Sc de Paardensprong Jeugdtoernooi. Meer info volgt later. 

 

 

 

Jong D team 5e op kampioenschap 

 
D Team kampioenschap: zaterdag 16 januari 2010 

 

Het D Team kampioenschap is een goede leerschool voor onze vaak jonge schakers. 

Vorig jaar deden we ook mee met een heel jong team, resultaat toen: 1 matchpunt en 6 

bordpunten. Ook dit jaar deden we mee met een jong team, met slechts twee echte 

D’ers Daniel en Eline, twee E spelers Joep en Martijn en Levi die pas G’er is. Het 

kampioenschap werd gespeeld in de H.D. Gyotschool in Haren. Acht teams deden mee 

aan het kampioenschap. 

 



 
 

De bedenktijd bij dit toernooi is een half uur p.p.p.p. Afspraak met het team was om 

rustig te gaan spelen en de tijd te nemen. Om het tempo eruit te halen vonden we het 

nuttig om te gaan noteren, maar de spelers wilden het in de eerste ronde proberen 

zonder notatie. Daarmee ging ik akkoord met de voorwaarde dat wanneer er te snel 

gespeeld zou worden in de tweede ronde notatie verplicht was. Het hele toernooi speelde 

het team, volgens de regels, in een vaste opstelling op basis van rating: Levi op 1, Joep 

achter bord 2, Martijn bord 3 en Eline en Daniel wisselend op bord 4. 

 

Haren 2 was de eerste tegenstander. Meteen stond er een “klassieker” op het 

programma, Martijn tegen Jelle van Kuiken. Beide schakers troffen elkaar in het verleden 

al heel vaak en de partijen die ze tegen elkaar spelen zijn altijd spannend. Vanmiddag 

zat er echter wat minder spanning in. Martijn was deze keer veel te sterk voor Jelle. Levi 

en Joep verloren hun partij, maar Daniel zorgde voor een gelijkspel door te winnen van 

Vincent. Het tempo waarin werd gespeeld was veel te hoog. De partij van Levi was 

binnen acht minuten afgelopen, dus noteren in de tweede ronde. 

 

In de tweede ronde was het de beurt aan Eline op bord vier. Haar partij was helaas heel 

snel afgelopen tegen een speler van het Schaakkwartier. Op bord drie won Martijn zijn 

partij vrij eenvoudig. Joep had zijn partij moeten winnen maar hij maakte een foutje. 

Zijn tegenstander had een Pion, gedekt door de Koning op de zesde rij, promotie kon niet 

omdat Joep zijn Koning op het promotieveld had staan. Joep had nog drie pionnen op de 

A,B en C lijn tegen twee pionnen van zijn tegenstander, dus een groot voordeel. Joep 

speelde echter zijn Koning en daarmee kon de Pion promoveren, jammer! Levi had alle 

kans om een gelijk spel uit het vuur te slepen. Hij stond veel beter dan zijn tegenstander 

met een Pion die kon promoveren. Dat gebeurde maar Levi koos voor een Loper, 

waarschijnlijk dacht hij dat de Toren van zijn tegenstander de Loper zou slaan en hij door 

terug te slaan met een Toren de partij zou winnen. Dat gebeurde niet. Zijn tegenstander 



sloeg de Loper niet waardoor de partij in remise eindigde Met 1.5 bordpunt verloren we 

deze ronde. 

 

 
 

Unitas 2 was de volgende opponent met ons nieuwe clublid in de gelederen, op bord vier 

schaakte Danny zijn partij tegen Daniel. Ik heb een tijdje staan kijken en eerlijk gezegd 

Danny schaakte een prima partij. Gelukkig voor ons was Daniel weer goed bezig, met 

goed spel wist hij te winnen. Dat lukte Martijn op bord drie ook, zijn derde zege op rij. 

Joep en Levi troffen sterke tegenstanders, helaas geen punten op deze borden maar wel 

een mooi gelijk resultaat. Ook in de vierde ronde een gelijk spel. Joep en Martijn wonnen 

hun partij tegen spelers van Van der Linde uit Winschoten. Levi en Eline wisten geen 

bordpunt te scoren. 

 

Het team van Unitas 1 was op dat moment koploper en onze volgende tegenstander. In 

het team zaten schakers van Assen en Leek. Volgens de regels mag dit, maar of het fair 

is ten opzichte van je tegenstanders vraag ik me af. Helemaal als je hierdoor met twee 

teams aan de start kan komen. Alle schakers in dit team hebben een rating van ver 

boven de 1000 dus was de score van te voren wel te voorspellen. Ondanks het 

ratingverschil werd er door het team goed geschaakt en de tijd genomen. Martijn lag 

lang op koers voor een remise maar als je tegenstander een Toren op de 7e rij hebt staan 

is het oppassen. Het veld voor de Koning werd gedekt door een Toren dus leek er niets 

aan de hand. Zijn tegenstander leek te wachten op de fout deze Toren weg te spelen. 

Dat deed Martijn en het was direct over: mat!  

Op alle borden werd verloren maar een compliment voor het team is op z’n plaats: goed 

gespeeld! 

 



 
 

Het team van Groningen is bij de D teams altijd sterk maar vandaag was dat duidelijk 

minder dus kansen voor ons. Eline speelde tegen een nog onervaren speelster van 

Groningen. Zij deed wat ze moest doen winnen. Met een goed opgezette aanval wist ze 

al snel de partij te beslissen. Martijn was heel snel klaar met zijn partij. Ik heb het niet 

kunnen volgen maar het bordpunt ging naar Groningen. Op het tweede bord had Joep 

het lastig. Joep speelde rustig maar zijn tegenstander was net even een maatje te groot. 

Ook Levi speelde een lastige partij maar had geluk dat zijn tegenstander remise 

aanbood, terwijl er winstkansen voor hem lagen. Natuurlijk accepteerde Levi het aanbod, 

maar dat was niet genoeg in deze ronde een matchpunt te pakken. 

 

 
 

Voor aanvang van de laatste ronde was het kampioenschap al beslist. Unitas 1 had 

gewonnen van Haren 1 en was kampioen. Wij troffen het sterke team  Haren 1 in de 

laatste ronde. Een bordpunt pakken zou al mooi zijn maar het werd nog mooier. Daniel 



op bord vier kwam in een lastig eindspel. Hij had twee Pionnen en een Loper tegen een 

Koning alleen. Alle stukken stonden op de A en de B lijn dus zocht zijn tegenstander naar 

pat. Daniel bleef rustig en dacht goed na. Elke zet ging weloverwogen en dat resulteerde 

in promotie waarmee de partij beslist was. Knap gespeeld. Martijn verloor voor de derde 

keer op rij, maar op de eerste twee borden werden punten gescoord. Joep vergat op bord 

twee een Dame ruil maar met goed spel wist hij een tweede Dame op het bord te krijgen 

waarmee de partij beslist was. Levi maakte de verrassing compleet, ook hij schaakte een 

prima partij en zorgde met zijn winst voor een 3 – 1 overwinning! 

 

Het team eindigde met 5 match en 12 bordpunten knap op de 5e plaats. Een heel stuk 

beter dan vorig jaar! Er is weer veel geleerd op dit toernooi, een mooie training voor het 

E team kampioenschap.  

 
Eindstand D-teams  Mp Bp   1   2   3   4   5   6   7   8 

 

1. Unitas 1        14 25½  x   4   4   2.5 4   3   4   4 

2. Haren 1         10 17   0   x   2.5 2.5 1   4   4   3 

3. Schaakkwartier   7 13½  0   1.5 x   3   2.5 1.5 2   3 

4. Unitas 2         6 14   1.5 1.5 1   x   2   3   3   2 

5. Paardensprong    5 12   0   3   1.5 2   x   2   2   1.5 

6. Van der Linde    5 10½  1   0   2.5 1   2   x   2   2 

7. Haren 2          5  9½  0   0   2   1   2   2   x   2.5 

8. Groningen        4 10   0   1   1   2   2.5 2   1.5 x 

 
Paardensprong         1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR 

1. L. Nies            0 ½ 0 0 0 ½ 1 7  2  1,0 1w 1034 1032 

2. J. Scheerhoorn     0 0 0 1 0 0 1 7  2  2,0 1z 835  915 

3. M. van Nimwegen    1 1 1 1 0 0 0 7  4  3,0 1w 879  982 

4. E. Hoexum          - 0 - 0 - 1 - 3  1  4,0 3w 734  467 

5. D. Apol            1 - 1 - 0 - 1 4  3  4,0 4z 789  1104 

 
 

Giacomo en Miedo na winst bij de eerste zes 
 

Clubmiddag: vrijdag 22 januari 2010 
 

In het verslag van vorige week hebben we uitleg gedaan hoe de scores op toernooien 

worden berekend. Bij de uitleg stond bij PS persoonlijke score, dit blijkt volgens de 

NOSBO site anders te heten nl. progressieve score, het komt echter op hetzelfde neer. 

TRP kan je het beste vertalen als toernooi resultaat. Dit passen we aan, de uitleg komt 

op onze site te staan bij nieuws. De website werkt weer en komende dagen komen alle 

verslagen en standen weer op de site. 

 

Deze week eerst aandacht voor schaken op Internet en het Talentenklassement: 

Schaken op Internet: Een hele leuke site waar je kan schaken tegen tegenstanders over 

de hele wereld is www.gameknot.com. Als je naar deze site gaat kan je heel eenvoudig 

je eigen account aanmaken en een tegenstander uitdagen om een partij te spelen. 

Iedereen begint met een rating van 1200. Als je je net hebt aangemeld kan je schaken 

tegen 6 tegenstanders, naar mate je meer partijen hebt gespeeld kun je meer partijen 

beginnen. De partij die je hebt gespeeld kan je ook uitprinten, neem dit me naar de club, 

we kunnen de partij dan naspelen in je groepje! Je kunt ook berichtjes naar elkaar 

sturen. Er zitten heel veel schakers op deze site, om je clubgenoten te vinden maken we 

een lijst met de user namen van onze clubleden, die ook op de site komt te staan. Als je 

tegen een trainer schaakt kan hij via berichten je wat tips geven. Dus een hele leerzame 

site. 

Overzicht van de schakers die nu op deze site spelen: 

Daan = daandev 

http://www.gameknot.com/
http://www.gameknot.com/


Hugo = hugovdmolen 

Levi = levinies 

Niels = koniels 

Martijn = martijn2000 

Jonathan = jonathaneynav (ex. lid van de club, woont nu in Israel)  

Jonas = valentin123456 

Bram = Bram88 

Ronald = ronaldvNim 

 

Talentenklassement: bij iedere ronde in de competitie zijn punten te winnen voor het 

talentenklassement. We geven iedere ronde 1,2,3,4 of 5 punten aan een schaker die 

opmerkelijk presteert. Bijvoorbeeld: een Stap 1 speler wint zijn partij van een Stap 2er, 

een Stap 1 speler schaakt een goede partij tegen een Stap 3er maar verliest toch. Ook 

dan kan je punten winnen. Het gaat om het spel wat je laat zien en soms geven we dan 

ook punten aan de verliezer. Bonuspunten kan je halen door mee te doen aan een Grand 

Prix toernooi. Bij deelname krijg je 2 punten, win je een prijs dan komt daar nog een 

punt bij. Als we in de competitie 12 voorronden hebben gespeeld gaan we verder spelen 

in groepjes. Bij de groepjes zit dan ook een tafelleider. De tafelleider geeft na afloop van 

de ronde 3 punten aan een speler. Aan het eind van het seizoen is degene die de meeste 

punten heeft gescoord talent van het jaar. Ieder seizoen beginnen we het klassement als 

we gaan schaken voor de clubcompetitie.  

 

Deze week stond speelronde 7 op het programma met weer een aantal mooie partijen. 

Vorige week won Merijn toch verrassend van Stap 3 er Harm. Vandaag had hij weer een 

Stap 3 speelster als tegenover zich, Eline. Ook in deze ronde speelde Merijn een prima 

partij. Hij won en met 4 punten is Merijn flink opgeschoven in het klassement, en weer 

punten voor het talentenklassement. Harm had dus wat recht te zetten na vorige week. 

In eerdere verslagen schreef ik al dat Harm goed kan schaken als hij zijn koppie erbij 

heeft. Zijn tegenstander was Danny die ook een goede partij kan schaken. Het werd een 

spannende maar korte partij. Harm won komt op 3 punten in de competitie, en voor het 

talentenklassement punten erbij. 

 

 
 

Felix en Ruben zijn schakers die in een rustig tempo hun partijen spelen. Felix heeft als 

beginnend schaker al 2.5 punten bij elkaar gespeeld, samen met Waut is hij de beste 

Stap 1 speler in de competitie. Ruben heeft ook 2.5 punten maar hij trof al wat sterkere 



tegenstanders. Ruben heeft natuurlijk als Stap 2er meer ervaring en hij heeft al 

meegedaan aan een aantal toernooien. Ruben had al heel snel een voorsprong 

opgebouwd en besliste daarmee de partij. Compliment aan Felix, voor een Stap 1er 

prima gespeeld. Waut is na een overwinning op Brenden nu de beste Stap 1er met 3.5 

punten. Zijn broer Toon won zijn partij tegen Femme. Ward scoorde ook weer een punt, 

dit keer was hij te sterk voor Huub.  

 

 
 

Jort had in zijn partij tegen Joris een flinke voorsprong opgebouwd. Na promotie kreeg 

hij een tweede Dame op het bord. Joris zocht nog naar een pat stelling maar dat lukte 

niet. Jort won een belangrijk punt in de competitie. Zijn broer Niek trof een zware 

tegenstander Joep. Het werd een leuke partij waar Niek lang mee kon komen met Joep. 

Beslissend waren een aantal foutjes in het spel van Niek, zo gaf hij zomaar zijn E pion 

weg. Tegen Joep kan je niet teveel fouten maken, dat straft hij net als nu af. De winst 

ging naar Joep die nu derde staat. 

De partij tussen Kasper en Miedo was lang in evenwicht maar plotseling afgelopen. Ik 

heb niet gezien wat er gebeurde maar met deze winst staat Miedo binnen de eerste zes 

van de competitie. Koen heeft in de competitie drie punten gescoord. Tegenstander 

vandaag was Jonas. In een leuke partij was Koen net even beter dan Jonas en met vier 

punten staat Koen nu in de subtop. 

 



 
 

Giacomo schaakt in de competitie vaak goede partijen wat niet zo lukt tijdens toernooien. 

Ook vandaag zag ik hem een erg goede partij schaken tegen Niels. Giacomo zat 

geconcentreerd achter het bord terwijl Niels de concentratie verloor aan het einde van de 

partij. Niels makte zich kwaad en dat moet je nou net niet doen. Gevolg; door niet goed 

na te denken verlies je nog meer in een slechte stelling. Winst dus voor Giacomo en 5 

punten voor het talentenklassement, prima gespeeld. Martijn was heel snel klaar in zijn 

partij tegen Thom. Thom was helemaal kansloos in een partij die vanmiddag als eerste 

was beslist. 

 

Op bord een zagen we een mooie en spannende partij tussen koploper Daniel en de 

nummer drie van het klassement Daan. Een partij ook tussen spelers met een heel 

verschillende speelstijl: Daan die in een hoog tempo schaakt tegen Daniel die de tijd 

neemt en in alle rust zijn volgende zet overweegt. Een aantal partijen in de competitie en 

op toernooien wist Daan de partij te beslissen met doorgeschoven Pionnen, ook in deze 

partij probeerde Daan op deze manier te winnen. Daniel zag het aankomen en wist door 

goed na te denken deze aanval onschadelijk te maken. Mooi om te zien dat in deze partij 

Daan op correcte manier En Passant sloeg. Sommige spelers doen dat midden op het 

bord! In het eindspel had Daniel materiaal voordeel waarmee hij de partij besliste. Met 

deze winst blijft Daniel koploper met een half puntje voorsprong op Martijn. Martijn is 

iets in het voordeel omdat hij al gespeeld heeft tegen sterkere tegenstanders. Het blijft 

spannend, ook omdat Levi weer een punt wist te winnen tegen Hugo! 

 

Clublogo: Eind vorig jaar hebben we een prijsvraag uitgeschreven. Teken een eenvoudig 

clublogo voor de site en misschien clubshirts. We hebben een aantal logo´s binnen. Door 

de feestdagen en vakantie zijn jullie het misschien vergeten. Tot en met de clubmiddag 

van 12 februari kunnen jullie een logo inleveren. We gaan ze dan laten beoordelen door 

een grafisch ontwerper. Het beste logo laten we verder uitwerken. Voor de winnaar 

hebben we een prijs. 

 
 

 
 
 
 

 



Mooie resultaten op Grand-Prix Hoogeveen 

 
Grand-Prix Hoogeveen: zaterdag 23 januari 2010 

 

Net als voorgaande jaren werd het eerste Grand-Prix toernooi van het nieuwe jaar 

gespeeld in Hoogeveen, een eindje rijden dus. Met 8 schakers togen we naar Drenthe. 

Ter plaatse aangekomen was het even zoeken waar we moesten wezen. Het gebouw 

waar we afgelopen jaren hadden gespeeld was afgebroken. Vlak achter die plek was een 

splinter nieuw gebouw neergezet, het Multifunctioneel Centrum Hoogeveen. We 

schaakten op de eerste etage in een aparte ruimte waar het smoor heet was. De 

verwarming in het nieuwe gebouw werkte nog niet goed. Menig schaker kwam na zijn 

partij met een rode oren achter het bord vandaan. 

 

 
De leeftijdsverschillen zijn soms groot! 

 

Onze schakers kwamen uit in 4 groepen. Jonas was ingedeeld in groep G waar op het 

laatste moment nog een speler aan was toegevoegd met een rating van 749, een kleine 

150 punten maar dan Jonas. Deze schaker had twee groepen hoger moeten spelen, een 

foutje van de organisatie. Dat hij de groep won is dus niet zo wonderlijk. Bij de lagere 

groepen zie je heel vaak onreglementaire zetten, zo ook vanmiddag. In een van Jonas 

partijen zag ik zijn tegenstander een Paard van een zwart veld naar een zwart veld 

zetten. Even later stond hij schaak, pakte de Koning van het bord en zette die later 

zomaar ergens terug op het bord. Jammer dat Jonas hier niet tegen protesteerde. Jonas 

scoorde 4 punten en op basis van onderling resultaat werd hij knap tweede in de groep. 

Opvallend was dat hij verloor van de nummer laatst. Met dit resultaat kan Jonas 30 

punten optellen bij zijn rating. 

 

In groep E een schaker van onze club, Daniel. Voor aanvang van het toernooi had Daniel 

de hoogste rating in deze groep maar je moet het dan nog wel waarmaken. Daar kan ik 

heel kort over zijn: met 7 punten uit net zoveel partijen, fantastisch. Daniel is de tweede 

schaker van de club die dat lukt. Eerder in dit seizoen won Koen al zijn partijen op de 

Grand-Prix Mat in 2. In een partij zag ik Daniel even in de problemen komen. Zijn 

tegenstander had een mooie Dame/Loper aanval opgezet. Veel schakers kiezen dan voor 

verdedigen, Daniel had een andere oplossing. Door even de Dame aan te vallen en te 

dwingen naar een ander veld te gaan kwam deze bij de volgende zet van Daniel in een 



dubbele aanval met een Paard te staan. Schaak! De Dame in de doos, en de partij 

beslist. Met deze score wint Daniel 105 punten voor zijn rating! 

 

 
 

Daan, Hugo, Giacomo en Niels waren ingedeeld in groep D. Voor Daan en Hugo was het 

de eerste keer dat ze zo hoog waren ingedeeld. Beide schakers hebben binnen een jaar 

ruim 400 punten voor hun rating gewonnen. Wel jammer dat we weer veel clubgenoten 

in een groep hadden. De jongens pakken punten van elkaar zo ook vandaag. Niels won 

van Giacomo, waar hij een dag eerder nog duidelijk van verloor. Ook tegen Hugo pakte 

hij een punt maar had heel veel geluk in deze partij. Hugo stond er lang veel beter voor 

maar maakte een paar foutjes waardoor hij verloor. Daan verloor van Hugo en Giacomo 

maar won van Niels. Niels was na deze partij behoorlijk boos. Daan zou een stuk hebben 

aangeraakt maar deze niet gezet. De tafelleider zou hebben gezegd dat het per ongeluk 

was. Dus even navraag gedaan. Daan zou om een stuk te zetten bij het `over het bord 

reiken` met zijn pols een stuk hebben geraakt. Niels was het daar niet mee eens en 

wilde een klacht indienen bij de wedstrijdleiding. Na enige discussie volgde hij mijn 

advies op om gewoon verder te schaken en op eigen kracht te gaan voor een podium 

plaats. Voor aanvang van de laatste ronde was het al zeker dat dat ging lukken. Niels 

moest toen nog spelen tegen de nummer laatst en schaakte de deze partij erg slordig. In 

het eindspel stond Niels ver achter, zag een pat mogelijkheid over het hoofd en verloor. 

Op onderling resultaat werd Niels toch tweede in de groep. 

 

Hugo schaakte weer een prima toernooi. Met 4 punten moest hij nog 

beslissingsvluggertjes spelen voor de derde plaats. Jammer dat hij deze verloor en dus 

geen derde werd. Hugo wint wel weer punten voor zijn rating, en nog belangrijker Hugo 

stijgt in het Grand-Prix klassement naar een tweede plaats. In de korte clubgeschiedenis 

is dat nog niet voorgekomen!  

 

Daan had een lastige middag maar wist toch twee partijen te winnen. Het kost wel wat 

van zijn rating maar ik denk dat hij boven de 800 punten blijft. Ook Giacomo kon niet 

veel punten scoren. Met 1.5 punten werd hij laatste in de groep en verliest wat van zijn 

rating. Vreemd dat het bij hem op toernooien zo wisselend gaat, de ene keer gaat het 

erg goed en wint hij prijzen, de andere keer lukt het gewoon niet. 

 



 
 

De rating verschillen bij aanvang waren in groep C groot. Tussen de hoogste en laagste 

rating een verschil van meer dan 150 punten. Martijn had de laagste rating, dus een 

lastig toernooi voor hem. Met 2 punten eindigde Martijn op de zevende plaats. In de 

partij tegen Levi had er zeker meer voor hem ingezeten, maar na een paar foutjes (te 

snel geschaakt) verloor hij deze partij. Levi deed het een stuk beter. Na het F/G/H 

teamkampioenschap is zijn rating geklommen tot boven de 1000. Vandaag moest hij zien 

stand te houden in een groep met schakers die ook net boven de 1000 zitten. Dat lukte 

prima, Levi scoorde 4.5 punten en werd op onderling resultaat vierde. Levi was de enige 

die in deze groep wist te winnen van Jan Bosma, de winnaar van deze groep! 

 

 
 

 

 

 



 

Joep wint van Daniel, Martijn nieuwe koploper 

 
Clubmiddag: vrijdag 29 januari 2010 

 

Deze week was Evie regelmatig in het nieuws, o.a. in het Dagblad van het Noorden en TV 

Noord. Evie heeft een belangrijke sportprijs gewonnen nl. de sportstimuleringsprijs 2009. 

Op donderdag 28 januari overhandigde Wethouder Sport Jose van Schie haar de prijs. 

Evie gefeliciteerd! 

 

Vanmiddag waren Bram en Evie afwezig zodat we een beetje moesten improviseren met 

de groepsindeling. We begonnen eerst met de volgende ronde van de competitie.  

 

De competitie is gevorderd tot de 8e ronde en er zijn nog geen beslissingen gevallen. In 

deze speelronde weer een aantal leuke ontmoetingen. Om te kunnen schaken moet het 

stil zijn in de zaal, wat normaal gesproken niet zo’n probleem is. Vandaag duurde dat 

veel langer, wat er aan de hand was weet ik niet maar we moesten een kleine 5 minuten 

wachten voordat de handen konden geschud en schakers elkaar een prettige partij 

konden wensen. Natuurlijk gaan we het met de kinderen bespreken. Als je achter het 

bord zit dan moet je gewoon stil zijn! 

 

 
 

Waut zien we wekelijks beter schaken, en hij heeft inmiddels meer punten gewonnen dan 

zijn broer Toon. In ronde 8 trof Waut een gevorderde tegenstander; Niels. Niels heeft 

natuurlijk veel meer ervaring in het schaken en dat was in de partij duidelijk zichtbaar. 

Niels won de partij maar een compliment aan Waut, prima tegenstand geboden. Jonas 

heeft ook flink vooruitgang gemaakt in dit seizoen. Hij heeft al meerdere prijzen 

gewonnen en gaat steeds beter nadenken welke zet hij moet doen. In zijn partij 

vanmiddag tegen Toon kwam Jonas niet in de problemen. Met weinig foutjes in het spel 

wist hij de partij te winnen. 

 

De partij tussen Huub en Danny eindigde op een heel vreemde wijze. Danny stond in het 

eindspel ver voor. Met de stukken die op het bord stonden kan je makkelijk mat zetten 

maar dat deed Danny niet. Hij wilde nog een Pion laten promoveren. Huub had alleen 

nog een Koning en bleef gewoon doorschaken. Hij heeft het goed begrepen, geef nooit 



op! Met veel stukken op het bord tegen alleen een Koning kan je raden wat er gebeurt: 

pat! Voor degene die voor staat een half punt verlies, voor Huub goed gedaan een half 

punt erbij. 

 

 
 

 

Pat werd het ook in de partij tussen Merijn en Thom. Thom komt daar heel goed mee 

weg. Met alleen een Koning tegen Dame en Toren ben je kansloos maar op een of andere 

manier werd het toch pat. Jammer voor Merijn die natuurlijk had moeten winnen. Kasper 

kan zich nog steeds binnen de top zes spelen. Tegen Koen die ook aan een heel sterk 

seizoen bezig is schaakte Kasper een prima partij. Koen kon heel lang meekomen maar 

nam een aantal keren een verkeerde beslissing. Kasper maakte daar goed gebruik van 

en won de partij. Remise werd het in de partij tussen Brenden en Ward, met twee 

Koningen op het bord winnen beide spelers een half punt. In de afgelopen speelronden 

zag ik bij Femme hele vreemde openingen waardoor je de partij eigenlijk al verloren 

hebt. In het groepje hebben we gesproken over de opening en de regels die daarbij 

horen. Femme hield zich nu goed aan de regels en dat betaald zich uit met een fraaie 

winstpartij tegen Jona. 

 

Tess heeft in de competitie nog geen punt gewonnen. Dat is op zich helemaal niet erg. 

Zij is de jongste schaker van de club en we zien dit seizoen voor haar als leerschool. 

Haar trainster Miryam ziet zeker vooruitgang in het spel en dat is op dit moment het 

belangrijkste. Felix won van haar en klimt een aantal plaatsen in de tussenstand. Ruben 

was veel te sterk voor Joris. Hij had een flink voordeel in stukken op het bord maar 

moest toch flink nadenken hoe mat te zetten. Joris bleef loeren op een patje maar dat 

zat er uiteindelijk toch niet in. 

Hugo boekte een belangrijke overwinning op Niek. Beide spelers hadden 3.5 punten 

gescoord en de winnaar heeft na winst nog een kans om bij de eerste zes te komen. Dat 

lukte Hugo die de volgende speelronden tegenstanders treft uit de top van het 

klassement. Martijn heeft de toppers al gehad en schaakte deze ronde tegen Jort. Met 

heel goed spel was de partij snel beslist in het voordeel van Martijn. Hij is nu koploper. 

Harm speelt een heel wisselend seizoen met de ene keer goed spel en de andere keer 

denk je “”hij kan het veel beter”. Tegen Eline zagen we de betere Harm. Hij won zijn 

partij en kan zich misschien plaatsen voor de tweede groep. 

 



Op het eerste bord zagen we een spannende partij tussen Daniel en Joep. Rustig 

schakend ging de partij lange tijd gelijk op. In het eindspel hadden beide schakers 5 

Pionnen op het bord, maar Joep had nog een Paard. Dat was beslissend. Joep won de 

partij en staat nu derde in het klassement. Miedo en Giacomo waren niet aanwezig 

waardoor Daan en Levi niet konden spelen. Beide schakers speelden een oefenpotje 

tegen elkaar. A.s. vrijdag worden deze partijen eerst gespeeld voordat we de indeling 

voor ronde 9 maken. Nadat de partijen zijn gespeeld geven we voor ronde 8 de punten 

voor het talentenklassement. 

 

 
 

 

 

 

DHC winnaar Basisscholenkampioenschap schaken  
Stad Groningen 2010 

 
Basisscholenkampioenschap stad Groningen: 30 januari 2010 

 

Vandaag stond de 22e editie van het Basisscholenkampioenschap schaken stad Groningen 

op het programma. De Dom Helder Camara School was mede door de inspanningen van 

de school aanwezig met maar liefst 24 schakers. Net als vorig jaar werd er gespeeld in 

de kantine van de GDSW, een prima locatie waar veel ruimte is voor de schakers en 

ouders. Aan het toernooi deden 88 kinderen mee, helaas niet veel van groep 8. Veel 

kinderen uit deze groep gingen naar de open dagen van het VO onderwijs. Op de DHC 

zitten veel kinderen die lid zijn van een schaakclub. Van de 24 deelnemers zijn 16 

kinderen lid van SC de Paardensprong of SV Unitas. Vooraf waren we een van de 

favorieten voor de titel, maar je moet het dan nog wel waarmaken. Vorig jaar viel de 

school net buiten de prijzen met een 4e plaats. 

 



 
 

Op het kampioenschap wordt Zwitsers gespeeld, dat wil zeggen dat je tegenstander 

(ongeveer) net zoveel punten heeft als jezelf. Heb je in de tussenstand een gelijk aantal 

punten dan wordt gekeken naar weerstandpunten. Dat is het totaal aantal punten van je 

tegenstanders waartegen je al hebt gespeeld. De schakers moesten 9 ronden spelen 

waarbij de computer de indeling maakt. De stand wordt bepaald door de score van de 

beste vier schakers van de school. Op schaaktoernooien wordt gebruik gemaakt van 

schaakklokken, bij dit kampioenschap speelden alleen de eerste 5 borden met een klok 

na de 3e ronde. Als de tijd om was werd de uitslag bepaald door de wedstrijdleiders.  

 

In de eerste ronde scoorde de DHC schakers een hele hoge score er werden 17 punten 

binnengehaald, een score die niet meer werd overtroffen. Veel clubschakers zagen hun 

kans schoon om te scoren tegen onervaren spelers. Gedurende het toernooi zag ik veel 

zetten tegen de schaakregels in. Bijvoorbeeld, twee koningen naast elkaar, Rokeren met 

een loper en een toren, jezelf schaakzetten enz. Dat hoort allemaal bij dit toernooi en 

maakt het extra leuk! 

 

Na drie speelronden werd de eerste tussenstand opgemaakt. De beste vier schakers van 

de school stonden op de eerste plaats. Bij aanvang van de vierde ronde was al duidelijk 

te zien dat de clubschakers de hoogste score hadden gehaald. Op de eerste 10 borden 

zaten veel DHS schakers die uitkomen voor een club. De schakers van de school waren 

makkelijk te herkennen, de school had shirtjes voor dit toernooi beschikbaar gesteld. 

Vanaf de vierde ronden was er meer te verdienen dan alleen punten. De schakers die als 

eerste hun partij hadden gewonnen kregen een lootje, voor de loterij tijdens de 

prijsuitreiking of een lekkere reep chocola. Menig DHC schaker zag ik daarmee weglopen. 

De organisatie probeert schakers van dezelfde school niet tegen elkaar te laten spelen, 

maar met zoveel schakers van de DHC was dat niet altijd mogelijk.  

 



 
 

Naarmate het toernooi vorderde zaten steeds vaker schakers van de school tegen elkaar. 

Voordeel is dan wel dat er een punt door de school wordt gewonnen. Tot aan de laatste 

ronde stond de DHC bovenaan, steeds in een andere samenstelling. De laatste ronde 

moest er nog 1 punt gewonnen worden door een van de top vier spelers om het 

kampioenschap binnen te halen. Voor de ronde begon klonk het DHC DHC DHC door het 

gebouw. Niels van Nimwegen moest winnen van schoolgenoot Koen Nolden om het 

kampioenschap binnen te halen. Niels won de partij vrij snel en het kampioenschap was 

binnen, voor de eerste keer in het bestaan van de Don Helder Camara School. Een 

fantastische prestatie! 

 

Om 16.30 uur mochten de kinderen de beker in ontvangst nemen, wat uitbundig werd 

gevierd! 

 

De school is kampioen geworden met 26.5 punten gescoord door: Hugo v/d Molen (6.5 

punten). Niek en Jort Schroor (beide 6.5 punten) en Niels van Nimwegen (7 punten). 

Veel schakers scoorden 5 of 6 punten en staan in de top van het klassement, en hebben 

ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het kampioenschap. Na opschoning van het 

klassement was de score van de volgende vier schakers goed voor een tweede plaats in 

het scholenklassement! De DHC gaat dus met twee teams naar het Provinciaal 

Kampioenschap. 

Het derde team legt beslag op de vierde plaats maar mag vooralsnog niet naar de 

volgende ronde. Op 17 februari wordt duidelijk of het derde team aan de start mag 

verschijnen. Dat gaat door als er minder dan 20 teams zijn of het aantal is oneven. 

Omdat de schakers in de drie teams qua score dicht bij elkaar zitten gaan we kijken 

welke spelers er in de teams komen. Per team mogen meerdere wissels worden gedaan, 

maar wel moet er gespeeld worden in een vaste volgorde. Dus is het zeker dat veel 

schakers meegaan naar het Provinciaal Kampioenschap! 

 

Een dik compliment aan de schakers die geen lid zijn van een club, zij hebben een prima 

prestatie neergezet! 

 

Bij de loterij ook een hoofdprijs voor een van de schakers van de DHC, Yorick Schoel won 

de eerste prijs: een doos met Raindrop Chess bord en stukken. 

De beker gaat naar de school, evenals de doos met Raindrop Chess die ook beschikbaar 

was voor de winnende school. 



 

 
 

 

Ook waren er individuele prijzen te winnen, een aantal kinderen ging met een medaille 

naar huis: de beste schakers van de groepen: 

Groep 8: Niels van Nimwegen 3e plaats 

Groep 7: Tobias Brouwers 3e plaats 

Groep 6: Jort Schroor 2e plaats en Niek Schroor 3e plaats 

Groep 5: Hugo v/d Molen 1e plaats en Koen Nolden 3e plaats 

 

Van de 24 deelnemers zitten 3 schakers in groep 7 en slechts 1 in groep 8. Alle andere 

kinderen zitten in lagere groepen, dus voor de komende jaren ziet het er goed uit voor 

de DHC! 

Alle uitslagen staan op de site www.matin2.nl , foto’s zijn terug te vinden op deze site. 

 

Eindstand scholen: 
 

 1. DOM HELDER CAMARA 1 26.5 

 2. DOM HELDER CAMARA 2 24 

 3. BORGMAN 1   23.5 

 4. Dom Helder Camara 3 22.5 

 5. BREDERO   22 

 6. Borgman 2   20.5 

 7. Petteflet   20 

 8. Boerhaave   19 

 9. GSV    18.5 

10. Dom Helder Camara 4 18 

11. Annie Mg Schmidt  17.5 

12. Borgman 3   15.5 

13. Dom Helder Camara 5 15 

14. Haydnschool   14.5 

15. De Starter   12 

16. Bredero 2   12 

17. Dom Helder Camara 6 10 

18. Vrije School  10 

19. Bisschop Bekkers  10 

http://www.matin2.nl/
http://www.matin2.nl/


20. Borgman 4   9.5 

21. Heerdstee    9 

22. Annie MG Schmidt 2   7 

23. Nassauschool   7 

24. GSV 2    7 

25. Beekenkamp    4.5 

26. Oosterhoogebrug   4.5 

27. Sint Michael   4.5 

28. Pendinghe    3.5  

Vetgedrukte scholen naar Provinciaal Kampioenschap 

 
 

Ruben, Kasper en Hugo stijgen in het klassement na winst 

 
Clubmiddag: vrijdag 5 februari 2010 

 

Voordat we vanmiddag aan de training begonnen was er eerst een podium moment. 

Twee redenen daarvoor; de rumoerige clubmiddag van de week ervoor en de successen 

op het Basisscholen kampioenschap. We hebben weer gedragsafspraken met de kinderen 

gemaakt waar iedereen zich aan moet houden. Schaken is nu eenmaal een sport waar je 

rustig en stil moet zijn anders kan er niet gespeeld worden. We hopen dat iedereen het 

goed begrepen heeft. Dan de successen op het scholenkampioenschap. De schakers van 

onze club hebben het bijzonder goed gedaan. Individueel zijn er veel prijzen gewonnen 

en het kampioenschap van de Dom Helder Camara School is behaald met schakers de 

club! Nu maar hopen dat we drie teams op mogen stellen. Levi gaat voor zijn school de 

Kloostertuin uitkomen in het kampioenschap van Drenthe. Daniel moet nog spelen voor 

zijn school de Tiggeldobbe in Winsum, en is misschien een van de tegenstanders op het 

kampioenschap van Groningen! 

 

 
 

De 9e speelronde stond vanmiddag op het programma. De nieuwe koploper Martijn 

moest zijn positie verdedigen tegen zijn broer Niels. Als vader ben ik er nooit zo blij mee 

dat ze tegen elkaar spelen want de verliezer heeft altijd weer opmerkingen over het spel 

van de winnaar. Dat moet je dan de hele avond tot ze naar bed gaan aanhoren. Martijn 

was duidelijke de sterkste en won de partij verdiend. Niels claimde na de partij herhaling 



van zetten en eeuwig schaak. Dat laatste kan niet omdat er dan geen mat gegeven kan 

worden. Ook de eerste claim haalde het niet volgens Bram, Martijn had schaak gegeven 

op verschillende velden.  

 

Op bord twee zagen we een goede partij tussen Daniel en Giacomo. Beiden speelden 

rustig en gebruikten hun tijd. In het eindspel was Daniel in het voordeel en dat gaf hij 

niet meer weg. Daniel blijft dus op een half puntje achterstand op Martijn. Miedo was er 

vanmiddag niet wegens verplichtingen op school. Zijn partij tegen Joep wordt dus 

ingehaald. In de stand krijgen beide spelers er voorlopig een half puntje bij. De partij 

tussen Daan en Kasper was er een tussen twee verschillende speelstijlen. Daan die erg 

vlot schaakt en Kasper die zijn tijd neemt. Lang ging de partij gelijk op maar Daan 

maakte wat foutjes waar Kaper van profiteerde en de partij besliste. Een belangrijke 

winst voor Kasper die nu bij de eerste zes staat.  

 

 
 

Merijn, die de laatste weken goede partijen schaakt, trof de tot nu toe enige 1000+ 

speler van de club; Levi. Natuurlijk wist Merijn van te voren dat het lastig zou worden om 

te winnen maar gaf zich niet zomaar gewonnen. Merijn koos ervoor om zoveel mogelijk 

stukken, inclusief de Dame af te ruilen en zo in het eindspel naar een remise te schaken. 

Dat lukte niet omdat Levi meer Pionnen had. Levi won maar een compliment voor Merijn 

is op z’n plaats.  

 



 
 

Op het scholenkampioenschap had Jort een half punt meer gescoord dan zijn 

tegenstander Ruben. In deze partij was dat niet te zien. Jort had helemaal geen kans en 

werd eigenlijk van het bord gespeeld. In het eindspel offerde Ruben zijn Dame voor een 

Toren van Jort. Met twee torens tegen een Koning met een paar Pionnen moest het snel 

gebeurt zijn. Maar toen wist Ruben even niet meer wat te doen. Hij liet nog een Pion 

promoveren tot een Dame en toen dreigde heel vaak een patstelling. Gelukkig voor 

Ruben liep het goed af. Met deze winstpartij stijgt hij een aantal plaatsen in het 

klassement. 

 

Mat achter de paaltjes mag eigenlijk niet meer voorkomen maar toch zagen we er weer 

een vanmiddag. Thom verloor op deze manier van Hugo! De partij tussen Harm en Koen 

eindigde in remise met twee Koningen op het bord. Joris had veel moeite met Felix. 

Opvallend: beide schakers vergaten een Loper en een Paard te ontwikkelen. Joris wist in 

een lange partij toch wat meer stukken van Felix te slaan wat de beslissing bracht in 

deze partij. Jonas had de nodige moeite met Waut, die voor een beginner best een goede 

partij speelde. Jonas won de partij maar Waut verdiend punten voor het 

talentenklassement. Femme zien we wekelijks beter schaken. Hij heeft nu beter door hoe 

je de opening moet spelen en dat scheelt al heel veel om een partij te winnen. Winnen 

lukte vanmiddag ook, Ward kon het Femme niet al te lastig maken. Toon won van Tess, 

opvallend: Tess stond aan het begin van de partij wel voor! Niek won zijn partij tegen 

Brenden maar had wel geluk dat Brenden wat onnodige foutjes maakte. Danny won zijn 

partij tegen Stap 1er Jona en Eline die nog niet op haar oude niveau is kon weer eens 

een punt scoren, zij won van Huub. 

De punten verdeling voor het talentenklassement staan binnenkort op de site. 

 



 
 

Komende weken staan er veel toernooien op het programma. A.s. zaterdag het 

Persoonlijk Jeugdkampioenschap voor C,D en E ers. In de laatste groep, geboortejaar 

2000, hebben we veel schakers. Opgave via de NOSBO site.  

Een week later op zaterdag 20 februari het volgende Grand Prix toernooi in Winschoten. 

Opgave gaat weer via mij. Leuk om te melden: Jonathan is dan in Nederland en gaat ook 

meedoen! Er zijn een aantal mee rij plaatsen. 

 

Zaterdag 13 maart wordt er gespeeld in de Hunzeborgh voor het E team kampioenschap. 

Aan dit toernooi kunnen schakers meedoen die geboren zijn in 2000 en jonger.  

Inmiddels heb ik opgave binnen van: Jort, Niek, Martijn, Levi, Jonas en Daan. We hebben 

voldoende schakers binnen de club die mee kunnen doen, zodat we met meerdere teams 

aan de start kunnen verschijnen. De drie beste teams plaatsen zich voor het NK in de 

Euroborg, 

 

 

Waut, Toon en Jonas stijgen in klassement 
 

Clubmiddag: vrijdag 12 februari 2010 
 

Sinds het bestaan van onze website maak ik van elke clubmiddag een verslag. Daarin 

aandacht voor de gespeelde partijen maar ook informatie over onze club. Zo kan 

iedereen op de hoogte blijven waar we als club mee bezig zijn. In dit verslag eerst de 

nodige informatie. Tot aan de zomervakantie blijft Anders zeker lesgeven. Miryam en 

Anders trainen een groepje die aanstaande vrijdag wordt gesplitst in twee groepje. 

Reden hiervoor is de komst van drie nieuwe clubleden die ik in het volgende verslag 

nader voorstel. Met de komst van deze clubleden zitten we helemaal vol.  

 

De oproep voor het inleveren van een logo heeft ongeveer 10 inzendingen opgeleverd. 

De logo’s gaan we voorleggen aan een grafisch ontwerper. Het winnende logo komt op 

een clubshirt, waarvoor we een sponsor hebben gevonden. Het is de bedoeling dat het 

clubshirt in diverse maten wordt bedrukt. De kinderen die toernooien spelen krijgen het 

clubshirt. Het shirt blijft eigendom van de club. Als je een maatje groter nodig hebt kan 

je het ruilen op de club. Met de komst van een shirt geven we het clubgevoel nog een 

extra dimensie!  

 



Veel kinderen schaken op internet via www.gameknot.com. Een misverstand bij 

sommigen, je hoeft je partij niet in een keer te spelen. Je kunt zelf aangeven hoe lang je 

maximaal gaat doen over een zet. Dat kan je aangeven in dagen. 

 

De komende weken staan veel toernooien op het programma. Voor degene die de weg 

een beetje kwijt is het overzicht: 

 

20 februari: Grand Prix van der Linde (Winschoten). Vertrek 12.30 uur vanaf de 

Hunzeborgh 

6 maart: Basisscholen Kampioenschap provincie Groningen en Drenthe. Twaalf kinderen  

              spelen mee met de drie teams van de Dom Helder Camara School. Daniel komt 

uit       

              voor zijn school; de Tiggeldobbe uit Winsum. Levi speelt in de provincie 

Drenthe  

              hij speelt in het team van de Kloostertuin. De beste drie scholen plaatsen zich  

              voor de finale op 20 maart. 

13 maart: E-team kampioenschap NOSBO in de Hunzeborgh. Kinderen geboren in 2000 

of  

                later mogen hieraan meedoen. Als er nog twee kinderen zich aanmelden 

kunnen  

                we starten met drie teams. De beste 3 plaatsen zich voor het NK. Deze 

spelers  

                hebben zich opgegeven: Levi, Jonas, Martijn, Jort, Niek, Daan, Kasper, Joep,  

                Merijn, Hugo en Ruben. 

27 maart: Ons eigen Sc de Paardensprong Jeugdtoernooi. Alle schakers van onze club  

                kunnen aan dit toernooi meedoen. Opgave kan op de club of via Ronald. 

 

In de competitie stond speelronde 10 op het programma met weer een aantal 

verrassende uitslagen. Levi en Martijn speelden op het eerste bord. Martijn is koploper en 

tegen Levi had Martijn al vaker (o.a. op internet) een goed resultaat behaald. Beide 

schakers spelen meestal in een veel te hoog tempo en maken dan onnodige fouten. 

Vanmiddag ging het iets rustiger, maar de stukken vlogen wel van het bord. Er werd 

volop afgeruild (waarom eigenlijk!) en al snel kwamen de spelers in het eindspel. Martijn 

had alleen nog een Toren, tegen drie aangesloten Pionnen van Levi. Als je het goed 

speelt dan winnen de Pionnen het van de Toren. De F, G en H Pionnen redden het niet, 

het werd remise door herhaling van zetten. Martijn bewoog zijn Koning alleen nog tussen 

de velden G7 en H8 en Levi bleef ook met zijn Koning lopen.  

 



 
Drie Pionnen tegen een Toren. 

 

Joep trof Kasper en beide spelers deden het in tegenstelling tot bord een rustig aan. 

Kasper speelt tot nu toe erg goed in de competitie aan staat in de top van het 

klassement. Tegen Joep speelde Kasper een hele goede partij die hij besliste in het 

eindspel. Beide spelers probeerden een Pion te laten promoveren waar Kasper twee 

tempo’s in voorliep en dat was beslissend. Met een “shit” van Joep bereikte de Pion van 

Kasper het promotieveld waarmee de partij was beslist. Giacomo speelde pat tegen Koen 

en dat was een verrassing. Koen stond ver achter in stukken maar bleef, zoals geleerd, 

doorspelen. Dat levert een mooi half puntje op! Jonas zie je wekelijks beter spelen. Hij 

leert heel veel via het schaken op Internet en liet vanmiddag weer zijn talent zien. In 

deze ronde lukte het Jort niet om van Jonas te winnen. Met de winst stijgt Jonas weer 

een paar plaatsen, knap werk! 

 

 
 



Ook Ruben blijft in de competitie goed spelen. Zijn tegenstander Niels heeft natuurlijk 

veel meer ervaring en heeft meer kennis van het spel als Stap 4er. Toch moest Niels flink 

aan de bak om de winst te pakken omdat Ruben goed bleef opletten. Niels won na een 

lange partij en sluit weer aan bij de top van het klassement. Complimenten zijn voor 

Ruben, goed gespeeld. Dat geldt ook voor twee spelers die als beginnende schakers nog 

niet zoveel ervaring hebben; Branden en Huub. Beide spelers speelden erg goed en 

kwamen in een lastig eindspel voor beginners. Een Toren en Koning van Brenden tegen 

een Koning alleen van Huub. Na enig geschuif in het midden van het bord lukte het 

Brenden om de Koning van Huub naar een hoek te krijgen en mat te geven. Harm moest 

het opnemen tegen zijn broer Thom. De winnaar van dit treffen kan nog aanhaken bij de 

top, en dat werd na een niet al te lange partij Thom. Waut won zijn partij eenvoudig van 

Tess, die wekelijks vorderingen maakt! 

Eline kan ook weer een punt toevoegen aan haar totaal, zij won heel snel van Femme. 

 

 
 

De partij tussen Merijn en Niek was de langste van de middag. Rond het bord hadden 

zich een aantal kinderen verzameld om de partij te bekijken. Geen van de trainers heeft 

het gezien, maar een van de kinderen zei iets voor waardoor volgens Niek Merijn de 

partij won. 

Merijn zag dit anders, volgens hem had hij anders toch wel gewonnen. Dit soort dingen 

gebeuren regelmatig op toernooien. Je kunt het soms niet voorzijn. Na het incidentje heb 

ik alle kinderen die erbij stonden bij elkaar geroepen en uitgelegd dat je mag kijken maar 

nooit iets mag zeggen.  

 

Toon schaakte een prima partij tegen Joris, met een verrassende uitslag: Toon won en 

klimt een paar plaatsen in de tussenstand. Spannend was de partij tussen Hugo en Daan. 

Hugo kwam een Dame voor te staan maar moest die even later weer inleveren. Na een 

ware afruilslag werd deze partij remise. Ward en Jona speelden een knappe partij die 

Ward uiteindelijk won. Miedo was er weer niet vanmiddag waardoor Daniel niet in actie 

kwam. Ook Felix kon niet spelen omdat Danny niet kon komen. Miedo heeft nu drie 

partijen in te halen. Deze partijen moeten gespeeld worden voordat we in groepjes 

verder gaan. Lukt dat niet dan gaan zijn partijen verloren. 

 

Voordat de competitie begon kregen twee schakers hun diploma: Daniel voor Stap 2 en 

Martijn kreeg zijn Stap 3 diploma uitgereikt. Gefeliciteerd! 



Hulpje a.s. vrijdag: Kasper. Het nieuwe hulpjes schema tot de zomervakantie maken we 

volgende week. 

 

 
 

 

 

Levi en Martijn met een 3e en 4e plaats naar NK 

 
PJK E: zaterdag 13 februari 2010 

 

Dit weekend stond een belangrijk toernooi op het programma, het Persoonlijk 

Jeugdkampioenschap voor spelers in de categorie A t/m E. Onze club heeft een paar 

leden die in de C en D klasse kunnen uitkomen maar zij deden niet mee. In de E 

categorie mogen ook schakers die jonger zijn meedoen. Onze club was zoals altijd goed 

vertegenwoordigt op dit toernooi. Onze deelnemers: Jort, Niek, Joep, Danny, Levi, 

Kasper, Jonas en Martijn. 

De wedstrijdleiding was in handen van Bram en dan weet je dat er stipt op tijd wordt 

gespeeld. 

 

Jort speelde een beetje wissel vallend toernooi, hij verloor van twee tegenstanders met 

een lagere rating (zo zie je dat rating niet alles zegt). Tegen Levi kon Jort ook niet 

winnen maar met drie punten mag Jort best tevreden zijn. Hij won wel van clubgenoot 

Danny. Ook Danny had niet echt zijn dag. Danny trof in de eerste ronde een van de 

favorieten Adrian Kuiper, waar Danny geen kans tegen had. Ook tegen clubgenoot 

Kasper moest hij de winst aan de tegenstander laten. Danny verloor ook tegen spelers 

met een lagere rating, en eindigde het toernooi met twee punten. 

 



 
 

Niek deed het beter dan zijn broer Jort. Niek zat regelmatig op de eerste borden. Ook 

Niek kon niet winnen van Adrian en tegen Levi had hij voor een stuntje kunnen zorgen. 

In deze partij kwam Niek een Dame voor omdat Levi die zomaar weg gaf. Je zag Levi 

balen, maar even later herstelde hij zijn fout. Met een mooie dubbele aanval op Koning 

en Dame stond hij er plotseling veel beter voor en gaf de partij niet meer weg. Niek 

speelde tegen twee clubgenoten, hij won van Kasper en ook van Joep. Twee prima 

prestaties, vooral de winst tegen Joep was een grote verrassing. We moesten Joep we, 

die in tranen was, wel troosten na de partij. Niek scoorde vier punten en werd daarmee 

11e van de 24 deelnemers. Opvallend: hij schaakte vandaag niet tegen zijn broer Jort! 

 

 
 

Jonas was veruit de jongste deelnemer, hij is nog H’tje en kan nog jaren meedoen met 

dit toernooi. Hij trof een keer een clubgenoot, Levi. Deze partij ging kansloos verloren 

maar in de overige partijen liet Jonas zien dat hij een hele goede speler aan het worden 



is. In een van zijn partijen zag ik hem een mooie voorsprong opbouwen. En hij past heel 

vaak het geleerde uit de Stappenboeken toe op het bord. In deze partij een aantal mooie 

penningen waar hij winst mee boekte. Het afmaken is soms nog lastig. In deze partij 

ging hij met Torens schuiven wat de tegenstandster in de gelegenheid stelde om wat aan 

de achterstand te doen. Even leek de partij te kantelen maar gelukkig wist Jonas op tijd 

toe te slaan. Jonas scoorde heel knap vier punten een top prestatie! 

 

 
 

Kasper begon niet zo goed, hij verloor in de eerste ronde van een tegenstandster met 

een veel lagere rating. Kasper zat niet goed in de partij en dat kost een punt. Daarna 

ging Kasper beter schaken. In de partij tegen een van de favorieten had Kasper een hele 

mooie aanval opgezet en de beslissing was aanstaande met een mat in een. Zijn 

tegenstander zag dit ook maar kon zich niet voldoende verdedigen. Een verrassende 

winst lag voor het oprapen maar Kasper zag het niet, heel jammer, want de partij werd 

later beslist in het voordeel van zijn tegenstander. Met drie punten eindigde Kasper in de 

middenmoot. 

 



 
 

Joep was vooraf niet een van de favorieten maar wel een hele goede outsider. Joep ging 

goed van start met winst in de eerste ronde. Daarna ging het even mis, verlies tegen 

Niek en Martijn. In de partij tegen Martijn stond een lastige stelling op het bord (zie de 

foto). Het wachten was op een foutje van een van de beide spelers. Dat gebeurde, Joep 

deed net de verkeerde zet en Martijn wist voordeel te halen die hij niet meer weggaf. 

Volgens kenners, die de partij volgden had Joep moeten winnen. Zo ook in de laatste 

partij tegen de latere winnaar Tom. Joep had twee vrijpionnen waar voordeel uit te halen 

was. Zijn tegenstander kon niet heel veel, een Toren stond in de penning die niet op te 

heffen leek. Het enige stuk waar gespeeld mee kon worden was de Dame en daar ging 

het mis voor Joep. De Pionnen werden geslagen en Tom bood remise aan om daarmee 

het toernooi te winnen. Dat aanbod accepteerde Joep en kwam daarmee op 4.5 punten, 

net niet voldoende om bij de eerste vijf te komen en een NK plaats af te dwingen. 

Jammer maar wel een heel goed toernooi voor Joep. Hopen dat er nog een vrijplaats 

komt. 

 

Wel naar het NK gaan Levi en Martijn. Beide spelers troffen elkaar in de derde ronde en 

het leek of beiden de trein moesten halen. In een enorm tempo werden de stukken 

afgeruild en stond een eindspel op het bord met een groot voordeel voor Martijn. Naast 

een paar Pionnen, twee Torens tegen een van Levi. Het tempo bleef erin en dus was het 

wachten op de beslissende fout, en die kwam. Martijn dacht met een Toren ruil de partij 

te beslissen maar maakte een enorme fout. In plaats van een gingen beide Torens in de 

doos, en de partij beslist in het voordeel van Levi. Martijn verloor ook van Adrian en had 

in de “klassieker” tegen Jelle geluk. Hij stond achter maar loerde op mat achter de 

paaltjes. We dachten dat Jelle het gezien had maar dat was niet zo. Geluk voor Martijn 

die met 5 punten vierde werd. 

 

Levi trof vier clubgenoten, Martijn, Niek, Jort en Jonas. Alle partijen werden gewonnen. 

Tegen Tom en Adrian verloor hij. Tegen Adrian had er meer ingezeten volgens de 

kenners maar dat lukte helaas niet. Levi scoorde 5 punten en met een gunstig onderling 

resultaat t.o.v. Martijn en betere weerstandpunten werd Levi 3e. Een prachtige prestatie 

want Levi is nog F’je dus kan komende jaren, net als Jonas, nog meedoen met dit 

toernooi.  

 



 
 

We kunnen terugzien op een toernooi waar over het algemeen goed werd gepresteerd 

door de schakers van onze club. Met 3 schakers bij de eerste zes en twee NK plaatsen 

voor Waalwijk hebben de spelers weer eens laten zien dat we als club goed scoren op de 

toernooien en we zeker meetellen in het Noordelijke schaakwereldje! 

 

 

Veel prijzen op Grand-Prix v/d Linde 

 
Grand-Prix van der Linde: zaterdag 20 februari 2010 

 

Op de organisatie van de Grand-Prix van der Linde was vorig jaar nogal wat aan te 

merken, het was rumoerig met veel te veel schakers in een veel te kleine zaal, geen 

vermaak voor de kinderen na de partijen en te kleine tafels om fatsoenlijk te kunnen 

spelen. We waren dus benieuwd hoe het dit jaar zou gaan. Voor onze schakers was het 

een bijzonder toernooi, Jonathan deed mee! Hij was samen met zijn familie voor de 

voorjaarsvakantie overgekomen vanuit Israël en wilde wel weer eens meedoen met een 

toernooi. Het werd een leuk weerzien met Jonathan en zijn familie! 

 

Zoals altijd was onze club goed vertegenwoordigd, met negen schakers togen we richting 

Winschoten waar om 13.45 uur de eerste partij werd gespeeld. Ter plaatse aangekomen 

bleek de organisatie het nodige te hebben aangepast om het toernooi volgens de regels 

te laten verlopen. Er was een extra ruimte waar de kinderen na hun partij een potje 

konden schaken of een Donald Duckje lezen. Tevens was er een aparte ruimte waar de A 

groep en de Champions League werd gespeeld. De opkomst was veel lager dan vorig jaar 

en dat kwam ten goede aan de rust in het gehorige speellokaal. 

 



 
 

In groep E speelde een schaker van onze club; Jonas, veruit de jongste deelnemer op dit 

toernooi. Jonas heeft veel dit seizoen een flinke spong gemaakt met zijn rating en zit al 

een aantal toernooien niet meer in de laagste groep. In groep E zaten veel schakers met 

nagenoeg dezelfde rating dus kon het alle kanten op. Jonas speelde een goed toernooi. 

Hij won vier partijen en dat hadden er misschien een paar meer kunnen zijn. In de 

verloren partijen had Jonas zeker kans op een goed resultaat maar dat lukte door een 

paar beslissende foutjes net niet. In de uitslag stonden 4 schakers op 4 punten met 

dezelfde weerstandpunten. Op basis van SB punten miste Jonas net een beker, hij werd 

uiteindelijk na het nodige rekenwerk vijfde. In het NOSBO klassement klimt Jonas naar 

een hele knappe zesde plaats. 

 

Giacomo schaakt op toernooien heel wisselvallig. De ene keer gaat het heel goed en pakt 

hij een prijs, in een volgend toernooi gaat het weer een stuk minder en eindigt hij met 

een paar punten onderin de groep. Vandaag zat hij met Daan, die in Hoogeveen moest 

wennen aan een hoger niveau en wat punten moest inleveren in groep D. Beide spelers 

troffen elkaar in de eerste ronde en deze partij eindigde in een remise. Voor Giacomo 

werd het een prima toernooi, hij won vier partijen en speelde nog een keer remise. Met 

vijf punten werd hij eerste in de groep en ging net als vorig jaar op dit toernooi met een 

beker naar huis. Dat lukte Daan ook. Hij scoorde 4.5 punten en werd knap derde. In de 

voorlaatste partij stond Daan er prima voor maar maakte een foutje met zijn Dame. Die 

ging eraf en dat was meteen de beslissing in deze partij, jammer. Daan en Giacomo doen 

weer goede zaken voor hun rating! 

 



 
 

 

Veel schakers van de club zaten in groep C; Jonathan, Hugo, Niels en Martijn. Voor Hugo 

was het de opdracht om zijn topklassering in het NOSBO klassement te verdedigen en 

Martijn zou na een goed toernooi misschien boven de 1000 punten komen. Jonathan 

moest duidelijk wennen om weer eens een toernooi te spelen. In Israël worden weinig 

toernooien voor kinderen georganiseerd en dat zag je aan het spel van Jonathan. Hij had 

voor aanvang de hoogste rating in deze groep maar zoals zo vaak zegt dat lang niet 

alles. Jonathan verloor de partijen tegen zijn oud clubgenoten en wist in de andere 

partijen slechts een puntje te scoren. Wat opviel: Jonathan vergat heel vaak zijn klok! 

Hugo verloor zijn partijen van Niels en Martijn maar wist uit de andere partijen 3.5 

punten te scoren waarvan een remise tegen de latere groepswinnaar. Hugo verdiend 11 

punten voor het klassement en staat nu op een mooie derde plaats.  

 

In deze groep troffen de jongens nog een oude bekende: Wietse. Hij schaakt al een tijdje 

niet meer in clubverband maar wilde toch weer eens meedoen aan een toernooi in de 

buurt. Zijn partijen tegen Niels en Martijn zijn heel vaak spannend, je kunt haast spreken 

van een “klassieker”. Martijn won zijn tegen Wietse maar dat ging niet makkelijk. In het 

eindspel had Martijn een Pion op punt van promoveren, maar Wietse had net als Martijn 

nog een Dame. De Koning van Wietse kon niet weg, die hield twee Pionnen van Martijn 

tegen. Wietse probeerde met steeds schaak te geven er een remise uit te slepen. Dat 

lukte op een gegeven moment niet meer waarna Martijn de partij kon beslissen. In de 

laatste ronde moesten de broers tegen elkaar. Niels had drie punten en Martijn vier, het 

kon voor beide spelers nog een podiumplaats worden, maar aan een remise hadden 

beide schakers niets. Dus geen afspraakjes vooraf. Niels schaakte een goede partij en 

was veel te sterk voor Martijn die de nederlaag sportief accepteerde. In de eindstand 

stonden 3 schakers op vier punten. Op onderling resultaat werd Niels tweede en Martijn 

viel met een vierde plaats net buiten de prijzen. Beide schakers winnen een paar punten 

en Niels staat in het NOSBO klassement nu op de 9e plaats. 

 



 
 

Daniel en Levi speelden in groep B. In deze groep werden zes schakers ingedeeld, dus 

slechts vijf speelronden. Voor aanvang had Daniel de laagste rating 942 tegenover de 

hoogste rating in deze groep (1193) een enorm verschil. Een lastige middag voor Daniel 

die toch 1.5 punten wist te scoren. Met deze score en tegenstanders verlies je geen 

punten van je rating. Goed gedaan dus. Daniel moet nog een klein stapje maken om de 

1000 punten te halen. Levi, veruit de jongste in deze groep, speelde een goed toernooi. 

Hij verloor twee partijen tegen sterkere tegenstanders de andere drie partijen wist hij te 

winnen. De partij tegen clubgenoot Daniel was tot het eind toe spannend maar Levi trok 

toch aan het langste eind. Levi werd derde en won weer een beker. Ook zijn rating gaat 

weer omhoog en staat hij nu 15e in het NOSBO klassement.  

 

 
 



 
De prijswinnaars samen met Jonathan 

 

Een goed toernooi werd het dus voor de schakers van onze club, vier prijzen en alle 

schakers winnen punten voor hun rating! 

 

 

Jonas pakt beker in Friesland 

Donger Jeugdtoernooi: zaterdag 27 februari 2010 

Tekst en foto: Anders Bay (vader Jonas) 
 

Jonas schaakt de laatste tijd veel en in de voorjaarsvakantie (waar er geen clubmiddag 

was) nam Jonas deel aan het Donger Jeugdtoernooi. Het toernooi was georganiseerd 

door Schaakclub de Donger in Dokkum. Zaterdag 27 februari vertrok ik daarom samen 

met Jonas met de trein vanuit Groningen station richting Friesland om in het 

Bowlingcentrum in Oostrum te spelen. We hadden afgesproken dat de opa van Jonas ons 

met de auto in Veenwouden zou ophalen en ons naar Oostrum brengen. Dat gebeurde 

ook, alleen werd Jonas tijdens de reis wat misselijk. Waarschijnlijk was het wagenziekte.  

 

We spraken daarom af dat we aan het begin van het toernooi zouden zien of Jonas zich 

fit genoeg voelde om te spelen. Jonas had er wel zin in en ging naar het schaakbord, 

waar hij een goede start kreeg, want hij won de eerste partij in een mooie stijl. Jonas 

speelde in de derde klasse (geboren in 2000 of later) die in kleinere poulen was 

opgedeeld, waar iedereen tegen iedereen speelde, zonder klok. Jonas, die tot 13 maart 6 

jaar is, was een van de jongste spelers (of misschien was hij de jongste).  

 



 
 

In ronde 2 speelde Jonas een partij tegen de latere nummer 2. Het werd een partij 

waarin de spelers aan elkaar gewaagd waren, maar uiteindelijk trok zijn tegenstander het 

intiatief naar zich toe en won. Jonas herstelde zich in ronde 3 en won een snelle partij. In 

de vierde ronde verloor Jonas tegen de latere winnaar van zijn poule. Jonas speelde wit 

en het viel me op dat de tegenstander van Jonas de zogenaamde Russische opening 

speelde, maar op een manier die eigenlijk minder goed voor zwart is, als wit tenminste 

het goede antwoord weet te vinden in deze (veel gespeelde?) variant. Ik geef het hier 

weer, want ik vind het wel leerzaam: 1.e4,e5 2. Pf3, Pf6 3.Pxe5, Pxe4. Zwart speelt dus 

symmetrisch, maar als wit nu 4.De2 speelt dan kan zwart niet zo goed hetzelfde spelen, 

dus 4.-,De7, omdat wit dan het zwarte paard op e4 slaat met zijn Dame, terwijl zwart 

niet het witte Paard kan slaan met zijn Dame. Integendeel moet Zwart nu goed opletten 

want zijn Paard (en Koning) worden aangevallen door de witte Dame in de e-lijn. Jonas 

vond inmiddels een minder goed antwoord dan 4.De2 en kwam in de problemen 

waardoor hij materiaal verloor. Hij vocht zich echter terug in de partij en kreeg wat 

kansen. Maar het mocht niet baten en hij verloor de spannende strijd.  

 

De laatste partij moest Jonas winnen om de derde prijs te winnen, en dat gebeurde ook, 

en dat zelfs vrij snel. En zo eindigde Jonas als nummer drie in zijn poule en kon hij weer 

een beker mee naar huis nemen van een toernooi.  

Het werd een leuk toernooi dat in een ontspannen sfeer van stapel liep. En dat het 

allemaal in de Friese taal gebeurde was natuurlijk ook iets bijzonders 

 

 

 

Zes schakers voor het clubkampioenschap bekend 
 

Clubmiddag: vrijdag 5 maart 2010 
 

Vandaag was de clubmiddag iets anders ingedeeld dan normaal. Uit speelronde 11 

stonden moesten nog een aantal partijen worden ingehaald door schakers uit 



verschillende trainingsgroepjes. Om het overzichtelijk te houden en veel geloop te 

voorkomen speelden de schakers die niet hoefden in te halen doorgeefschaak, wat ze 

altijd leuk vinden. De beginners kregen gewoon les in de kleine zaal. 

 

Het belangrijkste clubnieuws van deze week ontvingen we van de NOSBO. Naast Levi en 

Martijn heeft Joep zich ook gekwalificeerd voor het NK voor E spelers in Waalwijk. 

Fantastisch nieuws voor onze club; van de zes schakers uit de provincies Groningen en 

Drenthe komen er drie van onze club! Voor de NK plaatsen voor F/G en H spelers 

(geboren 2001 en later) wordt gespeeld op 17 april. Ook in deze categorieën hebben we 

veel schakers die zich kunnen kwalificeren voor hun NK.  

Ook NOSBO nieuws, de ratings van maart. Voor veel schakers weer een groen getal op 

het overzicht dus winst. Joep, Martijn en Daniel zitten vlak bij de 1000 punten! 

Ander clubnieuws: ons clubshirt. We hebben een logo gekozen. Dit logo wordt door een 

grafisch ontwerper verder uitgewerkt zodat het bedrukbaar is poloshirts. Binnen een paar 

dagen hopen we het ontwerp te kunnen zien. Als we akkoord gaan met het ontwerp 

kunnen de shirts snel klaar zijn. Het clubshirt is bedoeld voor schakers die op toernooien 

uitkomen.  

 

De uitslagen van de inhaalpartijen uit ronde 11: 

Kasper – Martijn 0-1 

Koen – Waut 0.5-0.5 

Toon – Harm 1-0 

Huub – Joris 0-1 

Brenden – Tess 1-0 

 

 
Doorgeefschaak: altijd leuk! 

 

Opvallend was het goede spel van Toon tegen Harm. De laatste weken zien we Toon 

steeds beter spelen wat hem veel punten heeft opgeleverd. Met de winst van vanmiddag 

is Toon geklommen naar de 10e plaats. Bij de aankondiging dat Joris tegen Huub moest 

spelen werd Joris door een aantal kinderen aangemoedigd, waarom dat was weet ik niet 

maar een makkelijke partij werd het niet voor Joris. Huub bood goed tegenstand, en ik 

zag hem een aantal keren reageren als hij een verkeerde zet had gedaan. Als je als 

beginnend schaker direct je fout ziet dan begin je meer inzicht te krijgen in het spel. Dat 

is voor Huub die de partij verloor een winstpunt! 

 



Dan naar de laatste speelronde. Ook in deze ronde weer mooie partijen, met een aantal 

verrassende uitslagen. Op het eerste bord een leuk treffen Martijn tegen Jonas. Jonas 

keek de hele partij tegen een kleine achterstand aan die Martijn in het eindspel volop 

benutte. Nadat Jonas mat was gezet moest onze jonge schaker een traantje wegpinken. 

Schaken is een hele sportieve sport en een troostend gebaar was er meteen van Martijn. 

Goed om te zien dat de jongens zo met elkaar omgaan!  

Kasper en Levi troffen elkaar op het tweede bord. Kasper kon nog bij de eerste zes 

komen maar moest dan wel winnen. Qua rating zou dat niet eenvoudig zijn want Levi zit 

al boven de 1100 punten. Toch eindigde deze partij in een verrassing. Kasper speelde 

een voortreffelijke partij en won. Zo zie je dat rating niet alles zegt en dat in onze 

competitie iedereen tegen elkaar kan spelen zonder dat je van te voren weet wie er gaat 

winnen. 

 

 
 

Nog een verassende uitslag kwam tot stand op bord drie. In de partij tussen Ruben en 

Daniel stond Ruben in het eindspel voor en lagen er duidelijke winstkansen. Daniel had 

dat goed gezien en zocht naar een oplossing voor remise. Dat lukt op een knappe 

manier; herhaling van zetten. Met een aantal keren achter elkaar dezelfde bordstelling 

werd het volgens de regels remise. Knap gespeeld van Ruben maar ook een compliment 

naar Daniel die goed bleef opletten. Ook Niels kon nog bij de eerste zes komen maar hij 

moest dan wel zien te winnen van Joep, geen makkelijke opgave. We zagen een partij 

waar beide spelers hun tijd namen en de partij heel lang in evenwicht was. Niels had een 

aanvallende stelling waar Joep zich goed tegen verdedigde. Toch lukte het Niels om een 

licht voordeel op het bord te krijgen. Hij gaf een aantal malen achter elkaar schaak 

waarop Joep eeuwig schaak claimde, dat was het echter niet, een paar zetten later was 

het echt mat. Bij eeuwig schaak is dat niet mogelijk. Voor Joep was de uitslag een flinke 

teleurstelling, ook trainen bij hem. Omdat de partijen van de voornaamste concurrenten 

al bekend waren kon ik Joep toch opvrolijken, hij zit op basis van de andere uitslagen bij 

de beste zes. 

 

In vorige clubverslagen heb ik regelmatig geschreven over Merijn. Hij speelt al weken 

goede partijen en wint veel punten in de competitie. Vanmiddag moest hij tegen Jort, 

een tegenstander die ook een goede partij op het bord kan zetten. Het werd vanmiddag 

voor Merijn een veeg partij. Met goed spel ging het een na het andere stuk van Jort van 

het bord. Met een groot overmacht aan stukken in het voordeel van Merijn was het 

oppassen voor pat, waar Jort ook naar op zoek was. Gelukkig voor Merijn werd het dat 



niet, Merijn trok wat stukken terug om zo meer ruimte op het bord te krijgen waardoor je 

makkelijker mat kan geven. Merijn komt nu in de B of C groep, afhankelijk van de 

partijen die nog worden ingehaald, Jort speelt vrijwel zeker in groep D. 

 

 
 

Hugo won van Koen en komt zeker uit in de B groep. Koen gaat verder spelen in groep 

D. 

Thom won zijn partij van Daan maar heeft door de winst van Kasper en Niels te weinig 

punten voor de A groep. Beide schakers treffen elkaar weer in groep B. Eline lijkt weer op 

haar oude niveau te zitten. Met goed spel won zij van Danny, en gaat waarschijnlijk 

verder spelen in groep C. Voor Danny is het nog onduidelijk in welke groep hij gaat 

spelen, daarvoor moeten eerst de inhaalpartijen worden gespeeld. Waut won zijn partij 

van Femme. Met 6 punten lijkt Waut, heel knap voor een beginner, uit te gaan komen in 

groep C. Femme speelt verder in groep E. Ward speelde remise tegen Felix, beiden gaan 

door in groep E. 

In deze groep gaat ook Tess spelen, Joris was te sterk in deze ronde. Joris speelt verder 

in groep C. 

 

Daan heeft vanmiddag zijn Stap 2 diploma gehaald! Gefeliciteerd! 

 

A.s. vrijdag worden de resterende partijen gespeeld en dan zijn alle groepen duidelijk. 

Net als vorig jaar krijgen de nummers 1 en 2 uit de voorronde een bonus. Martijn krijgt 1 

punt en Daniel 0.5 punt. In de groepen spelen we met een tafelleider en spelen we een 

volledige competitie. Je speelt dus twee keer tegen elkaar. 

 

 



 
 
 
 

DHC wordt knap tweede op provinciaal kampioenschap 

Basisscholenkampioenschap provincie Groningen: 6 maart 2010 
 

In de voorronde van het basisscholenkampioenschap schaken had de DHC een prima 

prestatie neergezet; kampioen van de stad Groningen en een tweede en vierde plaats. 

Door dit resultaat mochten we vandaag op het provinciaal kampioenschap aantreden met 

drie teams. De beste 13 kinderen uit de voorronde werden daarvoor geselecteerd. De 

teamindeling koste nog wat hoofdbrekens maar een indeling op basis van rating (een 

getal wat de sterkte van de speler aangeeft)was de beste oplossing en een eerste zet 

naar nog meer succes. De teamindeling waarmee we vandaag aan de start kwamen: 

Team 1: Joep Scheerhoorn, Martijn en Niels van Nimwegen en Hugo van der Molen 

Team 2: Tobias Brouwers, Niek Schroor, Joris Nolden en Ruben de Wolf 

Team 3: Danny Moerman, Koen Nolden, Jort Schroor, Brenden Pham en Waut Brilman 

Op een team kampioenschap wordt in een vaste opstelling gespeeld dus onderling 

wisselen van bord mag niet, behalve op het vierde bord. Dat gebeurde in team 3 waar 

Brenden en Waut elkaar afwisselden. Met drie teams op een kampioenschap valt heel wat 

te coachen, gelukkig wilde Karin Brouwers de teamleiding van team 2 op zich nemen 

zodat we die taak konden verdelen. 

Net als in de voorronde werd er gespeeld in de kantine van de GDSW een mooie ruime 

locatie voor schakers en ouders. 24 Teams van scholen uit de provincie deden mee aan 



het toernooi. Vooraf was de DHC een van de favorieten samen met de Borgstee uit 

Grijpskerk die ook aan de start kwam met 3 teams. In de eerste ronde ging team 1 

voortvarend van start met een 3-1 winst tegen de Regenboog uit Tolbert. Team 2 en 3 

troffen wat sterkere tegenstanders waar beide teams niet van wonnen. Tegen de 

Sprinkplank uit Leek en de Tiggeldobbe uit Winsum verloren beide teams met 1-3. 

 

In de twee volgende ronden (er werden 7 ronden gespeeld) werden heel veel punten 

gewonnen. Team 2 en 3 haalden de maximale score met twee keer een 4-0 overwinning. 

Team 1 won in de tweede ronde met 3-1 van De kleine Dollard uit Winschoten. Dat had 

ook het resultaat kunnen zijn in de derde ronde. Niels en Martijn hadden hun partij 

gewonnen en Hugo sloeg hard toe op bord vier. Hij had heel veel stukken gewonnen met 

zijn Dame maar vergat jammer genoeg zijn verdediging, plotseling was het zomaar mat. 

Erg jammer vooral omdat op bord een Joep een hele lastige tegenstander had, 

clubgenoot Daniel die heel goed speelde en het bordpunt pakte. Daarmee het 2-2. 

Ronde vier was een bijzondere speelronde. Drie teams van de DHC troffen de 3 teams 

van de Borgstee. Beide scholen waren gehuld in scholenshirts wat een speciale aanblik 

gaf. Het oranje/zwart van de Grijpskerkers tegen het blauw/wit van de Dom Helder 

Camara. In het team van de tegenstander, net als bij ons, allemaal clubschakers of 

kinderen die schaakles krijgen op school. Team 3 schaakte erg goed in deze ronde, alleen 

op bord 1 werd verloren. Met een 3-1 overwinning stond het team plotseling in de top 

van het klassement en speelden ze de volgende ronde op de hoogste borden. Team 1 en 

2 hadden wat minder succes zij verloren met 0.5-3.5 en 1-3.  



 

Door het resultaat uit de vierde ronde zakten beide teams wat in de tussenstand en dat 

is niet altijd een nadeel, je treft dan tegenstanders met een gelijke score die vaak wat 

minder sterk zijn. Team 1 herstelde zich goed in ronde 5 en 6, twee keer een 3-1 

overwinning. Team twee kwam niet verder dan verlies tegen de Fontein uit Ten Boer en 

een gelijk spel tegen de Peter Petersenschool. Het derde team stond dus onverwacht 

bovenin het klassement en zij moesten in de vijfde ronde tegen de Borgstee 1. Dat team 

was ook veel te sterk voor ons jonge team met veel beginnende schakers, het werd 0-4. 

Maar in de zesde ronde streden ze weer voor een mooi resultaat, een knappe 2-2 tegen 

de Kleine Dollard. 

Met nog een ronde te gaan was het superspannend. Alle team deden mee in de bovenste 

helft van het klassement. Het eerste team stond er erg goed voor, bij winst lag een 

mooie tweede plaats in het verschiet en ook team 3 kon bij winst bij de eerste 5 komen. 

Team 2 won in de laatste ronde knap met 3-1 van de Zandplaat uit Loppersum. Het 3e 

team had een lastige opponent de St. Walfridesschool uit Bedum. Zij hadden evenveel 

punten als het derde team. Op alle borden werd erg goed gespeeld, Waut en Jort wonnen 

hun partij. Koen en Danny speelden en lange partij die zij jammer genoeg verloren. Met 

dit gelijke spel eindigde team 3 op een fraaie 8e plaats. Team 2 werd in de eindstand met 

7 matchpunten 13e. 

Superspannend was de ontknoping voor de eerste drie plaatsen die recht geven op de 

finale tegen de beste 3 scholen uit Drenthe. De Borgstee 1 was inmiddels al de kampioen 

en zeker 5 scholen konden nog op het erepodium terecht komen. DHC 1 moest winnen 

tegen de Borgstee 3 met als voordeel dat de concurrentie tegen elkaar moesten. Martijn 

scoorde op bord twee al heel snel het eerste punt, even later verloor Hugo zijn partij op 

bord vier. Niels en Joep stonden voor dus het leek allemaal goed te gaan. Totdat Joep 

een foutje maakte. Hij stond een dame voor maar verloor zijn dame door een dubbele 

aanval, waardoor zijn tegenstander ineens er veel beter voor stond. Niels maakte zijn 

partij bekwaam af, een 2 tegen 1 tussenstand met alleen nog Joep achter het bord. Joep 

is een ervaren clubschaker dus was er nog niets verloren, het was wachten op een foutje 

van de tegenstander en die kwam. Joep wist nog een loper te slaan waarmee de partij in 

evenwicht was. Met een geaccepteerd remise aanbod van zijn tegenstander werd het 

laatste beslissende halve punt binnengehaald waarmee de DHC beslag legde op een hele 

fraaie 2e plaats! Even na 5 uur mocht het team een mooie beker in ontvangst nemen die 

ook naar de school gaat. 



Het eerste team gaat nu verder spelen in de finale. Op 20 maart wordt in de Borgstee 

gestreden om plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap Basisscholen. De deelnemers 

zijn: de Borgstee, de Sprinkplank en drie basisscholen uit Assen; de Kloostertuin, de 

Veldkei en de Theo Thijssenschool. Er zijn volop kansen op kwalificatie met Joep en 

Martijn die inmiddels een plaats hebben gewonnen voor het NK E spelers (geboren in 

2000 of later) en Niels en Hugo die veel ervaring hebben met het spelen van toernooien. 

Martijn en Joep spelen het NK op 2 en 3 april in Waalwijk. 

De finaleplaats is een verdienste van alle schakers die in de voorronde en halve finale 

hebben meegedaan. Iedere speler heeft daar een steentje aan bijgedragen. Vandaag zag 

ik Brenden en Waut, nog beginnende schakers heel goed spelen en zij hebben de nodige 

punten voor de DHC gewonnen. En voor de toekomst: de DHC heeft heel veel jonge 

spelers die nog een aantal jaren mee kunnen doen! 

 

 

 

De uitslagen: 

Ronde 1: 
DHC 1 – De Regenboog 3-1 
DHC 2 – De Sprinkplank 1-3 
DHC 3 – De Tiggeldobbe 1-3 
 
Ronde 2 
DHC 1 – De Kleine Dollard 3-1 
DHC 2 – De Wiekslag  4-0 
DHC 3 -  De Bron  4-0 
 
Ronde 3 
DHC 1 – De Tiggeldobbe 2-2 
DHC 2 -  De Meander  4-0 
DHC 3 – Peter Petersen  4-0 
 
Ronde 4 
DHC 1 – De Borgstee 1  0.5-3.5 



DHC 2 – De Borgstee 2  1-3 
DHC 3 – De Borgstee 3  3-1 
 
Ronde 5 
DHC 1 – Brederoschool  3-1 
DHC 2 – De Fontein  1.5-2.5 
DHC 3 – De Borgstee 1  0-4 
 
Ronde 6 
DHC 1 – St. Walfridusschool 3-1 
DHC 2 – Peter Petersen 2-2 
DHC 3 – De Kleine Wereld 2-2 
 
Ronde 7 
DHC 1 – De Borgstee 3  2.5-1.5 
DHC 2 – De Zandplaat  3-1 
DHC 3 – St. Walfridusschool  2-2  
 

Naschrift: 

Bovenstaand verslag staat ook op de site van de DHC school. Op dit kampioenschap 

kwam nog een clublid in actie voor zijn school. Daniel schaakte op bord een voor de 

Tiggeldobbe uit Winsum. Tot en met de 5e ronde stond het team bovenin het klassement. 

Daarna ging het wat minder de laatste 2 ronden gingen verloren tegen De Sprinkplank en 

De Borgstee 1. De school eindigde op de 9e plaats in het klassement. Het team won van 

DHC 3 en speelde gelijk tegen DHC 1. Daniel scoorde voor de school 5 bordpunten op het 

eerste bord, een knappe prestatie! 

 

 
De Tiggeldobbe – DHC 1, Daniel tegen Joep op bord 1, Daniel won! 

 

 

 

  

 



Alle groepen voor de finaleronde bekend 
 

Clubmiddag: vrijdag 12 maart 2010 
 

De laatste duels uit de voorronde stonden vandaag op het programma. Drie partijen 

moesten nog gespeeld worden. De uitslagen: 

Giacomo – Niek 1 – 0 

Jona – Brenden 0 – 1 

Jona – Felix 0 – 1 

Met deze uitslagen is de groepsindeling voor de finaleronde bekend. 

De groepen A t/m D spelen een volledige competitie, een keer met wit en een keer met 

zwart. In groep E zitten naast de laagst eindigende schakers uit de voorronde alle 

beginnende schakers. Sinds vandaag is de club weer drie nieuwe leden rijker: Menno, 

Remy en Justin (broertje van Brenden). Welkom op de club! Ook zij gaan dus meedoen 

in groep E. 

De indeling: 

Groep A: Martijn, Daniel, Levi, Joep, Niels en Kasper. Zij gaan spelen voor het 

clubkampioenschap. Martijn krijgt 1 bonuspunt en Daniel 0.5 punt. 

Groep B: Thom, Ruben, Hugo, Toon, Daan en Giacomo 

Groep C: Merijn, Jonas, Joris, Waut, Eline en Brenden 

Groep D: Jort, Koen, Niek, Harm, Danny en Felix 

Groep E: Ward, Femme, Jona, Huub, Tess, Robin, Menno, Remy, Justin 

 

Bij iedere groep komt een trainer als wedstrijdleider, de wedstrijdleider geeft punten voor 

het talentenklassement en ziet erop toe dat alles volgens de regels verloopt. In de 

competitie is het niet toegestaan om herdersmatjes of varianten te spelen en remise 

aanbieden is tevens verboden. Deze regel hanteren we om beginnende schakers te 

beschermen en om afspraakjes onderling te vermijden. Op andere toernooien mag het 

natuurlijk wel! 

De tussenstand voor het talentenklassement staat op onze site. 

 

 
 

Omdat er slechts en paar inhaalduels werden gespeeld konden we een ronde vrij 

schaken. Dit keer beginners met wit tegen gevorderden met de zwarte stukken. De 

laatste groep dacht natuurlijk even te gaan winnen, maar na enkele minuten moesten de 

spelers het bord omdraaien. Natuurlijk hadden de meeste gevorderden al een flinke 



voorsprong opgebouwd maar moesten ze plotseling verder met de stelling van de 

tegenstander. Zo had Martijn bijna alle stukken van Brenden geslagen, en moest nu 

verder met een paar stukken. Natuurlijk vonden de gevorderden had niet leuk, maar er 

zit weldegelijk een opdracht in. Probeer nu vanuit achterstand toch nog terug te komen! 

En voor de beginners, probeer te winnen! 

 

 
 

Wat de schakers ook niet wisten, we legden het spel nog twee keer stil. Nadat de 

gevorderden weer wat hadden teruggewonnen mochten de beginners die nu met zwart 

speelden een Dame ergens op het bord neerzetten. Ook dat vonden de gevorderden niet 

eerlijk maar een paar minuten later mochten zij twee zetten achterelkaar doen. All met al 

werd het toch leuke schaakpartijen waar wel het een en ander geleerd werd. 

 

Overig clubnieuws: 

Clubshirts: eerder hebben jullie kunnen lezen dat het logo voor het clubshirt er is. Onze 

ontwerper/drukker heeft het verder uitgewerkt en als alles meezit, gaan we het shirt a.s. 

vrijdag presenteren. Om de juiste maten voor de kinderen uit te zoeken krijgen we 

polo´s in alle kindermaten zodat ze die kunnen passen. Als het goed is zijn de shirts 

vrijdag op de club. Het clubshirt is er alleen voor kinderen die op toernooien schaken. 

Mogelijk vragen we een borg aan de ouders voor het shirt. We willen nl. voorkomen dat 

shirts kwijtraken. Met de financiële toezegging van de sponsors is het shirt mogelijk 

gemaakt!  

 

Website: zoals jullie kunnen zien is de site nog steeds niet op orde. Onze huidige 

webbeheerder heeft de site van HTML omgezet in PHP. Dit is mogelijk het probleem dat 

de site nog steeds niet op orde is. We zijn nu weer bezig om iemand anders te vinden om 

de site in HTML verder op orde te brengen. Totdat de site op orde is sturen we alle 

informatie door via de mail.  

 

Gameknot: steeds meer schakers en trainers van onze club schaken op dit moment op 

deze site. Erg leuk en leerzaam. Op de site komt een overzicht met alle namen van 

schakers die op de site actief zijn. Je kunt gratis spelen tegen spelers uit de hele wereld 

tot 10 partijen tegelijkertijd. In het begin kan je spelen met 6 tegenstanders. Voor iedere 

4 gewonnen partijen kan je een extra tegenstander uitdagen. 

 



 
 

Op vrijdag 2 april schaken Joep, Levi en Martijn op het Nederlands Kampioenschap voor 

E spelers. Omdat het dan ook Goede Vrijdag is hebben we besloten om op deze dag geen 

clubmiddag te houden! 

Dan een Grand – Prix die dit jaar niet gespeeld gaat worden, de GP van Staunton. 

Misschien wel de leukste in de reeks. Een mooie ruimte om te schaken met een 

geweldige speeltuin om tussendoor in te spelen. Jammer, maar financieel schijnt het niet 

meer mogelijk te zijn. Er wordt nu een Grand – Prix georganiseerd in Ten Boer. 

 

De opgaven voor ons eigen toernooi op 27 maart loopt geleidelijk op. We rekenen op 

zo´n 70 tot 80 deelnemers. Veel kinderen van de club hebben zich al opgegeven. Nog 

niet gedaan: stuur dan een mailtje naar Ronald om je op te geven! 

 

 

 

Sc de Paardensprong pakt eerste titel met winst op E-Team 
kampioenschap 

E-Team Kampioenschap: zaterdag 13 maart 2010 
 

Net als vorig jaar waren slechts drie teams aanwezig op dit kampioenschap waar 3 NK 

plaatsen te verdienen waren. Onze club was met drie teams zeer goed 

vertegenwoordigd. Unitas kwam met een team waar twee schakers uit Leek aanwezig 

waren en ons clublid Danny. Hij mocht niet voor ons uitkomen omdat Danny eerder voor 

Unitas speelde bij het D-Team kampioenschap. Met dit gemengde team mocht Unitas 

volgens de regels deelnemen. SC Haren kwam aan de start met een heel jong team 

waarvan de gemiddelde rating erg laag lag, maar gedurende het toernooi bleken ze erg 

goed te kunnen schaken. Grote afwezige in het team was Jelle. Jammer dat hij niet mee 

kon doen want met Jelle in het team worden zeker meer bordpunten gescoord. Dat er zo 

weinig deelnemers zijn in deze categorie moet de NOSBO zeker verontrusten. Veel 

schaakclubs hebben geen jonge jeugd meer, voor de toekomst van het schaken geen 

goed teken. Onze club heeft daar geen last van, voor de komende jaren hebben we veel 

schakers die aan dit toernooi kunnen meedoen. 

 



 
 

Voor onze schakers was het een thuiswedstrijd. Voor de eerste keer was de Hunzeborgh 

de locatie voor een officieel toernooi. Een aantal ouders zorgde samen met Niels voor de 

barbezetting en na afloop hielpen zij ook een handje met opruimen. 

Met 13 kinderen die meedoen aan het toernooi is het even puzzelen hoe je de teams 

samenstelt. Natuurlijk is de NOSBO rating altijd het belangrijkste uitgangspunt. Maar we 

kijken ook naar de manier waarop de kinderen schaken. In het eerste team natuurlijk de 

sterkste schakers, Levi, Joep en Martijn. Dan krijg je de keuze: wie gaat spelen op bord 

vier. Of Hugo of Daan. Beide hebben een nagenoeg gelijke rating. Daan is een schaker 

die snel speelt en Hugo doet het juist kalmer aan. Op het vierde bord schaakt meestal de 

minst sterke speler van een team dus kozen we voor Daan. Mocht hij door te snel te 

spelen een foutje maken dan kan je dat mogelijk nog herstellen. Dat lukt vaak niet tegen 

een bord een speler, die meestal de sterkste is. In het tweede team Hugo, Kasper en 

Ruben. Ook hier weer de keuze op het vierde bord waar we voor Jonas kozen. Jonas 

maakt een enorme progressie door en kan de punten pakken op het laatste bord. Team 

drie kwam aan de start met Niek, Jort, Merijn en Ward op bord vier die wisselde met 

Waut. 

 

In de eerste speelde team 1 tegen titel concurrent Unitas. Op het eerste bord kon Levi 

niet voor een verrassing zorgen. Adrian die een veel hogere rating had kwam de hele 

partij niet in de problemen en won. Op de andere borden hadden onze jongens weinig 

tegenstand, op deze borden werd gewonnen dus een mooie 3-1 winst in de eerste ronde. 

Team 2 ging ook voortvarend van start allen op bord drie moesten we het punt aan 

Haren laten. Op het eerste bord versloeg Hugo Jibbe. Opvallend was dat hij de partij heel 

makkelijk kon beslissen met eenvoudig een muurtje bouwen, maar Hugo koos voor een 

lastige manier met Koning en Dame. Met nog veel stukken op het bord is het uitkijken 

voor pat, dus neem je een risico. Gelukkig liep het goed af. Team 3 was de eerste ronde 

vrij.  

 



 
 

Team 2 kreeg in de tweede ronde Unitas tegenover zich. Op bord een speelde Hugo een 

knappe partij tegen Adrian. Hij hield het heel lang vol maar moest wel de winst aan 

Adrian laten. Ook op het tweede bord ging de partij verloren. Kasper stond er heel lang 

beter voor maar verloor na een paar foutjes. Ruben won zijn partij en het was wachten 

of er nog een gelijk spel uit te halen was. Jonas schaakte en lange partij en stond in het 

eindspel gewonnen. Met een doorgeschoven Pion op de derde rij moest zijn tegenstander 

de Pion slaan met een Toren om promotie te voorkomen. Het leek erop dat Jonas het 

door had, maar hij maakte een foutje waardoor er een remise op het bord kwam. 

Jammer, het team verloor met 2.5 – 1.5. Team 3 begon het toernooi tegen clubgenoten 

van team 1. Joep, Martijn en Daan wonnen hun partijen van Jort, Merijn en Ward. De 

verrassing, op bord een won Niek van Levi! Zo zie je dat rating niet altijd iets zegt. 

 

Ook in de derde ronde speelde Niek een prima partij. Tegenstander was team 2. Op het 

eerste bord liet hij Hugo kansloos. Zijn broer Jort zorgde voor het tweede bordpunt door 

te winnen van Kasper. Jonas en Ruben wonnen hun partijen zodat er een 2-2 eindstand 

op het bord stond. Team 1 was deze ronde vrij. Haren speelde tegen Unitas en een 

verrassende uitslag leek aanstaande. Haren stond met 2-1 voor en op het eerste bord 

leek Jibbe te gaan winnen. Hij stond voor tegen Adrian maar ging met een penning in de 

fout. Het voordeel was weg maar een 2-2 uitslag was zeker niet ongunstig voor onze 

teams. 

 

Team 1 en 2 zorgen voor spannende partijen in de vierde ronde. Zij streden tegen elkaar 

en op alle borden kon je zien dat de jongens voor de winst gingen. Team 2 moest een 

goed resultaat neerzetten om nog op het podium te komen en team 1 kon bij winst al 

kampioen zijn. Op alle borden ging het lange tijd gelijk op en de jongens van team 1 

moesten alles uit de kast halen om te winnen. Dat lukte op drie borden. Op bord vier 

moest het team de winst laten aan team 2, Jonas was te sterk voor Daan. Het 

kampioenschap was dus binnen voor het eerste team, team 2 was uitgespeeld en moest 

in de wachtkamer de resultaten afwachten van de laatste ronde. Team 3 speelde tegen 

de verrassend goed spelende schakers van Haren. Het werd een 2-2 gelijk spel met 

winstpartijen van Jort en Merijn. Met dit resultaat bewees het team een goede dienst aan 

team 2. 

 



 
 

In de laatste ronde kon het nog alle kanten uit voor de plaatsen 2 en 3. Als team 1 van 

Haren won, dan was de derde plaats voor ons tweede team. Maar ook team 3 kon nog 

derde worden, dan moest er gewonnen worden van Unitas. Bij team 1 ging schrokken de 

jongens toch even. Op het vierde bord kreeg Daan plotseling een variant van een 

Herdersmatje tegen zich. Dat betekende een achterstand, maar het team schaakte goed 

door. Op alle borden werd goed gespeeld en binnen korte tijd was het beslist een 3-1 

overwinning. Team 3 schaakte heel goed tegen Unitas. Jort won zijn partij en Merijn 

verloor van clubgenoot Danny. Op het eerste en vierde bord leken er winstmogelijkheden 

te liggen. Niek had een mooie aanval opgezet waar mat mogelijkheden inzaten. Jammer 

dat hij net op dat moment een paar foutjes maakte waardoor de kansen verkeken waren. 

Niek verloor maar kan terugzien op een goed toernooi. Op bord vier was het lang 

spannend. Waut had ook kans om te winnen, maar ook hier en paar foutjes waardoor de 

partij verloren ging.  

 

Het eerste team werd NOSBO kampioen bij de E teams. Het eerste officiële 

kampioenschap van onze club! Team 2 werd in de eindstand 3e, een tweede ereplaats 

voor de club! 

Met twee teams mogen we op 22 mei meedoen met het Nederlands Kampioenschap voor 

E teams, een fantastisch resultaat! Mogelijk gaan we iets wijzigen aan de 

teamsamenstelling, maar alle schakers van team 1 en 2, die kunnen, mogen dan 

meedoen. Er gaan ook 2 wisselspelers mee, die we later gaan aanwijzen. Vorig jaar 

eindigde het team keurig in de middenmoot van 50 teams. Dit jaar hopen we met twee 

teams op een nog beter resultaat. Maar belangrijker: meedoen aan een NK is zo wie zo 

een belevenis! 

 



 
Een mooie derde plaats voor team 2! 

 

 

 
SV Unitas 2e 

 

 

 



 
Team 1 NOSBO kampioen 2010! 

 

 

 
Onze team schakers! 

 

 

 

 



Presentatie nieuw clubshirt op de clubmiddag 

Clubmiddag: vrijdag 19 maart 2010 

 

Toch een beetje bijzondere clubmiddag vandaag. Het eerste exemplaar van ons clubshirt 

was klaar. Het logo op het shirt is ontworpen door Marsha, de moeder van Levi. In het 

logo een leuke paardensprong waar het jaartal waarop de schaakclub is opgericht in 

terug te vinden is. Het gele shirt past heel goed bij de 7 kleuren die in de logo’s zit. Het 

clubshirt is mogelijk gemaakt door de twee sponsors van de club. Het is de bedoeling dat 

onze schakers het shirt gaan dragen op toernooien. Het shirt is daarom beschikbaar aan 

de kinderen die toernooien spelen. In een mailtje eerder deze week hebben we de 

spelregels al even uitgelegd. Het maken van het shirt is handwerk, het kost dus even tijd 

voordat alle kinderen een shirt hebben. Op het NK E waar Levi, Joep en Martijn gaan 

spelen is de eerste serie shirts klaar. Het was aan het eind van de middag nog even 

passen welke maat het meest geschikt was. Komende vrijdag gaat het passen verder 

met een tweede groep. 

 

 
 

De competitie gaat vanaf vandaag verder in groepjes. De beginnende schakers gaan ook 

meedoen. Zij zitten samen met de laagst geklasseerde schakers in groep E. In deze 

groep zitten 10 kinderen. Er wordt in deze groep een halve competitie gespeeld. Bij elke 

groep zit een wedstrijdleider die de partijen in de gaten houdt en punten geeft voor ons 

talentenklassement. De leider geeft 3, 2 en 1 punt aan de schaker die opvallend speelt, 

een mooie aanval opzet, het geleerde uit het Stappenboek op het bord in de praktijk 

brengt enz. Ook als je verliest kan je punten scoren! Op de site bij uitslagen, competitie 

zie je ook wie wekelijks de punten heeft verdiend. Onder de knop Talent staat het 

klassement.  

 

Vanaf volgende week volg ik de partijen van een groep. Het is erg lastig om over alle 

schakers iets te schrijven en het is leuker om wat meer te lezen over een schaker dan 

een enkel regeltje, zoals vaak in eerdere verslagen.  

 

In de groepen A t/m D zitten per groep 6 schakers. In de A groep wordt gestreden om 

het club kampioenschap. Martijn heeft 1 bonuspunt verdiend uit de voorronde en Daniel 

heeft alvast een half punt te pakken. Wedstrijdleider van groep A is Evie. Deze groep 



speelt altijd rechtsachter in de zaal. Linksachter in speelt groep B. Sjoerd is 

wedstrijdleider bij deze groep. De groepen B t/m E spelen voor de winst in de groepen. 

Voor alle eerste drie plaatsen zijn er prijzen aan het einde van het seizoen. 

 

 
 

Groep C schaakt aan de tafels rechtsvoor aan in de zaal. Deze groep staat onder leiding 

van Bram. Anders neemt groep D onder zijn hoede. Deze groep zit linksvoor aan in de 

zaal. De E groep speelt de competitie in de kleine zaal, omdat er in de grote zaal te 

weinig tafels zijn en er te weinig ruimte is. Zelf heb ik geen groepje, zodat ik in een 

groepje kan kijken voor het wekelijkse verslag.  Als een van de leiders niet aanwezig is 

val ik in bij de groep.  

 

Tijdens het schaken voor de competitie kreeg de E groep les over de regels tijdens het 

spelen van een schaakpartij. Samen met Miryam namen we de regeltjes door en dat zijn 

er nogal wat. Ook kregen de beginners uitleg over de werking van de klok en waarom je 

met een klok speelt. De klok blijft voor veel beginnende schakers een heel apart ding. In 

de beginnersgroep spelen we altijd met de analoge klokken. Vooral het opwinden van de 

klok hebben de kinderen vaak nog niet gezien. Je hoort dan ook de vaak de opmerking 

“zitten er geen batterijen in”. De belangrijkste regels op een rijtje: 

- Aanraken is zetten tenzij dat niet kan 

- Ben je van plan om te slaan en raak je met jouw stuk die van de tegenstander 

aan, dan moet je slaan 

- Recht achter het bord zitten, eventueel met de bennen onder de bips 

- Je moet met dezelfde hand de klok indrukken als waar je mee gezet hebt, je mag 

dus niet je hand boven de klok houden 

- De klok indrukken met de hand en niet met een geslagen stuk. Dit is een regel 

van de club. Op toernooien zie je het vaak. Wij willen het niet omdat de 

materialen stuk kunnen gaan 

- Is je vlag gevallen, zeg dan niets. Je tegenstander moet het zien. Als de vlag van 

je tegenstander valt zeg je dat natuurlijk meteen.  



- Bij onreglementaire zetten zeg je meteen, dat het niet mag. Bijvoorbeeld: je 

tegenstander heft schaak niet op.  

- Als geen van beide schakers mat kan geven, door bijvoorbeeld onvoldoende 

stukken kom je remise overeen. Doorschaken heeft geen zin. 

- Let op als je begint te spelen; staan de stukken goed op het bord! 

- Als je mat hebt gegeven zeg je het. Niet doorspelen! 

 

Met deze kennis op zak schaakten de beginners een partij om te oefenen met de klok. 

Leuk om te zien dat veel beginners meer op de klok letten dan op het bord. Dat hebben 

we de afgelopen jaren vaak gezien bij de beginnende schakers. In de tussentijd werden 

er in de grote zaal spannende partijen gespeeld in de eerste ronde. De uitslagen staan op 

de site bij competitie. Daar is ook de eindstand van de voorronde terug te vinden. 

 

 
 

 

 

 

DHC met tweede plaats naar het NK schaken voor basisscholen. 

Finale basisscholenkampioenschap: zaterdag 20 maart 2010 

 

Na het behalen van het kampioenschap van de stad Groningen en een prachtige tweede 

plaats op het provinciaal kampioenschap, kwamen de schakers van de DHC vandaag in 

actie in de finale Groningen/Drenthe. De finale werd gespeeld in CBS de Borgstee 

Grijpskerk. De finalisten uit Drenthe kwamen allemaal uit Assen: de Theo Thijssenschool, 

de Kloostertuin en de Veldkei. Naast de DHC hadden de Springplank uit Leek en de 

kampioen van de provincie Groningen, de Borgstee, zich gekwalificeerd. Volgens kenners 

was de Theo Thijssenschool een van de favorieten voor de titel maar ook de Borgstee en 

de DHC waren kanshebbers. In al deze teams veel clubschakers. Ons team begon het 

kampioenschap in de volgende opstelling, op het eerste bord Martijn van Nimwegen, 

bord twee was voor Joep Scheerhoorn, Niels van Nimwegen op bord drie en Hugo van 



der Molen op het vierde bord. In het team allemaal clubschakers van SC de 

Paardensprong, die allemaal veel wedstrijdervaring hebben. 

 

Stipt om 13.00 uur werd begonnen met de eerste ronde. De Veldkei uit Assen was de 

tegenstander. In dit team zaten geen clubschakers maar op de eerste twee borden zaten 

twee hele goede schakers waar Martijn en Joep het lastig mee hadden. Niels had al vrij 

snel zijn partij beslist. Hugo wist op het vierde bord een remise uit de strijd te halen. De 

partijen van Joep en Martijn waren spannend, het kon alle kanten op. Martijn wist niet te 

winnen dus Joep moest zorgen voor de eerste winst. De partij kwam in een spannend 

eindspel waar een clubschaker, door training, vaak in het voordeel is. Joep speelde het 

eindspel bijzonder knap uit en daarmee was de eerste winst binnen. Een mooi begin van 

het kampioenschap. 

Gastheer de Borgstee was de tegenstander in de tweede ronde. In dat team allemaal 

clubschakers van schaakclub het Schaakkwartier. Tijdens het provinciaal kampioenschap 

had ons team kansloos verloren van de Borgstee, het werd toen 3.5 tegen 0.5 punten. 

Vandaag wilde het team natuurlijk revanche nemen. Niels stond op het derde bord een 

aantal stukken achter maar plaatste een fantastische aanval waarmee het eerste punt 

werd binnengehaald. Hugo had een hele goede tegenstander op bord vier, die volop de 

aanval speelde. Hugo wist zich heel lang te verdedigen tegen de aanvallen maar maakte 

een klein foutje waar zijn tegenstander van profiteerde 1-1. Martijn trof op bord een ook 

een sterke tegenstander, in een hele lange partij lagen er winstkansen maar dat lukte 

net niet. Martijn verloor en stond het team achter. Joep kon er misschien nog een gelijk 

spel uithalen maar de stelling op het bord stond muurvast. Paarden, Lopers en de Dame 

waren van het bord, veel Pionnen en beide Torens zorgden voor een stelling waar beide 

spelers geen heil meer inzagen en een remise de enige oplossing was. Met 2.5 tegen 1.5 

werd in deze ronde verloren. 



 

De Theo Thijssenschool, de kampioen van de provincie Drenthe, was de volgende 

tegenstander. Op het eerste bord heeft deze school een hele sterke schaakster die een 

hoge NOSBO rating heeft. Martijn verloor tegen deze schaakster zijn partij. Al heel snel 

was zijn Dame van het bord. Martijn bleef goed doorschaken maar kon niet meer winnen. 

Dat gebeurde wel op de andere borden. Met goed spel wisten Joep, Niels en Hugo hun 

partijen te beslissen. Een knappe prestatie. Met de 3-1 winst stond het team op een 

tweede plaats in de tussenstand en hadden ze op papier in de laatste twee ronden de 

makkelijkste tegenstanders. 

De Springplank was de volgende tegenstander en dit team had op dat moment twee 

matchpunten gescoord. Met winst tegen deze school was het team zeker van de finale. 

Het zou de spanning van het moment zijn geweest maar juist in deze ronde schaakte het 

team de slechtste ronde (qua spel dan). Op het vierde bord zag ik een vreemd wedstrijd 

verloop. Zowel Hugo als zijn tegenstander maakten erg veel fouten waardoor de partij 

steeds kantelde. Het ene moment dacht je, dit is winst en even later was dat voordeel 

weer weg. In het eindspel had Hugo een Dame en een Toren op het bord, zijn 

tegenstander twee Dames. Voor Hugo pakte dit verkeerd uit. Hij verloor de partij. Martijn 

kwam op bord een op achterstand maar bleef wachten op foutjes van zijn tegenstander. 

Die kwamen en Martijn gaf het toen niet meer weg 1-1. Joep bracht het team op 

voorsprong. Ook hij kwam terug uit een achterstand en in het eindspel plaatste Joep een 

paar mooie aanvallen waarmee hij in het voordeel kwam. Na promotie van een van de 

Pionnen was de winst binnen 2-1. Niels stond op dat moment een Toren en een Paard 

achter en leek te verliezen waar een remise nodig was. Bij schaken bereik je remise niet 

alleen op het bord maar dat kan ook anders; remise aanbieden. Niels wist de 

tussenstand en na gezet te hebben bood hij remise aan. Geen van de omstanders 

verwachtte dat zijn tegenstander dat zou accepteren, maar na enig nadenken besloot hij 

het aanbod aan te nemen. Met het geven van een hand werd het beslissende halve punt 

binnengehaald, tot afgrijzen van de teamleider van de Springplank. Bij team schaken 

mag de speler die remise wil aanbieden of het aanbod krijgt overleggen met de 

teamleider. Dat deed de tegenstander van Niels niet! 



 

Tegenstander in de laatste ronde was de Kloostertuin. De Assenaren hadden op het 

eerste bord een bekende schaker, clubgenoot Levi. De rest van het team bestond uit 

onervaren schakers. Voordat er gespeeld werd was het tijd voor de tussenstand. De DHC 

was zeker derde plaats en voor een tweede plaats was een gelijk spel voldoende. Het 

team kon nog eerste worden maar dan moest de Borgstee verliezen van de Theo 

Thijssenschool. Het kon dus alle kanten uit. De jongens lieten er geen gras over groeien 

in deze ronde. In een vlot tempo werden op de borden twee, drie en vier de partijen 

beslist in het voordeel van de DHC. Alleen Martijn moest op het eerste bord het punt 

laten aan zijn clubgenoot. 

 

De Borgstee won van de Theo Thijssenschool en werd daarmee verdiend kampioen. Het 

jonge team van de DHC leverde met de tweede plaats een superprestatie. Derde werd 



het team van de Theo Thijssenschool. Om half vijf mocht het team de beker voor de 

tweede plaats in ontvangst nemen.  

Het team gaat nu verder spelen op het Nederlands Kampioenschap voor Basisscholen. De 

36 beste scholen uit het land gaan op zaterdag 29 mei in Leiderdorp de voorronde 

spelen. Er wordt dan gespeeld in 6 groepen van 6 scholen. De drie beste scholen per 

groep gaan dan verder naar de halve finale. Het is fantastisch dat de school zich heeft 

geplaatst voor het NK, dat had ik vooraf niet durven voorspellen! 

De Kloostertuin was in de halve finale provincie Drenthe verrassend derde geworden. In 

het team slechts een clubschaker; Levi. Het team wist slecht 1 matchpunt te scoren en 

dat was verrassend genoeg tegen de Theo Thijssenschool! 

Met deelname van de DHC aan het NK basisscholen is er weer een succes bijgekomen 

voor onze club. Joep en Martijn plaatsten zich dit seizoen voor de derde keer voor een 

NK. Voor Hugo is het zijn tweede. Leuk voor Niels, hij gaat voor het eerst naar een NK. 

De Eindstand: 

 

 1 2 3 4 5 6 MP BP pl. 

1. OBS Theo Thijssen     (Drenthe 1)  4 1 3 1 2 5 11 3e 

2. GBS De Springplank    (Groningen 3) 0  1½ 2 ½ 2½ 3 6½ 5e 

3. CBS Dom Helder Camara (Groningen 2) 3 2½  2½ 1½ 3 8 12½ 2e 

4. OBS De Veldkei        (Drenthe 2) 1 2 1½  2 3 4 9½ 4e 

5. CBS De Borgstee       (Groningen 1) 3 3½ 2½ 2  2½ 9 13½ 1e 

6. CBS De Kloostertuin   (Drenthe 3) 2 1½ 1 1 1½  1 7 6e 

 

 

 

SC de Paardensprong Jeugdtoernooi groot succes 

SC de Paardensprongtoernooi 2010: zaterdag 27 maart 2010 

 

De afgelopen drie jaar organiseerden wij ons Hunzeborgh toernooi in ons buurtcentrum. 

Door de beperkte ruimte is daar slecht plaats voor 40 deelnemers. Omdat de club al 34 

leden heeft en ons thuistoernooi alleen al vanuit de club veel deelnemers trekt, besloten 

we dit jaar op zoek te gaan naar een andere locatie. De eerste optie was het Wessel 

Gansfort College, vlak in de buurt met voldoende parkeergelegenheid. Met de school 

kwamen we er snel uit. We konden 7 lokalen, de kantine en de keuken met alle 

apparatuur gebruiken. Sander, conciërge op de school kon op de wedstrijddag aanwezig 

zijn om waar nodig medewerking te verlenen. Met het verplaatsen van ons toernooi 

kreeg het evenement een nieuwe naam: het SC de Paardensprong Jeugdtoernooi. 

 



 
 

We hielden rekening met 60 a 70 deelnemers, ongeveer hetzelfde aantal als op een 

gemiddelde Grand-Prix. Via het verspreiden van flyers op toernooien en 

scholenkampioenschappen hoopten we dat aantal deelnemers te halen. Het werden er 

veel meer. Via ons speciale mailadres kwamen vooral op de laatste dagen veel 

aanmeldingen binnen, zelf uit Emden. Het was voor ons dan ook een grote verrassing dat 

donderdag bij het sluiten van de inschrijftermijn 108 deelnemers op de lijst stonden! 

 

Het toernooi begon voor de organisatie al op vrijdagavond. De school was open wegens 

een schoolfeest, wat ons goed uitkwam. Er moesten 54 tafels, tafelnummers, borden, 

klokken, 108 stoelen en 1728 stukken worden klaargezet. Met hulp van  Edwin, Thom en 

Niels was deze klus binnen anderhalf uur geklaard.  

 

Om de inschrijving vlotjes te laten verlopen stonden in de hal twee tafels klaar, een voor 

de achternamen A t/m M en een tweede voor de rest van het alfabet. Om kwart over 

twaalf zou het toernooi beginnen, maar er waren een paar kinderen niet komen opdagen. 

Bram moest toen een nieuwe indeling maken voor de eerste ronde wat natuurlijk de 

nodige tijd kost. Met een vertraging van 20 minuten kan het toernooi beginnen met de 

eerste van de zeven ronden, Zwitsers systeem. Voor veel kinderen was het even zoeken 

in welk lokaal ze moesten spelen, maar in de volgende ronden ging dat een heel stuk 

sneller. In alle lokalen was een wedstrijdleider die toezicht hield. Schaken in lokalen biedt 

nogal wat voordelen. Je kunt de toeschouwers op afstand houden en het is duidelijk een 

stilte gebied. 

 



 
 

Als wedstrijdleider heb ik niet veel kunnen zien van de gespeelde partijen. In dit verslag 

daarom per speelronde wat opmerkingen. Als je speelt volgens het Zwitsers systeem zijn 

in de eerste speelronden de partijen vaak snel afgelopen. De sterkere schakers komen 

niet tegen elkaar en je ziet dan heel veel herdersmatjes op de borden. Met veel 

deelnemers van onze club heb je grote kans dat je een clubgenoot treft. Joep won in de 

eerste ronde van Merijn, Daan versloeg Huub en Menno verloor van Koen. Menno schaakt 

pas heel kort op onze club en wilde heel graag meedoen, knap voor een hele jonge 

schaker die nu al zijn eerste toernooi speelt. In de eerste ronde veel winstpartijen voor 

onze clubgenoten. 

 

 
 

Voor aanvang van de tweede ronde hadden we al wat tijd ingelopen. Eline trof een zware 

tegenstander, de favoriet voor de eindzege Anna Maja. Natuurlijk had Eline geen kans 

tegen haar, wel leuk; je hebt een keer tegen haar gespeeld. Op Grand-Prix toernooien 



lukt je dat niet als je een veel lagere rating hebt! Huub trof Jibbe van SC Haren op bord 

31. Jibbe kennen we nog van het E team kampioenschap. Hij zat toen op bord een en 

speelde prima partijen. Huub zorgde voor een grote verrassing in deze ronde, hij won! 

Door het oneven aantal had iedere ronde een speler vrij, deze ronde was Ward degene 

met een bye en dus een punt. 

 

In ronde drie een lastige tegenstander voor Levi, Jan Bosma uit Heerenveen was zijn 

tegenstander. Jan heeft een rating boven de 1100 en Levi zit daar net onder. Ratings 

zagen niet altijd alles, zo ook deze keer. Levi won knap de partij. Ook voor Daan een 

lastige opponent; Jan van Reijendam die zich op het laatste moment had ingeschreven. 

Daan wist net als Levi te winnen van een schaker met een hogere rating. Huub trof Jort 

in bord 26, maar dit keer kon Huub niet winnen. Joep en Daniel hadden de eerste 

partijen gewonnen en moesten toen tegen elkaar. Uit dit treffen hield Joep een vol punt 

over. Merijn won van Tess en Felix scoorde zijn eerste halve punt. Na de derde ronde 

was alle verloren tijd ingehaald en lagen we weer op wedstrijd schema. 

 

 
 

Een spectaculaire uitslag in ronde 4. Jorn Brouwer won de partij van favoriet  Anna Maja. 

Een grote verrassing en leuk voor het toernooi. Dat Jorn gewonnen had ging van mond 

tot mond onder de deelnemers en ouders. Ruben won in deze ronde van Hugo. Meer 

clubgenoten wonnen punten van elkaar. Kasper won van Niek en Danny verloor van 

Joris. 

Daan verloor zijn eerste partij, tegen de latere winnaar Gerbert. Jonas deed goede zaken 

voor de H groep hij won van Koen Klomberg. 

 

Door het verlies van Anna Maja was er een grote groep die net als Anna Maja drie punten 

had. Martijn trof het niet, hij moest tegen haar spelen. Martijn werd niet weggespeeld. 

Hij ruilde veel stukken af maar moest de winst aan Anna Maja laten. In het eindspel 

kwam Martijn tekort om te kunnen winnen. Ruben had ook 3 uit 4 en voegde tegen een 

Duitse tegenstander er een puntje bij. Ook Daan lukte dat tegen clubgenoot Kasper. 

Brenden en Danny hadden allebei 2 punten, Danny won en schoof weer wat op in het 

klassement. Onze jongste clubleden Tess en Menno speelden op het laagste bord hun 

partij. Hoe dat precies gegaan is weet ik niet, alleen de eindstand; Tess won. Huub 

voegde weer een puntje aan zijn totaal toe. Hij won van Mirte Wijer die een jaar ouder is. 

Justin kwam van de hatelijke nul af. Tegen Marjolein Veloo won hij zijn eerste punt. 

 



Bij het ingaan van ronde 6 een koploper Gerbert Leefting. De Assenaar ging met de volle 

winst aan de leiding en behield die score met winst op Grijpskerker Chris Admiraal. Op de 

10 borden in lokaal 1 5 schakers van Sc de Paardensprong waarvan er maar een in deze 

ronde de winst pakte. Daan, Joep, Ruben en Levi verloren hun partij. Daniel pakte het 

volle punt en kwam daarmee in de top van het klassement. Kasper won van Martijn en 

werd met deze winst kanshebber voor een prijs bij de E’tjes met inmiddels 4 punten. Ook 

Danny kwam na weer een gewonnen partij bij die kanshebbers. Hugo en Koen speelden 

remise, waardoor het in de F groep spannend werd. Brenden en Eline moesten spelen 

tegen Duitse tegenstanders. Het werd 2 – 0 voor de Nederlanders. Masija is pas twee 

weken lid van de club. Zij kon al een beetje schaken en deed daarom nu al mee. Masija 

had een punt uit een vrije ronde en nu kwam daar een punt bij, waar ze zichtbar blij me 

was. Daan had evenveel punten als Anna Maja en tja hij moest tegen haar. Ook Daan 

hield net als Martijn heel lang stand maar ook nu in het eindspel was er geen kans om te 

winnen. 

 

 
 

In de laatste ronde gingen de beslissingen vallen. Koploper Gerbert had aan een remise 

genoeg om toernooi winnaar te worden en dat gebeurde ook na een spannende partij 

tegen Thomas Wigmans. Voor onze schakers was er nog veel te verdienen. Daniel had 

kans op een prijs maar verloor jammer genoeg van Jorn Brouwer. Ook Ruben lukte dat 

niet, zijn Duitse tegenstander was net even te sterk. Ook Joep trof een schaker uit 

Emden die net even sterker was. Niels had net als Giacomo geen kans meer op een 

podium plaats. Niels speelde remise en Giacomo won er nog een puntje bij door te 

winnen van Eline. Hugo wo zijn partij van Joris. Dat was genoeg voor de derde plaats bij 

de F’jes. Levi was bij het ingaan van de laatste ronde eerste bij de G’tjes. Hij trof een 

sterke tegenstander Chris Admiraal. De schaker van het Schaakkwartier won. Daarmee 

werd Levi derde bij de G’tjes. Winnaar in deze groep werd Daan. Met winst in de laatste 

ronde kwam hij op 5 punten. Jonas was stilletjes aan doorgeschoven in het klassement. 

In de laatste ronde zat hij doodleuk in lokaal 1 op bord 7. Tegen Gyan de Haan wist 



Jonas niet te winnen maar met 4.5 punten was hij de winnaar in groep H. In de groepen 

F,G en H dus successen voor de club. Bij de E en D groep lukte dat net niet. Vooral bij de 

E’tjes pakten de jongens punten van elkaar. In het eindklassement topposities voor Daan 

(10e), Daniel (12e) en heel verrassend Danny (19e). 

Tussen de partijen door konden de kinderen in de kantine Donald Duckjes lezen, 

Raindrop chess spelen of gewoon een oefenpotje spelen. In de filmzaal natuurlijk onze 

vaste: Mr Bean. 

 

 
 

Voor de prijsuitreiking op het grote podium in de kantine eerst een loterij. Bij het ingaan 

van de laatste ronde hadden alle deelnemers een lot gekregen. De prijzen werden 

beschikbaar gesteld Jozias Hillenkamp van Raindrop Chess.  

Een aantal prijzen gingen naar leden van onze club. Toen Miryam het winnende lotje van 

Niels eruit haalde kon ik niet vermoeden dat een volgende winnaar Martijn zou kunnen 

zijn. Op dat moment vond ik het niet echt leuk. De loten waren in de lokalen verspreid 

door de wedstrijdleiders en Miryam haalt ze uit 100 exemplaren! 

 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd toernooi. Zonder hulp van de ouders die 

hebben meegeholpen was dat niet mogelijk geweest. Allen bedankt voor jullie inzet!! 

 

Volgend jaar gaat het toernooi weer plaatsvinden in het Wessel Gansfort College. 

 

Meer over ons toernooi via deze link:  

 http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/home/54-compleet-slagveld-in-de-wijk 

 

De winnaars 

http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/home/54-compleet-slagveld-in-de-wijk
http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/home/54-compleet-slagveld-in-de-wijk


 

Groep H: 

1e Jonas Hilwerda (SC de Paardensprong) 

2e Eelke de Boer (SC Groningen) 

3e Olaf Smith (Unitas) 

 

 

Groep G: 

1e Daan de Vetten (SC de Paardensprong) 

2e Ingmar van der Schuur (Bredero School) 

3e Levi Nies (SC de Paardensprong) 



 

Groep F: 

1e Jan van Reijendam (Staunton) 

2e Finn van Pijkeren (Ten Boer) 

3e Hugo van der Molen (SC de Paardensprong) 

 

 

Groep E: 

1e Anna Maja Kazarian (Sneek) 

2e Adrian Kuiper (Leek) 

3e Jan Bosma (Heerenveen) 

 



 
 

Groep D: 

1e Gerbert Leefting (Assen) 

2e Jorn Brouwer (DSC) 

3e Daan Voorintholt (Schaakkwartier) 

 

 

Groep C: 

1e Thomas Wigmans (Haren) 

2e Martijn Schaveling (Assen) 

3e Rik de Vries (Veendam) 



 

Toernooi Winnaar: Gerbert Leefting (Assen) 

 

Eindstand SC de Paardensprong Jeugdtoernooi 2010 
No.  PNo.  Name                Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

 

1.   28  Gerbert Leefting D     6.5  35.5  32.50  27.5  1459 1576 +0.55 

2.   64  Jorn Brouwer D         6.0  34.5  28.00  25.0  1275 1409 +1.17 

3.   89  Thomas Wigmans C       6.0  32.5  26.50  25.0  1257 1433 +1.48 

4.   84  Anna Maja Kazarian E   6.0  30.0  24.00  24.0  1589 1553 -0.20 

5.   32  Martijn Schaveling C   6.0  27.5  23.50  21.0  1280 1301 +0.2 

6.   82  Daan Voorintholt D     6.0  27.5  21.00  21.0  0500  962 +3.75 

7.   65  Chris Admiraal D       5.5  33.5  24.00  23.5  1111 1222 +1.09 

8.   69  Gyan de Haan D         5.5  31.0  22.75  24.5  0872 1028 +1.41 

9.   38  Adrian Kuiper E        5.0  31.5  19.50  24.0  1334 1256 -0.43 

10.  13  Daan de Vetten G       5.0  30.5  18.00  22.0  0842  946 +1.04 

11.  88  Rik de Vries C         5.0  30.0  18.50  22.0  0600  773 +1.54 

12.  23  Daniel Apol D          5.0  29.5  19.50  22.0  0952  985 +0.50 

13.  25  Alexander Bruschke D   5.0  29.5  19.50  21.0  1245 1116 -0.76 

14.  72  Jan Bosma E            5.0  29.5  19.00  22.0  1112 1151 +0.55 

15.  49  George Scharke D       5.0  28.0  18.00  22.0  1194 1135 -0.23 

16.  59  Alexander Warnecke D   5.0  28.0  16.50  19.0  0600  790 +1.71 

17. 103  Jan van Rijendam F     5.0  27.5  17.50  21.0  0899  852 -0.20 

18.  43  Jelle van Kuiken E     5.0  26.5  18.00  18.0  0896  945 +0.71 

19.  16  Danny Moerman E        5.0  26.5  18.00  18.0  0638  726 +0.84 

20.  85  Bjorn-Eike Groenewold D5.0  25.0  16.00  18.0  0500  715 +1.8 

21.  29  Ingmar v.d. Schuur G   5.0  24.5  16.00  15.0  0400  764 +3.16 

22.   5  Levi Nies G            4.5  32.5  18.25  23.5  1112 1007 -0.68 



23.  33  Finn van Pijkeren F    4.5  30.5  16.75  19.0  0818  822 +0.24 

24.  81  Igor Damming C         4.5  28.5  15.25  19.0  0851  873 +0.41 

25.  44  Tycho van Kuiken D     4.5  28.0  14.75  18.0  0946  877 -0.37 

26.  99  Cindy Yang D           4.5  27.5  15.75  18.0  0835  738 -0.56 

27.   6  Jonas Hilwerda H       4.5  27.5  14.25  18.5  0687  721 +0.46 

28.  48  Hugo v.d. Molen F      4.5  25.0  14.25  18.0  0878  794 -0.54 

29.  21  Joep Scheerhoorn E     4.0  32.0  16.50  21.0  0957  875 -0.49 

30.  67  Falco Vorenkamp D      4.0  31.0  14.50  20.0  0924  852 -0.51 

31.  12  Kasper Mensink E       4.0  30.0  16.50  17.0  0694  699 +0.1 

32.  15  Ruben de Wolf F        4.0  29.0  14.00  19.0  0708  755 +0.44 

33.  60  Jonas Brownbill C      4.0  27.5  13.50  19.0  1000  806 -1.42 

34.  40  Folkerus Schoonhoven E 4.0  27.5  13.00  15.0  0400  637 +2.05 

35.  30  Selina Talsma E        4.0  27.5  12.00  18.0  0746  847 +0.89 

36.   4  Martijn van Nimwegen E 4.0  27.0  12.00  17.0  0997  804 -1.42 

37.  90  Jarne Sikkens E        4.0  26.5  12.00  16.0  0400  572 +1.57 

38.  70  Bas Haaksema E         4.0  26.5  11.50  15.0  0602  741 +1.19 

39.  83  Mees Voorintholt E     4.0  26.0  12.00  14.0  0400  591 +1.75 

40.  27  Bas Klomberg D         4.0  26.0  11.50  15.0  0500  692 +1.64 

41.  62  Leonard in 't Veen D   4.0  25.5  12.00  19.0  0971  944 -0.05 

42.  52  Fabian Bijl D          4.0  25.0  13.50  14.0  0500  660 +1.35 

43.  47  Giacomo Valdes D       4.0  24.5  11.00  17.0  0825  681 -1.06 

44.  37  Marcel Teekema D       4.0  23.0   9.50  18.0  0553  713 +1.33 

45.  53  Jakob Reenders F       4.0  19.5   8.50  14.0  0588  574 -0.16 

46.   1  Joris Nolden D         3.5  27.5  11.75  17.0  0691  679 -0.12 

47.  26  Koen Klomberg E        3.5  27.0  11.25  15.0  0400  647 +2.00 

48.  34  Eelke de Boer H        3.5  26.5  11.75  15.0  0400  605 +1.65 

49.  11  Niek Schroor E         3.5  26.5   9.75  14.5  0763  593 -1.40 

50.   3  Niels van Nimwegen C   3.5  26.0  10.25  16.5  0891  750 -1.12 

51.   2  Koen Nolden F          3.5  26.0   8.25  17.0  0635  727 +0.70 

52.  63  Herman Bos D           3.5  25.0   9.75  14.0  0500  593 +0.71 

53.  10  Jort Schroor E         3.5  24.5   8.75  15.5  0639  650 +0.04 

54.  45  Raoul Viejou E         3.5  24.0   8.75  13.0  0400  536 +1.12 

55.  79  Raymon Oord D          3.5  24.0   7.25  14.5  0794  689 -0.82 

56.  14  Merijn Kortman E       3.5  23.5   8.75  13.0  0455  574 +0.85 

57.  39  Ivan Semler F          3.5  21.5   9.25  11.5  0400  530 +1.12 

58. 100  Daan Korf C            3.5  18.0   6.75  12.0  0600  503 -0.91 

59.  17  Eline Hoexum D         3.0  27.5   7.50  14.0  0779  556 -1.90 

60.  41  Els Annemein Schoonhove3.0  27.0   7.50  12.0  0492  449 -0.54 

61.  66  Stefan Poelman D       3.0  26.0   8.50  14.0  0500  548 +0.25 

62.  51  Lodewijk van Vliet G   3.0  25.5   9.50  12.0  0596  471 -1.23 

63.  18  Brenden Pham F         3.0  25.0   6.50  12.0  0400  527 +0.98 

64.  86  Nina Veloo E           3.0  24.5   8.00  13.0  0478  495 +0.05 

65.  46  Jens Leffers E         3.0  24.5   7.50  12.0  0625  529 -1.01 

66. 101  Sieger de Goede D      3.0  24.0   7.50  11.0  0500  507 -0.14 

67.  68  Roy Visser E           3.0  22.5   7.50  13.0  0400  534 +1.02 

68.  54  Esmeralda Reenders F   3.0  22.5   6.00  13.0  0444  505 +0.39 

69.  91  Pieter Pols D          3.0  22.5   6.00  11.0  0500  486 -0.26 

70.  92  Morris Geheniau D      3.0  22.0   6.50  12.0  0500  527 +0.0 

71.  95  Justin Okonne F        3.0  22.0   6.50  10.0  0400  515 +0.89 

72.  78  Joost Bensink F        3.0  20.5   6.00  10.0  0400  533 +1.11 

73.  35  Maimoena Hulshof F     3.0  20.0   6.00   9.0  0465  461 -0.21 

74.   8  Ward Schroor G         3.0  20.0   4.75  10.0  0400  383 -0.19 

75.  74  Ties Puttman G         3.0  19.0   4.50  10.0  0400  496 +0.72 

76.  58  Martin Schroder F      3.0  17.5   4.50   8.5  0450  420 -0.4 

77.  76  Daan Paridaens D       2.5  26.0   5.75   9.0  0500  391 -1.17 

78.  42  Duncan Loermans D      2.5  23.0   6.75   9.5  0500  391 -1.17 

79.  22  Huub Scheerhoorn G     2.5  20.0   5.25   9.5  0400  432 +0.16 

80.  31  Kevin Kuipers F        2.5  20.0   5.25   7.5  0400  444 +0.23 



81.  24  Olaf Smith H           2.5  20.0   4.75   9.5  0321  414 +0.65 

82.  57  Elia Marra G           2.5  18.5   4.75   8.5  0400  345 -0.64 

83.  55  Michelle Janzen G      2.5  18.0   4.25   7.5  0400  408 -0.06 

84.  98  Wouter Hoepman G       2.0  22.0   4.00  10.0  0400  411 -0.08 

85.   7  Felix Klijn G          2.0  21.5   3.75   6.5  0400  371 -0.44 

86.  96  Lija de Goede G        2.0  21.0   3.50   6.0  0400  339 -0.64 

87.  50  Jibbe Blanksma E       2.0  20.5   3.00   9.0  0569  367 -1.98 

88.  61  Nico Everwyn G         2.0  20.0   3.50   7.0  0400  307 -0.88 

89. 102  Masija van Leeuwen D   2.0  20.0   2.75   7.0  0500  202 -2.31 

90.  75  Cato Paridaens C       2.0  20.0   2.50   9.0  0500  245 -2.4 

91.  93  Daan Buwalda F         2.0  19.5   3.75   7.5  0400  321 -0.82 

92.  73  Maik Niezen G          2.0  19.5   2.25   7.0  0400  225 -1.24 

93.  94  Frans Seijdell F       2.0  18.0   2.50   5.0  0400  356 -0.58 

94.  77  Mirte Wijer F          2.0  17.0   3.00   6.0  0400  292 -1.03 

95.  19  Justin Pham H          2.0  16.5   1.50   4.0  0400  315 -0.88 

96.  97  Tycho ter Elst G       1.5  18.5   1.00   7.0  0400  242 -1.41 

97.  71  Pieter Verhagen F      1.5  18.0   2.75   4.5  0400  221 -1.52 

98.  80  Daniel Oord F          1.5  17.0   0.75   6.5  0455  277 -1.62 

99.  87  Marjolein Veloo G      1.5  15.5   1.00   4.5  0400  204 -1.70 

100. 36  Zamiera Hulshof H      1.0  19.0   2.25   7.0  0163 -253 -0.54 

101. 56  Jens Arends G          1.0  19.0   0.25   3.0  0400 -223 -2.18 

102.  9  Tess Schroor H         1.0  18.0   0.00   3.0  0400  132 -2.12 

103. 20  Menno Steenhof H      0.0  13.0   0.00   0.0  0400 -279 -2.99 

 

Joep, Levi en Martijn op NK E jeugd 

NK E jeugd: vrijdag 2 en zaterdag 3 april Waalwijk 
 

Vroeg dag was het op Goede Vrijdag 2 april voor Joep en Martijn. Zij moesten rond 7 uur 

vertrekken om op tijd in Waalwijk te zijn voor het NK E jeugd. Levi was samen met zijn 

moeder een dag eerder naar het zuiden vertrokken. Zij overnachten bij familie in Tiel. 

Joep en Martijn bleven samen met hun ouders en broers (tje) in het hotel overnachten. 

Het toernooi werd gespeeld in Hotel Waalwijk. De jongens waren ruim op tijd in de 

speelzaal aanwezig. Voor het eerst schaakten leden van onze club in ons nieuwe 

clubshirt. Het stond ze erg goed en je hoefde niet te zoeken waar de jongens zaten. Aan 

het toernooi deden 44 kinderen mee in de algemene groep en 16 meisjes in de 

meisjesgroep. Van de NOSBO deden in de algemene groep 6 schakers mee, waarvan 3 

van onze club. Daar kunnen we best trots op zijn! Er werd gespeeld in een ruimte waar 

ouders en andere geïnteresseerden vanaf een kant konden kijken. In dit stilte gebied was 

het vaak lastig om partijen te volgen. Vaak zaten onze jongens achterin de zaal waar je 

het geen zicht had op hun borden. 

Voor de ouders waren in de speelruimte een paar stoelen aanwezig, lang niet genoeg 

voor iedereen. Veel ouders zaten op de gang of op de banken bij de ingang van het 

hotel. Wij gingen op zoek naar een andere ruimte en vonden die. In een ruimte achter de 

bar was een rokerskamer, die was ingericht als een huiskamer. Het was beide dagen 

goed toeven daar, rokers hebben we er nauwelijks gezien, op vrijdag geen, en zaterdag 

een handje vol. 

 



 
 

In de eerste ronden moesten de jongens wennen aan het noteren wat op dit toernooi 

verplicht was. Ze vonden het niet leuk om te doen, maar naarmate het toernooi vorderde 

raakten ze er aan gewend. Martijn de donderdag voorafgaande aan het toernooi ´s 

morgens wakker geworden met ontstoken ogen. Vandaag had hij er nog steeds last van 

en dat had wel wat invloed op zijn spel, net als de lange reis naar Waalwijk. Hij verloor 

de eerste 3 ronden, waarvan 2 tegen schakers met een rating boven de 1100 punten, 

maar hield het heel lang vol. De tweede partij duurde bijna een uur. In de derde ronde 

verloor hij na zijn Dame te hebben weggegeven. In ronde vier herstelde hij zich en wist 

te winnen. In de laatste ronde van dag een trof hij een bekende: Jelle van Kuiken van SC 

Haren. Ook Jelle had geen goede start gehad, net als Martijn wist hij een keer te winnen. 

Beide spelers wilden niet verliezen en besloten er na een aantal zetten er een zakelijke 

remise van te maken. Martijn sloot dag een af met 1.5 punten. 

 



 
 

Joep had ook de reis in de benen. Hij verloor de eerste twee partijen. Waarvan de 

tweede opmerkelijk was. Zijn tegenstander had geen KNSB rating maar speelde erg 

sterk. In het eindklassement scoorde hij 5 punten. In de derde ronde had Joep de smaak 

te pakken en wist zijn eerste punt binnen te halen. Ronde vier werd een opmerkelijke 

partij. Joep stond in het eindspel ver achter. Zijn tegenstander had nog een Toren, Paard 

en drie Pionnen, tegen een Toren en Pion van Joep. Maar Joep zijn Koning stond in 

patstelling. De Toren moest er dus af om remise te maken. Zijn tegenstander zag dit en 

trapte daar niet in. Joep bleef goed kijken en mat wat schaakjes gingen de stukken van 

de tegenstander in de doos. Heel knap gespeeld, er bleven voor beide schakers een 

Koning en een Toren over, remise dus. Zo zie je altijd doorspelen! In de vijfde en laatste 

ronde wist Joep het snel af te maken. Na 23 zetten was het gebeurt, na een mooie 

dubbele aanval met het Paard gaf zijn tegenstander op. Joep scoorde de eerste dag 2.5 

punten uit vijf partijen. 

 

Levi moest duidelijk wennen aan dit toernooi. De eerste ronde zat hij onrustig achter het 

bord en had meer oog voor zijn omgeving dan voor het schaakbord. De eerste ronde 

loerde Levi op een mat in 1 maar zijn tegenstander had dat ook gezien en bleef steeds 

schaak geven, dat resulteerde in een remise. In de volgende ronden zat hij wat rustiger 

achter het bord. Na verlies in de tweede ronde, schaakte Levi een prima partij in ronde 

drie. Na 70 zetten wist hij te winnen. Ook in ronde vier leek hij een punt binnen te halen. 

Maar na een paar foutjes was deze kans verkeken. Een foutje maken op dit niveau wordt 

direct afgestraft, dat bleek ook in andere partijen. In de laatste ronde van de dag had 

Levi het geluk aan zijn kant. De partij was in het eindspel beland en Levi had met zwart 

drie Pionnen waarvan een dubbele, ook stond er nog een Loper op het bord. Zijn 

tegenstander had vier Pionnen waarvan twee vrij Pionnen met een Koning erbij. Wit 

stond er beter voor maar Levi zijn tegenstander zag dat niet, hij bood remise aan, een 

mooi aanbod voor Levi, die dat snel accepteerde. Met twee punten sloot Levi de eerste 

dag af. 



 

Gedurende de eerste dag vielen ons een aantal zaken op als regelmatige toernooi 

gangers. In de speelzaal had de KNSB het toernooi prima geregeld. Buiten de 

wedstrijdzaal was het allemaal zeer matig. Er was geen ruimte waar de kinderen na hun 

partijen even een dvd´tje konden kijken. Slechts een klein zaaltje met wat schaakborden 

om tussendoor nog te spelen. De lunch stond opgesteld bij de ingang van het hotel. 

Iedereen die er langsliep kon zo een broodje meenemen. Martijn had bijna een uur 

achter het bord gezeten voor de lunch, en was als een van de laatste klaar. Het brood 

was bijna allemaal verdwenen en meer was er niet.  

 

Na de laatste partijen vertrok Levi naar zijn familie in Tiel. Wij bleven in het hotel en 

genoten van een prima diner. De jongens konden ´s avonds in de speelzaal nog 

simultaan spelen tegen schaakmeester Dirk van Dooren. Natuurlijk deden Joep, Huub, 

Martijn en Niels mee. Huub en Niels speelden remise en kregen daarvoor de volgende 

dag een prijsje mee naar huis. 

 

 
Martijn tegen Jelle, altijd leuk! Vandaag even niet! 

 

Op de tweede dag van het toernooi speelde Martijn veel beter dan een dag eerder. Zijn 

eerste tegenstander werd met goed spel verslagen. In de zevende partij kwam Martijn in 

een lastig eindspel. Martijn had een Pion op de E lijn en eentje op G1. Zijn tegenstander 

had nog een H pion. Na wat heen en weer geschuif met de Koningen koos Martijn ervoor 

om de H Pion te slaan. Zijn E Pion ging eraf en de partij leek beslist. Helaas maakte 

Martijn de fout de Pion te zetten i.p.v. de Koning. Hierdoor kon de Pion niet meer 

promoveren en bleef er remise na herhaling van zetten over. De een na laatste partij 

won Martijn na 55 zetten en in de laatste partij leek nog een remise haalbaar. Net als 

eerder in de zevende partij kostte een Dame ruil voor Martijn een extra Toren, dat was 

niet slim. Een Toren tegen een Paard in het eindspel is natuurlijk veel sterker. Jammer 

maar met een toernooiscore van 4 punten uit negen partijen mag hij tevreden zijn. 



 

De eerste partij op zaterdag speelde Joep remise tegen een tegenstander met een rating 

van 1005. Ook de twee volgende tegenstanders hadden een hoge rating. Joep wist deze 

partijen niet te winnen maar gaf zich niet snel gewonnen, in de derde partij verloor hij 

zijn partij na 59 zetten. Toch scoorde Joep nog een vol punt. In de laatste ronde maakte 

hij in 28 zetten korte metten met zijn tegenstander. In de partij een paar mooie dubbele 

aanvallen waardoor de winst snel binnen was. Ook Joep heeft een prima toernooi 

geschaakt, net als Martijn 4 punten. Beide spelers hielden een positief toernooi resultaat 

over. 

 

 
 

Levi begon de tweede dag goed. Hij won zijn eerste partij dankzij een eindspel met een 

Pionnen voordeel. In de tweede partij trof hij Jan Bosma, die ook op ons toernooi 

aanwezig was. De partij ging lang gelijk op, de beslissing in de partij was een dubbele 

aanval met het Paard, schaak en een Loper kwijt. In deze partij had Levi het nadeel van 

te weinig Pionnen. Jan speelde het goed uit en pakte de winst. In ronde acht was Levi in 

23 zetten klaar. In deze partij een aantal foutjes van zijn tegenstander die Levi bekwaam 

afstrafte. In de laatste ronde kreeg Levi een tegenstander tegen zich die vol op de aanval 

speelde. Met 2 Lopers, Dame en een Paard werd zijn Koning het bord over gejaagd. Met 

een dubbele aanval van het Paard verdween de Dame van Levi van het bord en was de 

partij beslist. Ook voor Levi 4 punten in dit toernooi. Knap gedaan, Levi kan nog twee 

jaar meedoen met het NK voor E spelers (als hij zich kwalificeert). 

 

Joep, Levi en Martijn scoorden allemaal vier punten en dat hebben ze knap gedaan. 

Gezien hun KNSB ratings een score die past bij hun huidige niveau. In de eindstand werd 

Joep 25e, Levi 26e en Martijn legde beslag op de 29e plaats. 

Mooi om te weten: bij het E team kampioenschap spelen ze samen! 

 



De jongens speelden vaak tegen schakers met een hogere rating en wonnen een aantal 

van deze partijen. Op de NOSBO site staat te lezen dat de Noordelijke schakers geen 

potten konden breken. Dat klopt maar dat kan je van onze schakers ook niet 

verwachten. Hun rating is op dit moment niet hoog genoeg om mee te kunnen doen met 

de top van het klassement. Zij horen wel binnen de top van de NOSBO, waar binnen de 

jeugd de komende jaren een tekort aan schakers lijkt te ontstaan binnen de jongste 

jeugd. De gevestigde clubs die al jaren bestaan hebben niet veel jeugd meer in deze 

categorie. Een positieve uitzondering lijkt onze club. Voor de komende jaren hebben we 

genoeg jonge schakers die op dit kampioenschap kunnen uitkomen.  

Via de site van de NOSBO zijn alle uitslagen en partijen na te zien.  

 

 

 
Onze huiskamer waar ook Jelle en zijn vader een plekje vonden. 

 

Wij zien terug op een heel geslaagd toernooi. Het was gezellig onder de ouders en de 

jongens speelden zonder druk hun partijen, en dat was bij sommige deelnemers wel 

anders. 

 

 

Levi koploper in de strijd voor het clubkampioenschap 
 

Clubmiddag: vrijdag 9 april 2010 
 

 

Het laatste clubverslag is al weer een tijdje geleden. Van de clubmiddag voor ons 

jeugdtoernooi is door de drukte rondom het toernooi geen verslag gemaakt. Tijdens deze 

middag heeft Levi zijn Stap 3 diploma gekregen, gefeliciteerd. Vandaag waren er een 

aantal kinderen afwezig waardoor een aantal partijen niet door konden gaan. In groep E 



werd slechts een partij gespeeld. Tess won haar eerste punt tegen Menno. Deze groep 

loopt wat achter op het schema, a.s. vrijdag worden er partijen ingehaald. 

 

 
 

In groep D troffen twee broers elkaar: Jort en Niek. Als zij tegen elkaar spelen dan is er 

altijd wat aan de hand, zo ook vanmiddag. De regel “aanraken is zetten” leverde een 

aantal keren discussies op tussen de broers. Wij zien dat vaak niet en moet je als arbiter 

optreden. Vaak vinden we een oplossing door de ene keer de een gelijk te geven en de 

andere keer de ander. De gulden middenweg dus. Niek was vandaag de betere speler, hij 

had zijn stukken beter ontwikkeld. Jort had een van zijn Paarden vergeten, die stond 

bijna de hele partij op B8. Niek deed dat beter en dat zie je meteen in het spel. Veel 

meer kracht om een goede aanval op te zetten. Danny stond er heel lang beter voor 

tegen Harm. Maar na een paar kostbare foutjes ging de winst naar Harm. Niek is in deze 

groep de koploper. Felix kon niet spelen omdat Koen afwezig was. Deze partij halen we 

vrijdag in. 

 

Ook in groep C kon een partij niet doorgaan. De partij tussen Joris en Merijn. Die halen 

we vrijdag ook in. Eline scoorde in deze groep haar eerste punt door te winnen van Waut. 

Waut is een beginnend schaker die, na een hele goede voorronde, in een hoge groep 

terecht is gekomen. Dat is op zich al een prima prestatie. Koploper in deze groep is na 

vandaag Jonas. Jonas blijft zich ontwikkelen en krijgt steeds meer spelinzicht. Tegen 

Brenden liet hij er geen gras over groeien. Na een goede partij won hij zijn derde punt. 

Brenden won eerder in de middag de inhaalpartij tegen Waut.  

 



 
 

In de B groep werd ook een partij ingehaald. Toon noteerde een verrassende uitslag, hij 

won na een prima partij van Giacomo. Ruben was zijn volgende tegenstander, en in deze 

partij ging het een stuk beter. Na een paar goede aanvallen wist hij te winnen. Koploper 

Daan maakte geen fout. Hij won zijn derde partij in de groep tegen Toon. De partij 

tussen Thom en Hugo ging heel lang gelijk op. Het leek er lange tijd op dat het remise 

werd, maar na een paar foutjes van Hugo was de partij toch beslist in het voordeel van 

Thom. 

 

 
 

De punten voor het talenten klassement in groep A van de vorige speelronde waren nog 

niet gegeven. Evie wilde eerst de partij tussen Martijn en Daniel afwachten die de toen 

niet gespeeld kon worden. Vandaag werd ook deze partij ingehaald. Beide spelers kozen 

ervoor om in een hoog tempo de stukken af te ruilen waardoor er een remise stelling op 

het bord achterbleef. Voor beide een halfje erbij. Kasper had in deze groep nog geen 



punt gescoord. Dat lukte in ronde 3 net niet. Hij hield heel lang stand tegen Daniel maar 

in het eindspel was Daniel net even te sterk. De langste partij in deze groep was het 

treffen tussen Joep en Niels. Beide spelers namen hun tijd, wat een hele mooie partij 

opleverde. Joep kan het eindspel goed spelen en daar lag in deze partij de beslissing. Na 

goed denkwerk viel de beslissing met een mooi matje. Als Levi en Martijn tegen elkaar 

spelen dan weet je een ding: dit is snel afgelopen! Ook deze keer speelden de jongens 

alsof er een trein gehaald moest worden. In dat tempo maakte Martijn de meeste fouten 

en hij verloor deze partij. Voor beide schakers leverde het snelle spel een standje op van 

Evie: dit is niet goed! Met de winst is Levi nu koploper voor het clubkampioenschap, 

maar… er kan nog veel gebeuren! 

 

Vandaag zijn we verder gegaan met het passen van de clubshirts. De shirts voor Jort, 

Niek, Ward, Huub, Waut, Danny en Brenden zijn nu besteld en zijn deze week klaar. De 

eerste serie shirts zijn vanmiddag uitgedeeld aan de schakers die op de Grand Prix van 

Delfzijl in actie komen. 

 

 

Schakers in een dipje op GP – Delfzijl 
 

Grand Prix Delfzijl: zaterdag 10 april 2010 
 

Het is wel eens drukker geweest op de Grand Prix van Delfzijl. De afgelopen jaren waren 

er tussen de 60 en 70 kinderen aanwezig. Vandaag bezochten slechts 45 schakers dit 

toernooi. Jammer voor de organisatie van dit toernooi maar er zijn wellicht redenen dat 

er zo weinig animo was. De laatste maanden zijn er erg veel toernooien en voor de 

kinderen die op het scholenkampioenschap, het NK E of het NK E teams uitkomen is de 

kalender helemaal overvol. Misschien moet de NOSBO zich eens beraden om tot een 

betere spreiding van de toernooien te komen. Van onze club waren zeven schakers 

aanwezig waarvan een aantal vandaag helaas niet hun niveau konden halen. De 

organisatie zat niet zo ruim in de tafelleiders, ze vroegen ons om een tafelleider te 

leveren. Anders nam dat klusje op zich. 

In dit verslag zijn voor het eerst de uitslagen in de tekst verwerkt, misschien wel zo 

handig! 

 



 
 

Het toernooi begon met een kleine vertraging. In de A groep waren 7 kinderen ingedeeld 

wat volgens de NOSBO voorschriften niet mag. Deze groep mag uit maximaal 6 kinderen 

bestaan. In de B groep was een van de deelnemers niet aanwezig zodat het probleem 

snel opgelost kon worden. Degene met de laagste rating in groep A schoof door naar de 

B groep.  

 

In die B groep speelde ook Levi. Hij had niet echt zijn dag. Gedurende het toernooi kreeg 

hij last van een opkomend griepje, wat hem zeker punten heeft gekost. Levi wist twee 

van de zeven partijen te winnen en moet wat punten van zijn rating inleveren. Op de 

Grand Prix van Leek later deze maand kan hij ze proberen terug te verdienen. 

 

 

Groep B 

No.  Naam             Club         Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Chris Admiraal   Schaakkwartier  5.5  22.5  15.75  21.5  1147 1354 +1.78 

2. Rutger Bosscher  Groningen       5.0  23.0  16.50  21.0  1203 1274 +0.68 

3. Jorn Veenstra    Groningen       4.5  23.5  15.25  16.5  1102 1233 +1.29 

4. Tom Hermes       Groningen       4.0  24.0   9.00  17.0  1141 1175 +0.35 

5. Daan Voorintholt Schaakkwartier  3.5  24.5   8.25  16.5  1019 1143 +1.16 

6. Thomas M. de Jong   Staunton     2.0  26.0   7.00   8.0  1171  963 -1.98 

7. Levi Nies        Paardensprong   2.0  26.0   6.00   9.0  1121  970 -1.43 

8. Lieke Voorintholt   Assen        1.5  26.5   4.25   2.5  1114  899 -1.85 

 



 

 
In groep C waren drie schakers van onze club ingedeeld; Martijn, Joep en Daniel. Martijn 

speelde een redelijk toernooi. Hij won van clubgenoten Joep en Daniel. In de voorlaatste 

ronde had hij nog uitzicht op een plaats bij de eerste drie. Deze partij ging gelijk op en in 

het eindspel zat zijn tegenstander in tijdnood. De wijzer zat ruim tegen de vlag aan en hij 

wist op dat moment even niet welke zet hij moest doen. Rond het bord zaten en stonden 

een aantal schakers waarvan een van hen een zet voorzegde (een dubbele aanval met 

een Paard!) en ook nog even wist te vertellen dat de vlag op vallen stond. Dit had de 

tegenstander van Martijn niet gezien en hij begon met de aanwijzing snel door te spelen. 

Martijn zei er wel wat van, maar de tafelleider greep niet in. Martijn was zichtbaar uit zijn 

concentratie en verloor de partij. Erg jammer en zeer onsportief van degene die meende 

aanwijzingen te geven. Martijn won zijn laatste partij nog, maar dat was niet meer 

voldoende voor een plak bij de eerste drie. Zijn tegenstander uit ronde zes werd 2e. 

 

Joep en Daniel hadden hun dag niet. Beide verloren van Martijn en speelden tegen elkaar 

remise. Uit de andere partijen scoorden ze beide een punt, opvallend genoeg tegen de 

latere groepswinnaar! Beide schakers verliezen zo’n 50 punten van hun rating, jammer 

maar op een volgend toernooi komen ze weer uit in een lager en alle kans om deze 

punten weer terug te verdienen. Joep had het er zichtbaar moeilijk mee. Hij zat net 

boven de 1000 punten en zakt daar nu weer even onder. Zeker weten dat die punten 

weer terug komen en dan een flinke sprong maken boven de 1000 punten grens. Daniel 

zat vlak tegen de 1000 aan en ook hij zakt nu iets. Ook voor hem weet ik zeker dat het 

weer helemaal goed gaat komen! 

Groep C 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Tom Stomphorst    Groningen      5.0  23.0  18.50  19.0  0974 1130 +1.48 



2. Alfred Rodenboog  Ten Boer       5.0  23.0  14.50  23.0  1000 1126 +1.17 

3. Jan van Reijendam  Staunton      5.0  23.0  13.00  19.0  0908 1139 +2.20 

4. Leonard in 't Veen   Unitas      3.5  24.5   9.50  14.0  0984  970 -0.12 

5. Martijn vanNimwegenPaardensprong 3.5  24.5   8.00  13.0  0974  972 -0.02 

6. Gyan de Haan      Schaakkwartier 3.0  25.0  10.00  13.0  0953  925 -0.28 

7. Daniel Apol       Paardensprong  1.5  26.5   5.75   8.0  0982  741 -2.10 

8. Joep Scheerhoorn  Paardensprong  1.5  26.5   3.75   3.0  1001  738 -2.33 

Nrs 1 t/m 3 op onderling resultaat 

 

 
 

Ook in groep D drie schakers van de club; Jonas, Niels en Hugo. Hugo stond voor 

aanvang van dit toernooi op een prachtige derde plaats in het NOSBO klassement. Maar 

ook net als bij Joep en Daniel lukte het vanmiddag even niet. Hugo verloor van Jonas en 

Niels, Verloor drie andere partijen en wist via een winst en remise anderhalf punt te 

scoren. Voor het NOSBO klassement is de score niet erg, de twee slechtste resultaten 

vervallen in de eindscore. Beter ging het met Jonas in deze groep. Jonas scoorde vier 

punten en opvallend: remise tegen Niels, winst tegen de nummer twee in de eindstand 

en ook een remise tegen de groepswinnaar. Van alle schakers van de club die vanmiddag 

in actie kwamen scoorde Jonas de beste TRP, een plus van 0.79! En ook opvallend, Jonas 

scoorde weinig punten tegen de laagst geklasseerde in deze groep. Niels was vandaag de 

enige die met een beker naar huis ging. Met drie remises, evenveel winst partijen en een 

verlies partij scoorde hij 4.5 punten. Voor Niels levert dat weer een mooi aantal punten 

op voor het NOSBO GP klassement, hij staat ook in de top tien. Niels is op de afgelopen 3 

GP toernooien in de prijzen gevallen. 

Groep D 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 



1. Raymon Oord       Vd Linde       5.5  22.5  15.75  23.0  0784 1039 +2.24 

2. Igor Damming      Staunton       5.0  23.0  14.00  23.0  0892  951 +0.59 

3. Niels van NimwegenPaardensprong  4.5  23.5  12.25  17.5  0896  895 +0.03 

4. Jonas Hilwerda    Paardensprong  4.0  24.0  15.50  17.5  0779  859 +0.79 

5. Finn van Pijkeren  Ten Boer      4.0  24.0   9.50  16.0  0854  849 -0.02 

6. Koen Klomberg     Ten Boer       2.5  25.5   5.75   6.5  0689  720 +0.23 

7. Hugo van der Molen Paardensprong 1.5  26.5   2.25   5.5  0839  571 -2.36 

8. Roy Visser        Borgstee       1.0  27.0   4.00   3.0  0711  510 -1.50 

 

 
 

 

Het NOSBO GP Klassement blijft spannend. Hugo is iets gezakt naar de 5e plaats. Jonas 

en Niels zijn gestegen naar de plaatsen 4 en 6. Ook Martijn en Levi staan bij de eerste 

15. Let wel: de twee laagste scores worden van het totaal afgetrokken! 

 
 

 

Totaal klassement NOSBO Grand-Prix cyclus 2009-2010 
Bron: NOSBO 

 

NR Voornaam Achternaam Club Mat Phil Gron Vee Har SG Hoo VdL DAC Totaal 

1 Jorn Brouwer  DSC 17,6 12,7 18,6 18,6 10,3 17,1 16,1 14 7 132 

2 Gerbert Leeftink Assen 15,4 14,4 15,1 17 12 9   18 19 119,9 

3 Finn van Pijkeren Ten Boer     16,6 18 18,6 15,1 15,1 12,7 11,7 107,8 

4 Jonas Hilwerda Paardensprong 9,6 11,7 17,6 14 11,3   14,7 12,7 12,7 104,3 

5 Hugo van der Molen Paardensprong 16,6   11,7 16,6 12 18,6 11,7 11 6,1 104,3 



6 Niels 
van 
Nimwegen Paardensprong 12 8,6 8,6 7,9 11,3 10,3 14,7 14,7 14,4 102,5 

7 Leonard in 't Veen Unitas 16,1 18,6 12 13,7 16,1 4,4   9,3 11 101,2 

8 Lisanne Waardenburg Kasteel 13,7   17,1 8,6 12,7 11,7 12,7 20   96,5 

9 Chris Admiraal Schaakkwartier 8,6 16,6 12,7 13,7 9,3 6,9 6,9   17,8 92,5 

10 Rutger Bosscher Groningen 12 6,9 12 10 14 15,4 5,9   16,1 92,3 

11 Martijn 
van 
Nimwegen Paardensprong 10,3 3,7 16,1 4,4 9,3 14,4 7,9 12,7 12 90,8 

12 Martijn Schaveling Assen 9,3 12,7 8,6 7 18 5 13,7 15   89,3 

13 Alexander Bruschke Van der Linde 19,3 9,3   16,1 12 10   10 11 87,7 

14 Thomas Wigmans Haren 12   14,4 12,7 14,7 13,7 10,3   8 85,8 

15 Levi Nies Paardensprong 4,4 5,4   11,7 18,6 9,3 13,4 14 6,9 83,7 

 
 

 

 

Spannende competitie in alle groepen 

 
Clubmiddag: vrijdag 16 april 2010 

 

Een aantal schakers waren vanmiddag afwezig: Joep, Toon, Danny, Waut en Giacomo 

hadden verplichtingen elders dus konden er een aantal partijen niet doorgaan. Alle 

schakers hebben zich, zoals het hoort, afgemeld dus kunnen ze hun partijen inhalen. 

Groep E loopt achter op het schema, dus moest er veel gespeeld worden in deze groep. 

Masija en Robin waren er niet dus zij moeten komende weken veel inhalen. Van beide 

schakers hadden we geen afmelding ontvangen maar we weten even niet of zij van de 

regel op de hoogte zijn. We zien het maar even door de vingers. Ward had een hele 

goede middag, hij speelde drie partijen en won ze allemaal (tegen Huub, Femme en 

Jona). Huub scoorde een punt tegen Remy. Femme kwam nog een keer in actie, maar hij 

moest de winst aan Jona laten. Tess verloor twee partijen, tegen Justin en Remy. Remy 

won nog een partij, tegen Menno en komt daarmee op een score van twee uit twee. 

 

In groep D had Jort maar een partij verloren, tegen zijn broer Niek. Harm was vandaag 

zijn tegenstander. Ik heb de partij een tijdje gevolgd en zag Jort goed spelen. Hij had nu 

wel al zijn stukken ontwikkeld en speelde vol op de aanval waar Harm niet altijd goed 

tegen verdedigde. Gevolg, veel stukken gingen in de doos en de partij was beslist in het 

voordeel van Jort. Ook Niek deed goede zaken. Hij schaakte een lange partij tegen Koen. 

In deze partij lagen voor beide schakers winstkansen, maar Niek wist uit een aantal 

aanvallen de nodige en beslissende stukken te winnen. Met de winst staat Niek nu 

bovenaan met een 100% score. 

 

Een verrassende uitslag in groep C. Joris speelde tegen Jonas en deze partij werd 

gewonnen door Joris. Qua rating zitten de jongens vlak bij elkaar maar gezien de 

progressie van Jonas een opvallende uitslag. Joris kan hele goede partijen spelen als hij 

zich goed concentreert. Uit de inhaal partij van vorige week tegen Merijn scoorde Joris 

nog een punt. Met deze uitslagen erbij staat Joris bovenaan in de groep met vier uit vier. 

Eline gaat ook weer beter spelen. Na de winst vorige week wist ze nu weer te winnen, 

ditmaal van Brenden. 

 

Twee afwezigen in de B groep, Toon en Giacomo. Omdat ze niet tegen elkaar moesten 

kon in deze groep slechts een partij doorgaan, Ruben tegen Hugo. Dit was een mooie 

partij om te zien. Beide schakers doen het rustig aan en weloverwogen volgen de zetten. 

Ook deze partij ging heel lang gelijk op, maar Hugo had net iets meer kracht in zijn 

aanvallen waarmee hij de partij uiteindelijk won. In deze groep kan het nog alle kanten 



op. Daan die niet in actie kwam maar een oefen partijtje speelde tegen Felix kan het nog 

alle kanten op. 

 

In de strijd om het kampioenschap had Levi de volle buit te pakken, drie punten uit drie 

partijen. Vandaag tof Levi Daniel, een botsing in twee heel verschillende speelstijlen. Het 

rustige schaken van Daniel tegen het hoge tempo van Daniel. De partij ging met een licht 

voordeel voor Daniel het eindspel in. Daniel bleef heel goed nadenken en wist de partij 

met een knappe aanval te winnen. Met deze winst neemt Daniel de koppositie over van 

Levi. Kasper had nog geen punten kunnen scoren maar vanmiddag kwam daar 

verandering in. Even leek Kasper eenvoudig te gaan winnen. Met een goede aanval op de 

Koningsvleugel van Niels had Kasper al een stukken voordeel opgebouwd. In deze aanval 

kon Kasper de Dame van Niels slaan maar dat zag Kasper over het hoofd, of was hij iets 

anders van plan… 

In ieder geval geluk voor Niels die de aanval afsloeg en zijn achterstand daarna vlot 

inhaalde. Met twee Dames en twee Koningen werd deze partij remise. Voor beide spelers 

er een half puntje bij.  

 

Volgende week staat de 5e ronde op het programma en zijn we op de helft van de 

competitie. 

Het talentenklassement wordt volgende week helemaal bij gewerkt. Nog niet alle punten 

in deze ronde zijn, door de absenties, gegeven. 

 

Hugo, Daan en Levi naar Nationale Pupillendag 

 
NOSBO Pupillendag: zaterdag 17 april 2010 

 

Voor de derde keer in dit seizoen een toernooi in onze thuisbasis de Hunzeborgh. Na het 

team kampioenschappen FGH en E was het buurtcentrum nu decor voor de NOSBO 

Pupillendag. Het was fantastisch lenteweer vandaag. Menig ouder zocht een plekje in de 

zon op het terras voor de Hunzeborgh en de kinderen die uitgeschaakt waren konden 

buiten nog een oefenpotje spelen. Het was haast weer om buiten het toernooi te spelen. 

Afgelopen jaren speelden de E’tjes ook mee op dit toernooi. Zij hadden eerder in het 

seizoen al hun kwalificatie ronden gespeeld en het NK voor E schakers is inmiddels al 

achter de rug. De opkomst voor dit toernooi was zeer behoorlijk te noemen, maar liefst 

37 deelnemers vonden hun weg naar het buurtcentrum. Van onze club deden 13 jongens 

mee, helaas geen meisjes die mee konden doen. In alle groepen waren voldoende 

deelnemers om Zwitsers binnen de groepen te spelen. De barbezetting was weer prima 

geregeld, Niels en Janine zorgen voor de inwendige mens met heerlijke tosti’s en 

broodjes knakworst. Mr. Bean was helaas niet aanwezig om de kinderen te vermaken in 

de kleine zaal, hij had vakantieverlof opgenomen dus trokken we Ice Age uit de kast. 

 



 
 

Bij de allerjongsten in groep H (2003 en jonger) drie deelnemers van de club: Menno, 

Justin en Jonas. Menno schaakt pas een aantal weken op de club. Hij is ons jongste 

clublid en volgend jaar nog steeds H’tje. Menno speelde nu al zijn tweede toernooi en 

heeft er duidelijk schik in. Op zijn eerste toernooi in het Wessel Gansfort kon hij nog 

geen partij winnen. Dat lukte vandaag wel, in de derde ronde won hij zijn eerste toernooi 

partij. Menno moet nog heel veel leren en dan komen de winstpartijen vanzelf. Justin 

speelde ook zijn tweede toernooi en ook bij hem ging het veel beter dan op het eerste 

toernooi. Hij wist 3 van de 7 partijen te winnen. Knap als je pas net schaakt.  

 

Jonas was vooraf een van de titelkandidaten. De belangrijkste tegenstanders voor hem: 

Eelke de Boer van SC Groningen en Tycho Bruggink uit Assen. Jonas trof Tycho al in de 

tweede ronde en stond in de partij er lang beter voor. Na een dubbele aanval was dat 

voordeel voor Jonas plotseling weg en speelde Jonas een verloren partij. In ronde vier 

speelde Jonas tegen Eelke. Beide schakers hadden verloren van Tycho en twee punten op 

het bord. De winnaar van deze partij kon misschien aanhaken bij Tycho. De partij ging 

gelijk op en met een lichte achterstand voor Jonas besloten de beide spelers er remise 

van te maken. Met een halfje schoot Jonas niet op. Op weerstandspunten stond hij 

achter op Eelke en dat bleef tot en met de laatste ronde. Beide schakers scoorden de 

volle mep uit de laatste partijen dus moest Jonas genoegen nemen met een derde plaats. 

Natuurlijk een knappe prestatie maar niet genoeg voor een NK plaats. Bij de H’tjes is 

slechts een plek beschikbaar en die gaat naar Tycho die alle partijen won. Misschien kan 

de NOSBO voor Jonas en Eelke een vrijplaats aanvragen. Dat horen we in de komende 

maanden. 

 



 
 

De grote favoriet bij de G groep was Levi, hij had veruit de hoogste rating in deze groep. 

Zijn belangrijkste concurrent was clubgenoot Daan. In deze groep nog drie 

Paardensprongers: Ward, Huub en Felix. Daan moest vandaag ook afzwemmen voor zijn 

A diploma en miste daardoor de eerste ronde. Die partij verloor hij dus en dat punt ging 

naar clubgenoot Huub. Huub gaat steeds beter spelen en ziet nu ook veel meer dingen. 

Naast het gewonnen punt in de eerste ronde wist hij er nog 2.5 punten bij te winnen 

waaronder een remise tegen Ward. In de laatste ronde zat hij doodleuk op het eerste 

bord en moest spelen tegen Levi. Dat Levi een maatje te groot was is natuurlijk niet 

verwonderlijk. Met 3.5 punten werd Huub knap zesde. Huub liet nog even weten dat hij 

niet bij de bovenste wilde eindigen. Hij moest dan voor het NK veel te lang in de auto 

zitten! Ward speelde ook een prima toernooi. Naast de remise tegen Huub wist hij drie 

partijen te winnen. Met een zevende plaats kan Ward tevreden zijn. Voor Felix was het 

ook zijn tweede toernooi. Felix is een vriendje van Daan en hij wil graag net zo presteren 

als Daan, dus bekers winnen. Verschil tussen beiden is dat Daan al een jaar langer 

schaakt en dus veel meer weet en meer ervaring heeft in het spelen van toernooien. 

Felix heb ik vanmiddag een beetje gevolgd en dan zie je dat hij nog iets meer moet leren 

om de partijen te winnen of het net even slimmer af te maken. Na een verloren partij zie 

je Felix vaak in tranen, vooral na de verloren partij tegen zijn vriendje Daan. Ik kon na 

een paar partijen Felix direct nog wat tips geven waar hij natuurlijk veel van leert. Felix 

scoorde 2.5 punten en werd daarmee tiende. Qua rating heeft hij op zijn niveau 

geschaakt. Felix zit op vrijdag nu in mijn groepje en met wat ik gezien heb vandaag kan 

ik daar met Felix mee aan de slag. 

 

Daan kwam binnenrennen toen de tweede ronde 5 minuten bezig was. Zijn 

tegenstandster had de eerste zet gedaan en de klok ingedrukt. Daan schoof snel aan en 

binnen een paar minuten had hij zijn eerste punt binnen. In ronde drie stond de topper 

op het programma: Levi tegen Daan. Ik denk dat deze partij voor Daan iets te snel kwam 

om het Levi lastig te maken. Het werd wel een mooie en spannende partij maar Levi trok 



aan het langste eind. In de resterende 4 partijen maakte Daan geen fouten. Alle partijen 

werden snel gewonnen. Daan werd met 5 punten tweede in het klassement op basis van 

hogere SB en onderling resultaat met nummer 3 Els Annemein die knap derde werd en 

ook de meisjes beker mee pakte. Kampioen werd Levi. Hij kwam de hele middag niet in 

de problemen, met zeven punten uit net zoveel partijen een top prestatie! Daan en Levi 

gaan naar de Nationale Pupillen dag in Oosterhout. In de G groep scoorden al onze 

deelnemers een positief toernooi resultaat, dus punten erbij voor de rating! 

 

 
 

In groep F zaten vijf schakers van onze club. In deze groep was Jan van Reijndam op 

basis van zijn rating favoriet. Maar onze schakers konden misschien voor een verrassing 

zorgen. In deze groep was het deelnemersaantal oneven dus was er iedere ronde iemand 

met een bye. Op de club zien we het Waut erg goed doen in de competitie, hij zit als 

beginnend schaker in een hoog groepje waar hij het goed doet. Waut speelde een goed 

toernooi waar hij drie punten wist te scoren. Het toernooi resultaat ligt boven zijn huidige 

rating dus heeft Waut het prima gedaan. Ook Brenden heeft het goed gedaan. Met 4 

punten scoorde hij een dikke plus voor zijn rating. Je ziet aan Brenden dat als hij zich 

concentreert op het bord en niet met zijn omgeving bezig is hij een prima partij kan 

schaken en punten pakt.  

 

Het Zwitsers speelsysteem heeft zijn voor- en nadelen. Als je geluk hebt kan je hoog 

eindigen als je de uiteindelijke winnaar van de groep net bent ontlopen. Een nadeel is dat 

je soms tegen alle toppers moet spelen. Dat overkwam Ruben vandaag. Ruben moest 

vandaag spelen tegen alle schakers die in de eindstand op de plekken 1 t/m 3 uitkwamen 

en Ruben had net geen vrije ronde. In de zesde ronde speelde Ruben tegen Finn van 

Pijkeren die in de eindstand derde werd. Met een Pion en Loper tegen een Koning alleen 

leek de winst voor het grijpen maar Ruben maakte een denkfoutje. In plaats van de Pion 

te zetten verplaatste hij de Loper die juist goed opgesteld stond. Immers de Pion moest 

nog over een veld welke door de Loper gedekt stond. Dit foutje koste een tempo wat 



remise tot gevolg had. Door deze uitslag moest hij in de laatste ronde spelen tegen 

Hugo. Hugo was een week eerder in Delfzijl niet in grootse vorm en wist daar geen 

potten te breken. Vandaag ging het allemaal anders. Hugo had alleen nog verloren van 

Jan en was al zeker van derde plaats. Ook in deze partij speelde Hugo erg sterk en won 

ook deze partij. Ruben bleef steken op 3.5 punten, Hugo scoorde zijn zesde punt en werd 

tweede in de eindstand. Knap gedaan en een NK plaats op zak + een mooi toernooi 

resultaat! 

 

 
 

Jan won deze groep met een half puntje meer dan Hugo, maar het had heel anders 

kunnen aflopen. In de zesde ronde leek een verrassing aanstaande. Koen was zijn 

tegenstander en die stond op een flinke voorsprong. Sjoerd heeft deze partij helemaal 

gevolgd en kon haast niet geloven dat Jan deze partij toch nog wist te winnen. Koen 

maakte een aantal dure foutjes wat hem de partij en misschien een derde plaats koste 

(en een eerste plaats voor Hugo). Kan gebeuren maar wel erg jammer. Koen had in de 

laatste ronde geluk en kreeg de bye en dus een punt. Met vier punten werd Koen toch 

knap vierde in deze groep. 

 



 
 

We kunnen terugzien op een heel mooi en geslaagd toernooi. Zeker drie NK plaatsen, 

waar er hopelijk nog een bij komt. Vorig jaar waren drie H’tjes namens de NOSBO 

aanwezig op de Pupillendag. In de drie groepen konden de jongens negen bekers winnen. 

Er gingen er 4 mee naar huis. Een prachtige score. Jammer dat we geen meisjes hadden 

op dit toernooi. Mogelijk volgend jaar wel en dan in de H groep. 

 

 

De eindstanden: 

 
Eindstand categorie F 

 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jan van Reijendam  Staunton      6.5  28.0  25.50  26.5  0989 1145 +0.82 

2.Hugo van der Molen Paardensprong  6.0  26.0  19.50  24.0  0839 1008 +1.35 

3. Finn van Pijkeren  Ten Boer      5.0  29.0  18.00  20.5  0870  852 +0.06 

4. Koen Nolden       Paardensprong  4.0  29.5  10.25  17.0  0671  714 +0.30 

5. Jacob Reenders      Haren        4.0  26.0  10.00  14.0  0627  666 +0.35 

6. Brenden Pham      Paardensprong  4.0  22.5   8.75  14.0  0450  617 +1.19 

7. Ruben de Wolf     Paardensprong  3.5  26.5   8.50  14.0  0755  633 -0.91 

8. Vincent Richtering   Assen       3.5  25.0   7.00  14.0  0567  553 -0.24 

9. Salim Elsafi         Leek        3.5  22.5   5.50  12.0  0650  513 -1.08 

10. Waut Brilman    Paardensprong   3.0  22.0   7.75  13.5  0472  549 +0.58 

11. Maimoena Hulshof     Unitas     2.5  22.0   3.50  10.0  0486  366 -1.00 

12. Fatiha Kariman     Groningen    2.0  21.0   2.75  11.0  0289  280 -0.16 

 13. Pieter Verhagen    Bredero     1.5  18.5   1.25   5.5  0360  134 -1.26 

 

Eindstand categorie G 

 

No.  Naam                Club      Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 



1. Levi Nies        Paardensprong   7.0  27.5  27.50  28.0  1121 1519 +0.84 

2. Daan de Vetten   Paardensprong   5.0  28.0  18.25  16.0  0861  909 +0.49 

3. Els Ann.Schoonhoven Bredero      5.0  28.0  15.50  23.0  0520  745 +1.96 

4. Lodewijk van Vliet   Haren       4.0  30.5  13.00  18.0  0640  643 +0.00 

5. Ties Puttman       Bredero       4.0  25.0   9.00  16.0  0471  571 +0.87 

6. Huub Scheerhoorn Paardensprong   3.5  25.0   7.25  14.5  0361  427 +0.40 

7. Ward Schroor     Paardensprong   3.5  23.5   6.00  14.5  0458  513 +0.44 

8. Rik Stahlie       Bredero        3.0  21.0   4.50  10.0  0450  455 -0.07 

9. Quinten Nauta    Groningen       2.5  22.0   3.25  10.0  0450  383 -0.76 

10.Felix Klijn      Paardensprong   2.5  21.0   5.25  12.0  0400  396 -0.17 

11.Yasmin Nauta     Groningen       1.0  23.0   1.00   4.0  0450  183 -2.19 

12.Marjolein Veloo   Unitas         1.0  19.5   2.50   2.0  0364  125 -1.81 

 

Eindstand categorie H 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Tycho Bruggink    Nota Bene      7.0  28.5  28.50  28.0  0598 1276 +2.99 

2. Eelke de Boer    Groningen       5.5  30.0  20.25  21.0  0628  766 +1.21 

3. Jonas Hilwerda   Paardensprong   5.5  26.5  16.75  20.0  0779  715 -0.38 

4. Olaf Smith       Unitas          4.0  25.5   9.00  15.0  0358  521 +1.45 

5. Brian Elsinga    Nota Bene       4.0  25.5   7.50  17.0  0400  510 +0.98 

6. Silvan Heijnen   Haren           3.5  28.0   8.25  17.0  0450  557 +0.87 

7. Alex Isebija     Unitas          3.5  25.5   7.25  16.0  0770  479 -2.35 

8. Justin Pham      Paardensprong   3.0  20.0   3.50   9.0  0400  407 -0.11 

9. Padouk de Bie    Unitas          2.5  23.5   2.25  11.0  0400  382 -0.36 

10. Rowan Hulst     Nassau          2.5  19.5   2.25  10.0  0400  287 -1.10 

11. Menno Steenhof  Paardensprong   1.0  21.0   0.00   4.0  0325  104 -1.75 

12. Zamiena Hulshof   Unitas        0.0  20.5   0.00   0.0  0164 -335 -1.45 

 

Veel inhaalduels op clubmiddag 
 

Clubmiddag: vrijdag 23 april 2010 
 

Bram was vanmiddag niet aanwezig op de club, hij zat met leerlingen uit zijn klas in 

Berlijn. Er moesten nog een flink aantal partijen worden ingehaald uit vorige 

speelronden. De groepen van Bram en Ronald hebben we samengevoegd tot een groep 

waar de inhaalpartijen gespeeld konden worden. Kinderen uit die groepen die geen inhaal 

partij moesten spelen gingen naar het groepje van Sjoerd. Eenmaal klaar met de inhaal 

partij bleven de schakers in de groep zitten om verder te werken in het stappenboek. 

Femme en Brenden mochten achter de computer mat in twee zetten en de penning 

oefenen. 

 

De uitslagen van de inhaal partijen: 

Giacomo – Daan 1-0 

Thom – Toon 1-0 

Merijn – Ward 0.5-0.5 

Koen – Felix 1-0 

Masija – Justin 0-1 

Remy – Jona 0.5-0.5 

Femme – Masija 1-0 

Felix – Danny 0-1 

Martijn – Joep 1-0 

 



 
 
In groep D is Niek de ongeslagen koploper, en dat bleef hij ook na vanmiddag. Met winst 

op Felix heeft Niek de 100% score. Harm deed goede zaken voor een hoge klassering, hij 

wist te winnen van Koen en staat nu op de derde plaats in deze groep. Jort won zijn 

partij tegen Felix die nog geen punten wist te scoren in de eindronde van de competitie. 

Maar Felix zien we steeds beter schaken, de punten komen dus wel! 

 

Omdat Bram er niet was vanmiddag nam ik de leiding over in groep C. In deze groep was 

Joris nog ongeslagen maar aan deze status kwam vanmiddag een einde. Tegenstander 

Brenden schaakte een prima partij tegen Joris. Joris speelde vol op de aanval en was zijn 

verdediging helemaal vergeten. Brenden had een doorgeschoven Pion die op E3 terecht 

was gekomen. Joris had de matdreiging helemaal niet in de gaten en met de Dame op D2 

was het mat. Met zijn derde punt doet Brenden mee voor de podiumplaatsen. Eline 

speelde een hele goede partij tegen Merijn. Zij offerde een stuk op om terug te slaan met 

een Paard waarmee Merijn de partij verloor met stik mat. Dit betekent dat de Koning 

geen lege velden om zich heeft. Een dergelijk matje kan alleen uitgevoerd worden met 

een Paard. Met drie punten heeft Eline nog alle kansen op een podiumplek. De partij 

tussen Jonas en Waut was erg leuk om te zien. Jonas en Waut gaan steeds beter spelen 

en gaven elkaar niets cadeau Veel stukken werden afgeruild en de partij belande in het 

eindspel waar Jonas net even sterker bleek. Waut verdient met deze partij wel punten 

voor het talentenklassement. 

 



 
 

Giacomo had een hele goede dag. In groep B wist hij na de winst in de inhaalronde er 

weer een puntje bij te pakken. Hugo was misschien wel favoriet in de partij maar 

Giacomo maakte de partij erg goed af. Ruben deed ook goede zaken in deze poule. 

Ruben wist tot nu toe slechts een puntje te scoren. In de partij tegen Toon zagen we 

Ruben een goede partij spelen. Met de winst kan Ruben nog op het podium komen. 

Koploper Daan was in de inhaalronde verslagen door Giacomo. In de partij tegen Thom 

stond Daan lang op achterstand maar wist na wat foutjes van Thom het voordeel naar 

zich toe te trekken. Na materiaal winst was de partij beslist in het voordeel van Daan. In 

groep B is Daan de koploper, maar de prijzen zijn nog lang niet verdeeld. Iedereen kan 

nog in de prijzen vallen! 

 

In groep A een strijd tussen twee broers, Niels en Martijn. Voor Niels zou de dag al goed 

zijn als hij wist te winnen, met deze uitspraak vooraf wist ik een ding zeker: in deze 

partij werden geen kado´tjes weggegeven. De partij ging het eindspel in met een licht 

voordeel voor Niels die dat niet meer weggaf. Een punt erbij voor Niels en kansen op een 

hoge klassering. Martijn scoorde in de inhaalronde een punt en komt daarmee op 3.5 

punten. Een spannende partij tussen Daniel en Joep. Beide schakers spelen een rustig 

tempo dus een lange partij waarin een remise stelling op het bord kwam. Kasper 

schaakte een prima partij tegen Levi maar ging met achterstand het eindspel in. Levi wist 

het voordeel uit te spelen met een matje. Levi en Daniel staan met 4 punten op de eerste 

plaats in deze poule, op onderling resultaat is Daniel in het voordeel. 

 



 
 

Veel partijen hebben we ingehaald in groep E. In deze groep is Robin al een paar weken 

afwezig, hij moet dan ook nog veel inhalen. Masija won van Jona en komt op twee 

punten. Huub blijft het goed doen in deze groep. Dit keer wist hij Femme te verslaan en 

blijft hij in de race voor een ereplaats. Ward won de partij tegen zijn zusje Tess en heeft 

nu 4 punten uit 5 partijen. De verrassing in deze groep is Justin. Hij schaakt pas heel 

kort op de club maar kan het al erg goed. Vanmiddag won hij van Remy, daarmee heeft 

hij nog steeds een 100% score, knap werk! 

De afgelopen weken zijn regelmatig kinderen afwezig geweest in de E groep, waardoor 

het geven van talentenpunten niet mogelijk was. Omdat in deze groep veel schakers 

zitten die pas kort lid zijn, en geen hoge klassering meer kunnen halen in het klassement 

hebben we besloten om geen punten meer te geven. 

 

Veel schakers zijn actief op Gameknot. Inmiddels schaken we ook in teamverband op 

deze site. Om in het team te kunnen komen moet je 5 partijen hebben gewonnen. We 

hebben geprobeerd om onderling met Herdersmatjes een gewonnen partij aan het totaal 

toe te voegen maar dat lukt niet. Je moet zeker 5 zetten doen om een winstpartij binnen 

te halen. Meer informatie over de site, o.a. hoe alles werkt, komt binnenkort. Anders 

maakt een soort handleiding voor deze website. 

 

Op onze site komen naast de NOSBO ratings ook de KNSB ratings te staan. Binnenkort 

meer uitleg hoe die rating berekend wordt. Daarvoor moeten we navraag doen bij de 

schaakbond. Op de KNSB site is daar geen informatie over te vinden. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Chaos troef op Grand – Prix Leek/Roden 
 

Grand Prix Leek/Roden: zaterdag 24 april 2010 
 

Vandaag stond de Grand – Prix Leek/Roden op het programma, het volgende toernooi in 

een lange reeks zaterdagen waarop een toernooi is gepland. Dit toernooi werd gespeeld 

in Sportcentrum Leek een hele mooie sport locatie. De ruimte waar het toernooi wordt 

gespeeld is niet bepaald groot te noemen. De afgelopen jaren kwamen er 60 a 70 

kinderen op af en dan was de ruimte net groot genoeg. Het aantal aanmeldingen was dit 

jaar veel hoger, 98 kinderen togen naar het sportcentrum. Met dit aantal was de 

speelruimte natuurlijk veel te klein. Toch wist de organisatie de benodigde tafels en 

stoelen in de ruimte te krijgen. 

Bij aanvang van het toernooi werd aan de ouders en begeleiders gevraagd om niet 

tussen de tafels door te lopen, maar waar moesten zij dan heen? In de ruimte voor de 

bar waren de tafels en stoelen te tellen. Buiten was het prachtig weer, maar ook daar 

was geen zit gelegenheid te bekennen. Gevolg: veel ouders gingen kijken bij de schakers 

waardoor het nog drukker in de ruimte werd.  

 

 
Even inspelen! 

 

Bij GP toernooien beginnen de groepen (behalve de A groep) gelijk aan de speelronden, 

hier koos men voor een andere opzet. De tafelleiders mochten zelf besluiten wanneer de 

volgende ronde van start ging. Het gevolg laat zich makkelijk raden. Nog meer geloop 

tussen de borden wat nog meer lawaai veroorzaakte. En voor de kinderen was het 

verloop erg onduidelijk. De ene groep zat in de 4e ronde, een andere liep 2 ronden 

daarop voor. Ook een nadeel voor degene die een lange partij achter de rug had. Kasper 



bijvoorbeeld speelde een aantal partijen die als laatste in de groep waren afgelopen. Hij 

kon dan niet even pauze nemen maar moest direct de volgende ronde spelen. Naarmate 

het toernooi vorderde werd de situatie in de zaal alleen maar chaotischer, niemand van 

de organisatie noch de NOSBO heeft ingegrepen. Een aantal ouders sprak van een zooitje 

of een speeltuin. De schaaksport onwaardig en absoluut geen reclame voor een 

denksport. Voor de kinderen die klaar waren met hun partij was er niets te doen, geen tv 

ruimte of een leeshoek. Gedurende het toernooi waren er nog een paar incidenten die in 

dit verslag nog worden genoemd. 

 

 
 

Toch maar naar de prestaties van onze schakers. Jort en Niek hadden zich op het laatste 

moment opgegeven zodat we met 12 schakers weer prima vertegenwoordigd waren. Alle 

schakers hadden hun clubshirt aan wat een erg leuk gezicht was. In een oogopslag kon 

je zien waar onze schakers zaten. In de groepen M tot en met I hadden we geen 

deelnemers. In de H groep zat Danny, die vanmiddag wisselvallig schaakte en tot een 

score van 2 punten kwam. Deze groep werd geleidt door een tafelleider die een hoog 

tempo in de speelronden hanteerde. Groep H was al klaar, terwijl in andere groepen nog 

twee ronden gespeeld moesten worden.  

Eindstand groep H 

No.  Naam             Club       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Tjeerd de Jong    Gorredijk     6.0  24.5  16.75  26.0  0700  946 +1.76 

2. Bas Klomberg     Ten Boer       5.5  24.5  15.50  21.5  0661  873 +1.66 

3. Koen Klomberg     Ten Boer      5.5  24.5  14.00  19.5  0689  868 +1.39 

4. Martijn Meijer    Borgstee      4.5  24.5  11.50  18.5  0660  737 +0.67 

5. Bas Haaksema     Schaakkwartier 3.0  24.5   3.75  12.0  0653  556 -0.76 

6. Danny Moerman    Paardensprong  2.0  24.5   1.75   9.0  0687  402 -2.11 

7. Martijn Schuiling  Veendam      1.5  24.5   2.50   5.5  0689  274 -2.61 



 
Jort en Kasper zaten beide in groep G. Kasper speelde een aantal lange partijen 

waardoor hij weinig “vrije tijd” had tussen de partijen. Ook Kasper had geen grootse 

vorm, met anderhalf punt uit 7 ronden eindigde hij onderin de groep. In een van zijn 

partijen probeerde Kasper zijn tegenstander een Pion te laten promoveren op de H lijn. 

Beide spelers hadden nog een Toren op het bord. Kasper bood remise aan (terecht in 

deze stelling met de Koningen erbij) maar zijn tegenstander ging hier niet op in. Kasper 

bleef goed opletten en de stukken gingen van het bord. Remise dus en goed uitgespeeld! 

Jort schaakte een heel goed toernooi hij verloor alleen van de groepswinnaar en werd 

keurig tweede met 5 gewonnen partijen. Jort wint weer punten voor zijn rating. Goed 

gedaan! 

Eindstand groep G 

No.  Naam              Club       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jorden Abma        Gorredijk    6.0  22.0  17.00  27.0  0726 1031 +2.45 

2. Jort Schroor      Paardensprong 5.0  23.0  13.00  20.0  0720  881 +1.53 

3. Harm Jan Kootstra  Gorredijk    5.0  23.0  15.00  17.0  0721  880 +1.52 

4. Sven Groenwold      Leek        4.0  24.0  10.50  15.0  0728  771 +0.44 

5. Mees Voorintholt                3.0  25.0   9.00   9.0  0708  674 -0.34 

6. Roy Visser         Borgstee     2.5  25.5   5.75  10.5  0711  622 -0.88 

7. Kasper Mensink    Paardensprong 1.5  26.5   2.25   6.5  0724  492 -2.02 

8. Astrid Emmink      Hoogeveen    1.0  27.0   3.00   7.0  0740  411 -2.70 

 

 

 
In groep F drie Paardensprongers. Niek en Ruben hadden niet echt hun dag. Beide 

scoorden 1.5 punt. Hun onderlinge duel leverde een remise op. Van beide schakers gaat 

de rating wat naar beneden. Op een volgend toernooi gaan ze dat vast weer goed 

maken. Jonas schaakte op zijn rating niveau. Hij scoorde 3.5 punten wat goed was voor 



een vierde plaats. Wellicht had Jonas bij de eerste drie kunnen eindigen als een incident 

bij zijn bord niet had plaatsgevonden. In de tweede ronde zat Jonas in tijdnood. De 

stelling op het bord was in het voordeel van Jonas. De tegenstander had niet in de gaten 

dat de tijd van Jonas op was. Hij speelde rustig door. Op het moment dat de nullen op de 

klok verschenen gaf Jonas geen krimp en bleef doorspelen. Veel schakers hadden zich 

om het bord verzameld, waaronder veel clubgenoten. Zij wilden natuurlijk zien hoe deze 

partij zou aflopen. Onze schakers zijn goed opgevoed en zeiden niets. Dat deed een van 

de andere schakers wel. Hij deelde doodleuk mede dat de tijd om was. Bijzonder 

onsportief. Op dat moment was de tafelleider niet bij de borden aanwezig, wat uiteraard 

wel hoort. En helemaal als je als leider ziet dat er een vlag gaat vallen. Gevolg: de 

tegenstander claimt de winst en Jonas in tranen + twee boze trainers. We hebben de 

jongen die na het voorval wegliep op zijn gedrag aangesproken en verzocht excuses aan 

te bieden. Als dit in komende toernooien weer gebeurt, dan moeten we bij de 

wedstrijdleiding maar protest indienen en aandringen om de partij over te laten spelen. 

Pikant detail: met nog natte ogen moest Jonas de volgende ronde spelen tegen de 

voorzegger! 

 

 
Situatie rond het bord (bron NOSBO site) 

Eindstand groep F 

No.  Naam                Club      Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Raimond Oord        Vd Linde     5.5  22.5  15.75  18.0  0784  991 +1.78 

2. Rik de Vries       Veendam       5.0  23.0  16.00  18.0  0761  922 +1.53 

3. Ryan de Rooi v Gosliga Gorredijk 5.0  23.0  14.50  22.0  0752  923 +1.62 

4. Jonas Hilwerda    Paardensprong  3.5  24.5  10.75  13.0  0779  762 -0.16 

5. Gerben Boer        Gorredijk     3.0  25.0   8.00  14.0  0754  715 -0.40 

6. Folkert Scholten   Gorredijk     3.0  25.0   6.50   8.0  0755  715 -0.40 

7. Ruben de Wolf     Paardensprong  1.5  26.5   5.75   9.5  0755  535 -1.90 

8. Niek Schroor      Paardensprong  1.5  26.5   3.75   9.5  0770  533 -2.07 

 



 
Hugo en Daan hebben meer oog voor het bord van Niels! 

 

Ook in groep E drie schakers van de club: Daan, Hugo en Niels. Hugo begon niet goed 

aan het toernooi. Met nul uit vier leek het een beroerde middag te worden voor Hugo. 

Maar uit de laatste drie ronden wist hij een 100% score te halen, met onder meer een 

winstpartij tegen Niels. Daan schaakte in deze groep keurig op zijn niveau. Hij won van 

Hugo en tegen Niels leek er een afspraak te zijn gemaakt voor een salon remise. Dat 

ging niet door omdat Niels in de partij er plotseling beter voor stond. Niels won, Daan in 

tranen. Niels loste met het troosten van Daan en een zakje snoep sportief op. Daan 

scoorde 3.5 punten en eindigde daarmee op de vierde plaats. Keurig gedaan. Niels viel 

de laatste drie toernooien elke keer in de prijzen. Ook nu ging er een beker mee naar 

huis, met vijf punten werd Nies dit keer derde.  
 

Eindstand groep E 

No.  Naam                Club      Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Mart Oenema        Gorredijk     6.0  22.0  17.50  25.5  0891 1166 +2.19 

2. Paul van der Maesen              5.5  22.5  14.50  20.0  0895 1087 +1.62 

3. Niels van Nimwegen Paardensprong 5.0  23.0  14.00  22.0  0896 1015 +1.11 

4. Daan de Vetten     Paardensprong 3.5  24.5   8.00  16.5  0861  862 +0.01 

5. Hugo van der Molen Paardensprong 3.0  25.0   8.00   6.0  0839  815 -0.25 

6. Selina Talsma         DSC        3.0  25.0   5.50  11.0  0789  822 +0.30 

7. Ingmar Dolfing       Nota Bene   2.0  26.0   3.00  11.0  0868  703 -1.57 

8. Finn van Pijkeren    Ten Boer    0.0  28.0   0.00   0.0  0854  128 -3.41 

 



 

 
Martijn had in de D groep een slechte middag. Met 1 puntje uit 6 partijen ging hij de 

laatste ronde in. Tegenstander was Daniel die op dat moment nog in de race was voor 

een hoge eindklassering. Daniel speelde een aantal knappe partijen. Leuk om te zien: in 

een van de partijen was Daniel volop bezig met een aanval. Zijn tegenstander zette een 

Toren van F1 naar F8. Je zag een schrik reactie van Daniel, zo van: wat is er nu aan de 

hand. Gelukkig niets maar wel een mooi moment. In de laatste ronde wist Martijn nog 

iets goed te maken in dit toernooi. Hij won van Daniel. Met winst was Daniel derde 

geworden, maar mooi om te zien dat de jongens niets weggeven. Daniel wint wat rating 

punten, Martijn levert wat in. 

In deze groep zag ik een deelnemer die het niet zo nauw nam met de regel aanraken is 

zetten. Ook een punt om mee te nemen bij de training. Zie je zoiets, zeg het dan! 

Eindstand groep D 

No.  Naam               Club       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Alfred Rodenboog    Ten Boer     6.0  22.0  18.00  23.0  1000 1257 +1.98 

2. Jan van Reijendam   Staunton     5.0  23.0  15.00  24.0  0908 1119 +2.01 

3. Tom Stomphorst    SC Groningen   5.0  23.0  12.00  19.0  0974 1110 +1.29 

4. Daniel Apol      Paardensprong   4.0  24.0  12.00  19.0  0982 1001 +0.21 

5. Falco Vorenkamp  Schaakkwartier  2.0  26.0   7.00   7.0  0915  802 -1.06 

6. Martijn van NimwegenPaardensprong2.0  26.0   6.00   6.0  0974  794 -1.71 

7. Leonard in 't Veen  Unitas       2.0  26.0   4.00   3.0  0984  792 -1.82 

8. Mike Zhang         Veendam       2.0  26.0   4.00  11.0  0900  804 -0.90 

 



 
 
Levi is nog steeds de Paardenspronger met de hoogste rating. Hij zat vanmiddag in groep 

C. Ook in deze groep een incident. In een van de speelronden trof Levi een tegenstander 

die de partij ervoor verloren had en nu in tranen was. De partij was desondanks 

begonnen. Levi was van plan een aftrekaanval uit te voeren, beslissend voor de partij. 

Op dat moment bemoeide de tafelleider zich ermee. Hij gaf de tegenstander indirect een 

aanwijzing: iets in de tent van “rustig aan maar, en kijk even goed wat je kunt doen”. 

Natuurlijk zag hij wat Levi van plan was, en dat plannetje viel nu in duigen. Levi verloor 

de partij en een derde plaats. Zijn tegenstander kon later in de middag wel een prijs 

ophalen. De moeder van Levi maakte zich terecht boos bij de tafelleider en 

wedstrijdleiding, en vroeg om een replay. Het duurde tot het einde van het toernooi 

voordat de beslissing kwam. Er werd niet overgespeeld. Ik heb me even in de discussie 

gemengd maar het was tegen dovemans oren. We besloten toen maar huiswaarts te 

keren, met het idee dat het allemaal niet waard was om er nog verder op door te gaan. 

Op de parkeerplaats voor het sportcentrum hebben we; boze spelers, ouders en trainers 

nog even nagepraat.  

 

Eindstand groep C 

No.  Naam            Club          Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Jan Bosma        Sneek           7.0  24.5  21.25  28.0  1144 1826 +2.57 

2. George Scharke   Haren           5.5  24.5  13.25  23.5  1202 1274 +0.54 

3. Finn Dullaart    Hoogeveen       5.0  24.5  11.75  19.5  1023 1236 +1.70 

4. Levi Nies        Paardensprong   4.0  24.5   6.75  14.0  1121 1095 -0.21 

5. Chris Admiraal   Schaakkwartier  3.5  24.5   5.75  17.0  1147 1034 -0.95 

6. Daan Voorintholt Schaakkwartier  2.0  24.5   1.25   9.0  1019  839 -1.25 

7. Bart Scholten    Gorredijk       1.0  24.5   0.25   1.0  1034  374 -2.40 



 
Zaterdagavond na het toernooi heb ik een mailtje over de gang van zaken gestuurd naar 

de NOSBO. In het mailtje terug belooft men het een en ander uit te zoeken. Dit toernooi 

verdient geen schoonheidsprijs. Op de site van de NOSBO staat te lezen dat de 

organisatie het een gezellig toernooi vond. Dat was het misschien ook, maar gezellig is 

iets anders dan sportief en volgens de regels. Regels leken er op dit toernooi niet te zijn. 

Onze schakers komen niet alleen voor de gezelligheid maar ook om iets te winnen en een 

mooie klassering te bereiken in het NOSBO klassement. Het valt met deze organisatie te 

bezien of dit GP volgend jaar net zoveel deelnemers telt! 

 

Vandaag alleen prijzen voor Jort en Niels, maar wel goed geschaakt allemaal. Volgende 

keer pakken we zeker meer prijzen! 

In het opgeschoonde GP klassement staat Hugo vierde en Jonas vijfde. Het zit allemaal 

dicht bij elkaar! 

 

 
Dit was wel gezellig! 

 
 



 
 

 



 

Brenden net niet sterk genoeg voor de Pupillendag 

 
Clubmiddag: vrijdag 14 mei 2010 

 

Een kort verslag van de clubmiddag van deze week. Ondanks het Hemelvaart weekend 

hadden we toch een clubmiddag gepland. Een aantal schakers had zich afgemeld, en een 

behoorlijk aantal had het vergeten of had er niet bij stilgestaan. Brenden was er gelukkig 

wel, hij moest voor een plaats op de Pupillendag beslissingspartijen spelen tegen Jacob 

Reenders van SC Haren.  

 

 
 

Voor de 12 kinderen die aanwezig waren organiseerden we een twee tegen twee 

toernooitje. Altijd leuk en dit keer de meer ervaren spelers op bord een en de veelal 

beginnende schakers op het tweede bord. De eerste 3 ronden werd er gespeeld met 7 

minuten per speler op de klok, ronde vier en vijf was de bedenktijd teruggebracht tot 5 

minuten. We zagen leuke partijen op de borden. Leuk om te zien dat de schakers niets 

weggeven ook al zijn het maar oefenpotjes. Met weinig tijd op de klok schaak je al snel 

tegen de vlag en die zagen we geregeld vallen. In een aantal partijen werd er eerst 

gewoon doorgeschaakt en kwam de melding minuten later. Wel scherp bij het melden 

was Tess. Zij speelde een partij tegen haar broer Ward. Ward stond ver voor met heel 

veel stukken tegen een Koning en een Pion van Tess. Ward was in tijdnood en dan moet 

je altijd de resterende Pion slaan om in ieder geval remise te spelen. Dat was Ward 

vergeten, of hij wist het niet en de vlag viel. Dat had Tess heel snel gezien en de winst 

was binnen. Leuk om dit te zien! 

 

Team 3 met daarin Daan en Ruben won het toernooitje met 8 match- en evenveel 

bordpunten. Een verrassende tweede plek voor team 5. Niels scoorde 4.5 punten en Tess 

wist 2 punten te scoren uit 5 partijen. Team 6 met Hugo en Jonas werd derde met 6 

match- en 6 bordpunten. De overige scores: 

4e Team 1 Daniel en Justin 4 bord en 4 matchpunten 

5e Team 2 Martijn en Femme 3.5 bord en 3 matchpunten 

6e Team 4 Levi en Ward 2 bord en 2 matchpunten 

 

 



 
 

Brenden had afgelopen vrijdag kans om mee te doen aan de Nationale Pupillendag. Hij 

moest daarvoor schaken tegen Jacob Reenders uit Haren. Beide schakers hadden 

namelijk 4 punten gescoord op de NOSBO Pupillendag. Koen liet eerder al weten dat hij 

geen belangstelling had om naar Oosterhout af te reizen. 

Brenden en Jacob schaakten in de kleine zaal van de Hunzeborgh. Bram trad namens de 

NOSBO op als arbiter. Eerst werden 2 partijen van 15 minuten gespeeld. Beide spelers 

maakten ongelofelijk veel fouten op het bord. Na 3 zetten kon Brenden de dame van zijn 

tegenstander pakken, maar zag het niet. Jacob pakte daarna de dame van Brenden, 

waarna de partij redelijk snel werd gewonnen. De tweede partij was binnen 20 seconden 

afgelopen. Brenden paste een variant van de herdersmat toe en won supersnel. Toen 

stond het dus gelijk (1-1). 

Er moesten nu twee partijen van 5 minuten worden gespeeld. Nu gingen beide 

kanshebbers wel lang nadenken. Toch verloor Brenden de derde partij. Maar de vierde 

partij ging Jacob door de vlag, terwijl Brenden nog een pion en een koning had. Die ene 

pion leverde Brenden dus een punt op. Toen was het dus 2-2. 

De laatste en beslissende partij moest de doorslag gaan geven. Jacob was wit, had 6 

minuten en moest winnen. Brenden was zwart, had 5 minuten en zou aan remise genoeg 

hebben. Jacob ging hard in de aanval, terwijl Brenden zijn verdediging niet kon 

organiseren. Het werd mat achter de paaltjes. Jacob was heel erg blij. Brenden bleef een 

tijdje verdwaasd achter het bord zitten. Jammer Brenden, je hebt goed weerstand 

geboden! 

 

 

Ward na beslissingspartijen tegen Huub naar Nationale 
Pupillendag 

 
Clubmiddag: vrijdag 21 mei 2010 

 

Voor aanvang van de clubmiddag werd er om 15.00 uur geschaakt tussen Huub en Ward 

voor een plaats op de Nationale Pupillendag. We kregen van de KNSB gelukkig uitstel om 

deze tweekamp te spelen. Een week eerder was dat niet mogelijk door de vrije dagen 

rond Hemelvaartsdag. We kozen voor een tijdstip voor de clubmiddag zodat de jongens 

in alle rust hun partijen konden spelen.  

 



 
 

De eerste partij speelde Huub met zwart en de partij was lang in evenwicht totdat Ward 

een aantal stukken kon slaan. Huub moest verdedigen met 2 Torens en dat lukte hem 

aardig, met net niet voldoende om de partij te winnen. Na een kleine twintig minuten 

was de partij beslist in het voordeel van Ward. Ook in de tweede partij, nu met de 

andere kleur werd er rustig gespeeld. Dat is al een hele winst bij jonge spelers! In deze 

partij was Ward duidelijk de betere, hoewel hij soms een simpel stukwinst over het hoofd 

zag. Zo zag ik hem een Pion slaan terwijl een Toren gewoon te pakken was. Huub bleef 

goed zijn best doen in de verdediging maar het voordeel liet Ward zich niet meer 

afpakken. Ward won ook deze partij en mag nu naar de Pupillendag. Geen tranen bij 

Huub, hij heeft zich heel sportief bij het verlies neergelegd. Ward was de betere schaker 

in deze tweekamp. Hij kan al wat verder vooruit denken en doet zijn zetten wat meer 

overwogen dan Huub die het vaak lastig vindt om een zet te doen. Het lijkt er dan op dat 

hij net even niet weet wat te doen. Maar we zien duidelijk vooruitgang in het spel Huub. 

Volgend jaar zijn er weer kansen! 

 

Martijn, Daniel en Ruben waren vanmiddag afwezig. Om in groep A alle aanwezige 

schakers te laten spelen, werd ronde 7 gespeeld. Kasper moest in een spannende partij 

tegen Joep opgeven. Joep had een vrijpion die Kasper met zijn Koning niet kon 

achterhalen. Niels zorgde voor een verrassende uitslag, in een lange partij versloeg hij 

Levi. Het blijft spannend in groep A Daniel en Levi zijn de koplopers maar Daniel moet 

nog inhalen tegen Martijn, die bij winst de koppositie kan terugpakken. 

 

In groep B deed Giacomo goede zaken, met de winst op Thom is hij samen met Daan de 

koploper. Daan kon door de afwezigheid van Ruben niet spelen. Deze partij halen we 

vrijdag in. Hugo had binnen 10 minuten de winst binnen. Na een goede partij won hij 

met overmacht van Toon.  

Merijn won zijn eerste partij in groep C. Hij speelde een knappe partij tegen Brenden die 

zeer wisselvallig schaakt de laatste weken. Jammer want hij doet echt mee in deze 



groep. Jonas ontsnapte aan een nederlaag tegen Eline. Met nog luttele seconden op de 

klok wist hij toch mat te geven. Waut en Joris speelden hun partij eerder op de 

clubmiddag omdat Waut moest voetballen. Joris had een groot overwicht aan stukken op 

het bord en dat maakte Joris prima af. Met 5 punten is hij samen met Jonas koploper in 

deze groep. 

 

 
 

Een spannende partij zag ik in groep D. Felix had nog geen punten weten te scoren maar 

was daar vanmiddag heel dicht bij. Tegenstander was Jort, die veel meer ervaring heeft. 

Felix speelde met zwart en wist de hele partij een kleine achterstand goed te maken. De 

meeste partijen in de zaal waren al afgelopen toen op dit bord het eindspel begon. Jort 

had een doorgeschoven Pion op de 6e rij tegen een Loper van Felix die gelijk was met het 

promotieveld. De Pion die Felix nog had kon niet promoveren omdat Jort zijn Koning 

ervoor had staan. Felix was aan zet en hoefde alleen de Loper in het diagonaal laten 

staan. Dat deed hij niet. Felix koos voor een ander diagonaal en de Pion kon doorlopen. 

Daar kwam Jort heel goed weg en blijft in de tussenstand op de 2e plaats. Koploper Niek 

bleef op een 100% score. Hij won overtuigend van Harm. Koen speelde een hele goede 

partij tegen Danny. De stukken vlogen van het bord! Zo zagen we Koen aan het begin 

van het seizoen spelen, de vorm die we een tijdje niet hebben gezien. Koen kan nog 

hoog eindigen in deze groep. 

 

In groep E is ook van alles mogelijk. Ward staat nu op de eerste plek door een winstpartij 

tegen concurrent Justin. Huub doet nog steeds mee voor een podiumplek, hij won van 

Jona. Femme staat na winst tegen Tess op de derde plaats. Remy heeft ook nog kans om 

bij de eerste drie te eindigen na zijn winstpartij tegen Menno. Masija kwam vandaag niet 

in actie omdat Robin niet aanwezig was. 

 

Jonas heeft inmiddels van de Schaakbond bericht gehad dat hij ook naar de Pupillendag 

mag. Dus net als vorig jaar zijn we weer met 5 schakers op het toernooi aanwezig. 



Fantastische resultaten op NK E-teams 

 
NK E-teams Groningen: zaterdag 22 mei 2010 

 

Vandaag hoefden we niet ver te reizen voor het NK E-Teams. Het toernooi werd gespeeld 

in onze achtertuin: het Alexander Sportcentrum op Zernike. Het eerste team was 

kampioen van de NOSBO geworden, we waren benieuwd of het team landelijk in de 

subtop kon meedoen. Voor het tweede team lag misschien een positie in de middenmoot 

in het verschiet. Om 10 uur waren we aanwezig en na het maken van de teamfoto´s 

zochten we een plekje in de ruime kantine.  

 

 
 

 
 



De loting voor de eerste ronde was gunstig. Team 2 kwam uit tegen HWP Haarlem, op 

papier een gelijke tegenstander. Hugo verloor tegen een tegenstander met een veel 

lagere rating. Ook Kasper kon niet winnen tegen een sterkere tegenstander. Op de 

borden drie en vier scoorde het team de punten, Jonas en Jort zorgden voor een gelijk 

spel. Team 1 trof een makkelijke tegenstander. Caïssa  uit Hoorn wist alleen te scoren op 

bord twee. De andere partijen werden een makkelijke prooi voor ons team.   

 
12 De Paardensprong 2     737  - HWP Haarlem          714  2 - 2 

   H. van der Molen       823  - Q. Reddy             690  0 - 1 

   K.M. Mensink           646  - E. Langeveld         875  0 - 1 

   J.V. Hilwerda          782  - W. Mestrom           675  1 - 0 

   J.L. Schroor           698  - B. Smeele            615  1 - 0 

 

13 Caïssa                 676  - De Paardensprong 1   940  1 - 3 

   M.de Wit               781  - L.W. Nies            1057 0 - 1 

   W. Visser              766  - J. Scheerhoorn       917  1 - 0 

   W. Boersma             672  - M. van Nimwegen      952  0 - 1 

   S. de Boer             483  - D. de Vetten         832  0 – 1 

 

 
 

In de tweede ronde lootte het eerste team Leiderdorp, een gelijkwaardige tegenstander. 

Levi speelde een hele goede partij en won verdiend. Op bord drie ging Martijn de fout in. 

Met een verdeel op het bord ging hij mat achter de paaltjes, dat mag eigenlijk op dit 

niveau en met zoveel ervaring niet gebeuren. Daan trof een tegenstander met een lagere 

rating, maar zoals vaker geschreven; dat zegt niet zoveel. Daan verloor en Joep moest 

op het tweede bord een punt zien te pakken voor een gelijk spel. In het eindspel had 

Joep twee Pionnen tegen een Toren van zwart. Joep zijn tegenstander dacht lang na en 

winst na het vallen van de vlag lag in het verschiet. Zover kwam het niet. Met nog 50 

seconden te gaan bleven er twee Koningen over, remise dus. Er had misschien wat meer 



in deze stelling gezeten. De winst ging naar Leiderdorp. Opsterland was de tweede 

tegenstander van team 2. De Friezen wisten allen op bord twee te scoren. Jonas speelde 

een fantastische partij, met twee doorgeschoven Pionnen in een fantastische aanval werd 

het bordpunt gepakt. Hugo en Jort speelden een prima partij. De twee matchpunten 

gingen terecht in de tas! 

 
29 Opsterland             716  - De Paardensprong 2     737  1 - 3 

   Selina Talsma          794  - Hugo van der Molen     823  0 - 1 

   Folkert Scholten       730  - Kasper Mensink         646  1 - 0 

   Harm Jan Kootstra      755  - Jonas Hilwerda         782  0 - 1 

   Lennart Kleiterp       585  - Jort Schroor           698  0 – 1 

 

25 De Paardensprong 1     940  - Leiderdorp             943  1½- 2½ 

   Levi Nies              1057 - Sterre Kruijsen        1032 1 - 0 

   Joep Scheerhoorn       917  - Tobias Koster          967  ½ - ½ 

   Martijn van Nimwegen   952  - Sarah van Rooden       1049 0 - 1 

   Daan de Vetten         832  - Bauke Schenkelaars     723  0 – 1 

 

 
 

In de tussenstand stond team 2 boven team 1. Het team van Zukertort uit Amstelveen 

was in de derde ronde de tegenstander van ons tweede team. Alleen Jonas wist een 

bordpunt uit de strijd te halen. Op de andere borden werd verloren, omdat er veel te snel 

werd gespeeld. Na 10 minuten was de strijd op de borden waar verloren werd gestreden. 

Het eerste team trof een op papier zware tegenstander, Klim-Op uit Capelle aan de IJssel. 

Levi en Martijn speelden erg goed tegen tegenstanders met een hogere rating. Zij wonnen 

knap hun partijen. Dat lukte Joep niet, hij kon niet winnen tegen een tegenstander met 

een veel hogere rating. Daan had op het vierde bord voor winst kunnen zorgen maar hij 

vergat zijn stukken voldoende te ontwikkelen. Met een Loper en een Paard in beginpositie 

en vergeten te rokeren ging de partij jammer genoeg verloren. Een gelijke stand, maar 

toch een mooi resultaat. 



 

 

 
45 Zukertort Amstelveen   890  - De Paardensprong 2     737  3 - 1 

   Niroel Kanhai          1087 - Hugo van der Molen     823  1 - 0 

   David Kokes            953  - Kasper Mensink         646  1 - 0 

   Binti Dekker                - Jonas Hilwerda         782  0 - 1 

   Emanuel Godfried       629  - Niek Schroor           698  1 - 0 

 

53 Klim-Op                1024 - De Paardensprong 1     940  2 - 2 

   Vincent Martens        1144 - Levi Nies              1057 0 - 1 

   Joost Jan Pannebakker  1164 - Joep Scheerhoorn       917  1 - 0 

   Kevin Nguyen           1068 - Martijn van Nimwegen   952  0 - 1 

   Lucas Nguyen           718  - Daan de Vetten         832  1 – 0 

 

 

 

In de vierde ronde voor de lunch kwam team 1 in actie tegen HWP Haarlem waar team 2 

in de eerste ronde tegen had gespeeld. Daan en Martijn wonnen hun partijen gelijker tijd. 

Joep en Levi lieten er geen gras over groeien en pakten voor team een de volle buit. 

Kasper en Jonas verloren hun partij tegen de Baarnse SV. Jort scoorde een bordpunt 

tegen, dus moest Hugo op het eerste bord voor een gelijk spel zorgen. Met twee Torens 

tegen een Dame van Hugo en wat Pionnen voor beide partijen werd het een spannend 

eindspel. Hugo zijn tegenstander boor natuurlijk remise aan maar dat aanbod werd 

natuurlijk niet aangenomen. Hugo schaakte het eindspel erg goed uit. Met een dubbele 

aanval ging een van de torens van het bord en was de partij beslist. Hugo wist nog een 

Pion te laten promoveren en mat volgde luttele minuten later. Erg goed doorgespeeld 

van Hugo. Met dit resultaat stond het team 20e in de tussenstand, team een was 

opgeklommen naar plaats 10! 

 

 



77 De Paardensprong 2     737  - Baarnse SV             708  2 - 2 

   Hugo van der Molen     823  - Daniel Dijkstra        695  1 - 0 

   Kasper Mensink         646  - Arthur Jongejans       780  0 - 1 

   Jonas Hilwerda         782  - Piet-Hein Droogh       650  0 - 1 

   Jort Schroor           698  - Veronika Dijkstra           1 – 0 

 

66 HWP Haarlem            714  - De Paardensprong 1     940  0 - 4 

   Quinten Reddy          690  - Levi Nies              1057 0 - 1 

   Esmee Langeveld        875  - Joep Scheerhoorn       917  0 - 1 

   Wolf Mestrom           675  - Martijn van Nimwegen   952  0 - 1 

   Bas Smeele             615  - Daan de Vetten         832  0 - 1 

 

Na de lunch moest team 1 aantreden tegen Zukertort. Tegen dit team had team 2 eerder 

verloren mar op papier moest het een overwinning worden. Joep had de hele dag al 

lastige tegenstanders op bord twee maar speelde goede en lange partijen. Ook nu zat hij 

lang achter het bord maar hij wist helaas niet te winnen. Zijn teamgenoten zorgden toch 

voor de winst. Levi had aan goede aanval opgezet met een Dame op de zevende rij, altijd 

gevaarlijk. Zijn tegenstander wist geen antwoord te geven op deze aanval en Levi bleef 

daardoor op een 100% score. Daan en Martijn hadden weinig tegenstand. Zij zorgden 

voor een 3-1 overwinning waardoor het team in de top 10 kwam. Team twee trof het 

Haagse HTV. Jonas speelde weer een ijzersterke op partij op het derde bord. Kasper won 

zijn eerste halve punt via een remise. Op bord vier ging Niek de fout in. Zijn 

tegenstander stond twee Pionnen en een Toren voor en leek niet te weten hoe hij het af 

moest maken. Dan moet je altijd doorspelen maar Niek gaf op! Hugo kon de stand gelijk 

trekken. Vanuit achterstand kwam hij goed terug in de partij die eindigde met voor beide 

spelers een Toren op het bord. Remise dus, wat zijn tegenstander eerst niet accepteerde, 

maar na een paar zetten onvermijdelijk. 

 

 
 
 



 

91  HTV Schaakcomb.        764  - De Paardensprong 2     737  2 - 2 

    Thomas Luk             799  - Hugo van der Molen     823  ½ - ½ 

    Hari Iyer              759  - Kasper Mensink         646  ½ - ½ 

    Sander van der Kooij   735  - Jonas Hilwerda         782  0 - 1 

    Justus van Klaveren         - Niek Schroor           698  1 – 0 

 

86  De Paardensprong 1     940  - Zukertort Amstelveen   890  3 - 1 

    Levi Nies              1057 - Niroel Kanhai          1087 1 - 0 

    Joep Scheerhoorn       917  - David Kokes            953  0 - 1 

    Martijn van Nimwegen   952  - Binti Dekker                1 - 0 

    Daan de Vetten         832  - Emanuel Godfried       629  1 - 0 

 

Team 1 was opgeklommen naar een zesde plaats een dan kom je een sterke 

tegenstander tegen. In deze ronde het team van Sneek met bekende en sterke spelers 

Anna Maja en Jan Bosma op de eerste borden. In dit team ook sterke bord drie en vier 

spelers. Martijn accepteerde al snel remise op bord drie. Daan verloor zijn partij tegen 

een sterke tegenstander en Levi wist het niet lang vol te houden tegen Anna Maja. Joep 

zat nog als enige achter het bord en kreeg een remise aanbod. Joep stond een stuk voor, 

dan kan je altijd voor de volle winst gaan en het team kon geen matchpunt meer scoren.  

Joep bleef een tijdje met zijn Paard lopen om schaak te geven. Dat was niet heel 

verstandig want zijn tegenstander had twee Pionnen die konden promoveren. Met Joep 

zijn Koning in die hoek (G en H lijn) en een Toren van de tegenstander ging de partij 

verloren. Team 2 kwam ook niet tot winst. Jonas scoorde het enige bordpunt. Ook in 

deze ronde werd er veel te snel gespeeld. Binnen 5 minuten waren Jort en Hugo al klaar! 

 

 
111 De Paardensprong 2     737  - Almere                 852  1 - 3 

    Hugo van der Molen     823  - Dominick Seyed Mehdi   1119 0 - 1 

    Kasper Mensink         646  - Rody Woud              948  0 - 1 

    Jonas Hilwerda         782  - Robbert Driehuijs           1 - 0 

    Jort Schroor           698  - Timo de Haan           490  0 – 1 

 

104 De Paardensprong 1     940  - Sneek                  1177 ½ - 3½ 

    Levi Nies              1057 - Anna Maja Kazarian     1602 0 - 1 

    Joep Scheerhoorn       917  - Jan Bosma              1356 0 - 1 

    Martijn van Nimwegen   952  - Alec Sealy             804  ½ - ½ 

    Daan de Vetten         832  - Sarah Tjeerdsma        946  0 - 1 

 

In de laatste ronde moest het gebeuren voor de teams. Team 2 kwam uit tegen het op 

papier sterkere Sliedrecht. Niek scoorde het eerste punt voor het team met een mooie 

Dame Loper aanval. Op de andere borden ging het minder goed. Kasper had een zware 

tegenstander en moest de winst aan zijn tegenstander laten. Jonas speelde tegen een 

tegenstander met een lagere rating, maar verloor. Jonas zat er misschien wat doorheen 

na een lange dag schaken. Op bord een stond Hugo achter maar bleef kalm en goed spelen. 

Zij tegenstander was in tijdnood en maakte een paar beslissende foutjes. Een van zijn 

Paarden ging eraf en dat was de beslissing. Hugo zag je stralen achter het bord in de 

inmiddels verlaten danszaal. Na promotie van een van de Pionnen was het snel gedaan: 

mat en een spontaan applaus van de toeschouwers. Heel knap geschaakt! 

 

Team 1 speelde tegen Almere, opnieuw een team waar we eerder kennis mee hadden 

gemaakt. Op alle borden werd al snel een voordeel gepakt welke Daan en Martijn als eerste 

omzetten in winst. Levi wist die voorsprong niet vast te houden. Misschien een beetje 

vermoeit verloor hij de concentratie en moest de winst aan de tegenstander laten. Joep 

moest het afmaken en dat deed hij bekwaam. Mat in een was mogelijk maar Joep koos 

voor een wel uitgedachte omweg. Blijdschap natuurlijk bij het team, ouders en trainers. 

Een top 10 klassering was een feit. 

 



 
 

Het was even wachten tot we de einduitslag wisten. Na de prijsuitreiking, met opnieuw een 

eerste plaats voor ESV uit Eindhoven, kregen we de eindstand in handen. Een mooie 9e 

plaats voor team 1 en met een bijna 50% score een verdienstelijke 26e plaats voor team 

2. We doen dus goed mee op landelijk niveau in de top 10 en ons tweede team kan ook 

trots zijn op het resultaat. Misschien dat zij iets meer hadden kunnen scoren. Kasper oogde 

niet helemaal fit, misschien door de avondvierdaagse. Ook Daan had daar misschien wat 

last van. 
 

134 Sliedrecht             894  - De Paardensprong 2     737  2 - 2 

    Jorik Klein            1165 - Hugo van der Molen     823  0 - 1 

    Andrew Mensing         970  - Kasper Mensink         646  1 - 0 

    Joran van Eijl         767  - Jonas Hilwerda         782  1 - 0 

    Daan Stuij             676  - Niek Schroor           698  0 – 1 

 

127 Almere                 852  - De Paardensprong 1     940  1 - 3 

    Dominick Seyed Mehdi   1119 - Levi Nies              1057 1 - 0 

    Rody Woud              948  - Joep Scheerhoorn       917  0 - 1 

    Robbert Driehuijs           - Martijn van Nimwegen   952  0 - 1 

    Timo de Haan           490  - Daan de Vetten         832  0 - 1 

 

Voor volgend jaar ziet het er goed uit. Levi, Daan, Hugo en Jonas mogen dan weer 

meedoen met dit toernooi. Hugo en Martijn hadden een mooie voorbereiding voor het NK 

scholen volgende week zaterdag. 

 

De individuele scores: 

 
   De Paardensprong 2     1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl Rat.  TPR 

1. Hugo van der Molen     0 1 0 1 ½ 0 1 7  3½ 1,0 1w 823   907 

2. Kasper Mensink         0 0 0 0 ½ 0 0 7  ½  2,0 1z 646   441 



3. Jonas Hilwerda         1 1 1 0 1 1 0 7  5  3,0 1w 782   878 

4. Jort Schroor           - 1 - 1 - 0 - 3  2  4,0 1w 698   661 

5. Niek Schroor           1 - 0 - 0 - 1 4  2  4,0 2z 698   640 

 

   De Paardensprong 1     1 2 3 4 5 6 7 Ap Bp Brd Kl Rat.  TPR 

1. Levi Nies              1 1 1 1 1 0 0 7  5  1,0 1w 1057  1227 

2. Joep Scheerhoorn       0 ½ 0 1 0 0 1 7  2½ 2,0 1z 917   900 

3. Martijn van Nimwegen   1 0 1 1 1 ½ 1 7  5½ 3,0 1w 952   1080 

4. Daan de Vetten         1 0 0 1 1 0 1 7  4  4,0 1z 832   709 

 

Veel punten zijn, verrassend gescoord op bord 1. Kasper en Joep hadden het lastig op het 

tweede bord, maar vooral Joep schaakte op zijn niveau, zie Rat. en toernooi resultaat TPR. 

Op de borden 3 en 4 werden goede zaken gedaan. Martijn scoorde met 5.5 punten het 

hoogste resultaat. 

 

Eindstand                           Mp  Bp  Wp    Sb          1  2   3  4  5  6  7  Ra   TPR  RaTg 

9.   De Paardensprong 1    9    17  108½  64,25   3  1½ 2  4  3  ½  3  940  974  897 

26. De Paardensprong 2    6   13   96½    40,00   2  3   1  2  2   1   1  737  766  791 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Martijn weer op kop in groep A, Daan koploper in groep 

B 

 
Clubmiddag: vrijdag 28 mei 2010 

 

De competitie nadert zijn einde en er is nog helemaal niets beslist in de groepen. 

Vanmiddag werden drie inhaalduels gespeeld. In groep A wist Martijn Daniel te verslaan. 

Daan was in groep B net even sterker dan Ruben. Masija had in groep E nog een partij 

tegoed tegen Menno. Masija was hier de beste ze kan met deze winst nog een 

podiumplaats halen. 

 

 

 
 

 

In groep A won Martijn later van Kasper. Een mooie middag dus voor Martijn, met de 

twee gewonnen punten staat hij eerste in de groep maar het staat nog steeds dicht bij 

elkaar. In de partij tussen Niels en Daniel had Niels een Dame/Loper combinatie op een 

diagonaal staan. Dit is altijd gevaarlijk maar ditmaal zag Daniel het over het hoofd. Mat 

volgde en tranen bij Daniel. Met deze verlies partij verliest Daniel de leiding in de groep 

maar heeft nog alle kans. Levi en Joep maakten er een spannende partij van. Dit keer 

was Levi net even sterker en hij staat nu op de tweede plaats. Derde zijn Niels en Daniel 

met vier punten. Joep kan nog op het podium komen. Met 3.5 punten liggen er nog 

kansen. Kasper is voor een top drie plaats uitgeschakeld, maar hij speelt met de 

komende partijen nog een belangrijke rol in de groep. 

 

Giacomo won in groep B zijn partij tegen Toon die prima speelde. Daan blijft koploper, hij 

versloeg Hugo met een groot overwicht aan stukken. De partij tussen Thom en Ruben 



kende een raar verloop. In het middenspel had Ruben een ruim overwicht op het bord, 

maar enige zetten later was dit voordeel verdwenen. Toch kwam Ruben weer terug en 

won hij deze partij. Een nuttige overwinning want Ruben is hiermee terug in de race voor 

een top 3 plek! 

 

 
 

In groep C hadden Jonas en Joris vorige week 2 punten afstand genomen van de rest in 

de groep. Ook na vandaag zijn ze “los” van de rest. Jonas won zijn partij tegen Merijn die 

een paar beslissende foutjes maakte. Joris versloeg Eline en blijft samen met Jonas op 

kop in de groep. Beide schakers treffen elkaar in de 9e ronde in een partij die beslissend 

wordt voor de groepswinnaar. Joris heeft licht voordeel; hij won de eerste partij. Waut 

gaat steeds beter spelen. Vandaag boekte hij zijn eerste winst in de groep met een 

goede partij tegen Brenden. Een plek bij de eerste drie lijkt bijna niet mogelijk. Met nog 

3 ronden te gaan lijkt het te gaan tussen Eline en Brenden die beide drie punten hebben. 

Ook zij spelen nog tegen elkaar, met voordeel voor Eline die de eerste ontmoeting won. 

 

Danny was niet aanwezig zodat zijn partij tegen Niek later wordt ingehaald. De spanning 

in deze groep is weer helemaal terug omdat Koen weer beter is gaan schaken. Vorige 

week was Danny kansloos, vandaag was mede koploper Jort de klos. Met goed spel won 

Koen zijn vierde punt en is helemaal terug. Ook Harm doet nog volop mee. Net als Koen 

scoorde hij zijn vierde punt tegen Stap 1er Felix.  

 

Op medaillekoers in groep E liggen Ward, Huub en Justin. Ward en Huub wisten een punt 

aan het totaal toe te voegen. Ward won van Menno en Huub versloeg Masija. Justin 

stond een Dame en Toren voor in de partij tegen Femme. Hij wist echter niet hoe hij mat 

moest geven. Op dat moment moet de groepsleider ingrijpen. Je kunt dan niet zomaar 

op tijd gaan winnen. Remise is dan het gevolg. Met dat halve punt staat Justin op de 

derde plaats. Femme heeft ook nog alle kans om een prijs te pakken. Jona en Remy 



waren niet aanwezig. De partijen die zij moesten spelen tegen Tess en Robin worden 

later ingehaald. 

 

 
 

De punten voor het talenten zijn weer verdeeld, ook in de A groep van vorige week. 

Spannend blijft het ook hier, de verschillen zijn klein. Jonas gaat nog steeds aan de 

leiding! 

 

Schaakteam eervol uitgeschakeld op NK 

 
Zaterdag 29 mei 2010 

 

Vroeg dag voor de schakers van de Dom Helder Camara School vandaag. Na de 

successen tegen scholen uit Groningen en Drenthe wachtte vandaag een nieuwe 

uitdaging: het Nederlands Kampioenschap voor basisscholen. Het NK wordt dit jaar 

gespeeld in school de Kastanjelaan in Leiderdorp. Deze school is op dit moment de 

regerend nationaal kampioen. De beste 36 scholen van Nederland waren van te voren 

ingedeeld in 6 groepen. Onze school was ingedeeld in een zware groep D met 3 van de 

13 regionale kampioenen. Vooraf werd onze groep al gekwalificeerd als “de poule des 

doods”.  

Om half acht vertrokken we vanaf buurtcentrum Hunzeborgh. Omdat het een lange dag 

zou worden en er van alles kon gebeuren ging Joris Nolden mee als reserve speler.  

 



 
 

Na een voorspoedige reis waren we om 10 uur ter plaatse. De organisatie had de school 

mooi versierd en op het schoolplein was veel vertier met oud Hollandse spelletjes, 

tafeltennis en natuurlijk veel schaakborden. Het toernooi werd om half elf geopend met 

een opening toespraak van de organisatie en KNSB en een optreden van het Leiderdorps 

duo Merle en Carlijn. Dit zangduo is derde geworden bij het Junior Songfestival en zijn 

sindsdien mateloos populair. 

 

Na het optreden kon het toernooi om kwart voor elf beginnen. Bij schaken in teams speel 

je in een vaste bordvolgorde met vier spelers, twee spelers spelen met wit en twee met 

zwart.  

Onze vaste opstelling: bord 1: Martijn van Nimwegen (952), bord 2: Joep Scheerhoorn 

(917), bord 3: Niels van Nimwegen (900) en bod 4: Hugo van der Molen (823). Tussen 

haakjes staat de huidige KNSB rating. Dit getal geeft de sterkte aan van de speler, basis 

voor dit getal zijn de resultaten uit gespeelde toernooien. 

 



 
 

Alle groepen speelden in aparte klaslokalen. In de eerste ronde konden de jongens 

meteen aan de bak. Tegenstander was de kampioen van Limburg, De Driesprong met 

Leonardobouw uit Geleen. Martijn verloor zijn partij tegen een sterke tegenstander 

(rating 1265). Op het tweede bord wist Joep de dame van zijn tegenstander te slaan. Dit 

voordeel gaf hij niet meer weg, winst op bord twee. Niels verloor zijn dame en daarmee 

ook de partij. Hugo wist toch een gelijk spel uit het vuur te slepen. Met goed spel won hij 

verdiend de partij: 2-2, een mooie score om mee te beginnen.  

 

Na een korte pauze, waar de jongens veel plezier hadden met de spellen op het 

schoolplein wachtte de volgende tegenstander, de Lorentzschool uit Leiden. Dit was het 

derde team van de Leidse bond, maar met hoge ratings. Op bord een een tegenstander 

met 1169 en de tweede speler een rating net boven de 1000. Niels verloor zijn partij op 

bord drie erg snel, en was daar zichtbaar teleurgesteld over. Hugo verloor zijn dame 

maar bleef goed schaken en pakte die van zijn tegenstander terug. Dat was het keerpunt 

in de partij. Hugo won en het team stond gelijk. Op bord een speelde Martijn een 

geweldige partij. Met een dubbele aanval ging een toren van het bord en was de partij 

beslist. Joep kon nu de winst binnenhalen. Zijn tegenstander wist kennelijk de 

tussenstand niet want hij bood met een lichte achterstand remise aan. Natuurlijk werd 

dit aanbod geaccepteerd en was de match in ons voordeel beslist! 

 



 
 

Tijdens de lunchpauze konden de kinderen hun maag vullen met broodjes knakworst en 

tosti´s die op het schoolplein werden bereidt. In ronde drie en vier speelden we tegen de 

kampioenen van Noord Holland en Oost Nederland. In team van het Baken uit Zaandam 

zaten allemaal kinderen met een rating boven de 1000 en 1100. Op de borden twee, drie 

en vier waren we kansloos. Alleen op bord een werd gescoord. Martijn trof daar een 

bekende. Tegen deze jongen had hij op het NK voor E spelers in Waalwijk verloren. 

Vandaag was de partij voor Martijn. Met een toren tegen een koning alleen wist hij het in 

een razend tempo af te maken. 

 

Kampioen van de oostelijke schaakbond is de Koningin Juliana school uit Apeldoorn. Op 

het eerste bord hebben zij een sterke speler. De rest van het team heeft geen rating 

omdat ze geen lid zijn van de schaakbond. Niels kreeg met een kleine achterstand een 

remise aanbond die we aannamen. Joep speelde een goede partij op bord twee. Hij stond 

achter maar wist een remise uit het vuur te slepen. Na afruilen van de laatste stukken 

bleven twee koningen over. Hugo had ook een achterstand op het vierde bord. Hij bleef 

goed doorspelen, op zoek naar remise. Dat lukte niet, de wist ging naar de Apeldoorners. 

Op het eerste bord stond Martijn heel lang een stuk voor maar het ging toch mis. De 

tegenstander had twee torens op de 2e rij, altijd gevaarlijk. In plaats van de toren af te 

ruilen zette hij een loper tussen deze stukken. Dat ging mis en de partij werd verloren, 

jammer. 

 



 
 

Bij het ingaan van de laatste ronde lagen er nog kansen op een derde plaats, goed voor 

de volgende eindronde. Er moest dan wel gewonnen worden van de Koningin Juliana 

school uit Nieuwegein, op papier de minst sterke tegenstander. De vermoeidheid van een 

lange dag begon toe te slaan. Joep verloor op bord twee heel snel veel stukken en de 

partij. Hugo had nog wel wat energie, hij sleepte er remise uit. Niels had een mooie 

aanval op het bord en wist met een dubbele aanval op de torens veel stukken te winnen. 

Mat volgde in no time. Martijn had een lastige tegenstander op bord een maar kon het na 

wat onnodige foutjes niet meer winnen. De laatste match verloren we met 2.5 tegen 1.5.  

Met deze uitslag was het team uitgeschakeld voor de volgende finale ronde. 

 

Als we kijken naar de scores van de scholen in de andere 5 groepen dan is de Dom 

Helder Camara school op basis van match- en bordpunten 26e van Nederland geworden. 

Een super prestatie van het jonge team. Landelijk hebben 2251 teams deelgenomen aan 

de voorronden. Voor volgend jaar ziet het er heel goed uit. Alleen Niels verlaat het team 

omdat hij van school afgaat. Op school zijn er voldoende schakers om zijn plek in te 

nemen. Als kampioen van de stad Groningen hebben we een titel te verdedigen en we 

hebben nog iets om voor te gaan, kampioen worden van de provincie. Dit jaar werd deze 

titel binnengehaald door de Borgstee uit Grijpskerk. Met deze school hebben we 

inmiddels goede contacten. We hebben twee weken geleden nog tegen hun geoefend. Zo 

kan het dus ook in de sport. Onze felicitaties gaan vandaag ook naar deze school, zij 

werden eerste in hun groep en gaan door naar de halve finale! 

 

We hebben een fantastische dag gehad in Leiderdorp, mede door de goede organisatie en 

het mooie weer.  

 

De uitslagen: 

Voorrondegroep D  



Stand 

 BO 2010 voorronde D Mp Bp 1 2 3 4 5 6 

1 NHSB 1 CBS Het Baken 9 16 x 2 4 4 3 3 

2 LiSB 1 De Driesprong met Leonardobouw 6 12 2 x 4 2 2 2 

3 OSBO 1 Koningin Juliana school 5 8 0 0 x 3 2 3 

4 SGS 5 Koningin Julianaschool 4 7½ 0 2 1 x 2 2½ 

5 LeiSB 3 De Lorentzschool 3 8½ 1 2 2 2 x 1½ 

6 NOSBO 2 Dom Helder Camara School 3 8 1 2 1 1½ 2½ x 

Uitslagen 

Ronde 1      

LiSB 1 De Driesprong met 

Leonardobouw 
- 

NOSBO 2 Dom Helder Camara 

School 
2 - 2 

Milan Steinbusch - Martijn van Nimwegen 1 - 0 

Jeroen Schols - Joep Scheerhoorn 0 - 1 

Bram Smeets - Niels van Nimwegen 1 - 0 

Sophie van Stiphout - Hugo van der Molen 0 - 1 

        

NHSB 1 CBS Het Baken - OSBO 1 Koningin Juliana school 4 - 0 

Raymond Mastenbroek - Emile Dubbelman 1 - 0 

Timothy Blees - Noah Klaver 1 - 0 

Dylan Brouwer - Bo van den Berg 1 - 0 

Arjen Springorum - Pieter Jellema 1 - 0 

        

SGS 5 Koningin Julianaschool - LeiSB 3 De Lorentzschool 2 - 2 

Hawkie Chang - Lucas van Harten 1 - 0 

Patrick Nieuwendijk - Joël van der Werf 0 - 1 

Igor Merten - Jacob Wissink 0 - 1 

Anil van den Bergh - Bram Mulders 1 - 0 

        

Ronde 2      

NOSBO 2 Dom Helder Camara 

School 
- LeiSB 3 De Lorentzschool 2½ - 1½ 

Martijn van Nimwegen - Lucas van Harten 1 - 0 

Joep Scheerhoorn - Joël van der Werf ½ - ½ 

Niels van Nimwegen - Jacob Wissink 0 - 1 

Hugo van der Molen - Bram Mulders 1 - 0 

        

OSBO 1 Koningin Juliana school - SGS 5 Koningin Julianaschool 3 - 1 

Emile Dubbelman - Hawkie Chang 0 - 1 



Noah Klaver - Patrick Nieuwendijk 1 - 0 

Pieter Jellema - Igor Merten 1 - 0 

Jan Dekker - Ahmed Mousa 1 - 0 

        

LiSB 1 De Driesprong met 

Leonardobouw 
- NHSB 1 CBS Het Baken 2 - 2 

Milan Steinbusch - Raymond Mastenbroek 1 - 0 

Jeroen Schols - Timothy Blees 0 - 1 

Bram Smeets - Dylan Brouwer 0 - 1 

Sophie van Stiphout - Arjen Springorum 1 - 0 

        

Ronde 3      

NHSB 1 CBS Het Baken - 
NOSBO 2 Dom Helder Camara 

School 
3 - 1 

Raymond Mastenbroek - Martijn van Nimwegen 0 - 1 

Timothy Blees - Joep Scheerhoorn 1 - 0 

Dylan Brouwer - Niels van Nimwegen 1 - 0 

Arjen Springorum - Hugo van der Molen 1 - 0 

        

SGS 5 Koningin Julianaschool - 
LiSB 1 De Driesprong met 

Leonardobouw 
2 - 2 

Hawkie Chang - Milan Steinbusch 0 - 1 

Patrick Nieuwendijk - Jeroen Schols 1 - 0 

Igor Merten - Bram Smeets 1 - 0 

Anil van den Bergh - Sophie van Stiphout 0 - 1 

        

LeiSB 3 De Lorentzschool - OSBO 1 Koningin Juliana school 2 - 2 

Lucas van Harten - Emile Dubbelman 0 - 1 

Joël van der Werf - Noah Klaver 1 - 0 

Jacob Wissink - Bo van den Berg 1 - 0 

Bram Mulders - Jan Dekker 0 - 1 

        

Ronde 4      

NOSBO 2 Dom Helder Camara 

School 
- OSBO 1 Koningin Juliana school 1 - 3 

Martijn van Nimwegen - Emile Dubbelman 0 - 1 

Joep Scheerhoorn - Noah Klaver ½ - ½ 

Niels van Nimwegen - Pieter Jellema ½ - ½ 

Hugo van der Molen - Jan Dekker 0 - 1 

        

LiSB 1 De Driesprong met 

Leonardobouw 
- LeiSB 3 De Lorentzschool 2 - 2 



Milan Steinbusch - Lucas van Harten 1 - 0 

Jeroen Schols - Joël van der Werf 0 - 1 

Bram Smeets - Jacob Wissink 0 - 1 

Sophie van Stiphout - Bram Mulders 1 - 0 

        

NHSB 1 CBS Het Baken - SGS 5 Koningin Julianaschool 4 - 0 

Raymond Mastenbroek - Hawkie Chang 1 - 0 

Timothy Blees - Patrick Nieuwendijk 1 - 0 

Dylan Brouwer - Igor Merten 1 - 0 

Arjen Springorum - Ahmed Mousa 1 - 0 

        

Ronde 5      

SGS 5 Koningin Julianaschool - 
NOSBO 2 Dom Helder Camara 

School 
2½ - 1½ 

Hawkie Chang - Martijn van Nimwegen 1 - 0 

Patrick Nieuwendijk - Joep Scheerhoorn 1 - 0 

Anil van den Bergh - Niels van Nimwegen 0 - 1 

Ahmed Mousa - Hugo van der Molen ½ - ½ 

        

LeiSB 3 De Lorentzschool - NHSB 1 CBS Het Baken 1 - 3 

Lucas van Harten - Raymond Mastenbroek 0 - 1 

Joël van der Werf - Timothy Blees 1 - 0 

Jacob Wissink - Dylan Brouwer 0 - 1 

Bram Mulders - Arjen Springorum 0 - 1 

        

OSBO 1 Koningin Juliana school - 
LiSB 1 De Driesprong met 

Leonardobouw 
0 - 4 

Emile Dubbelman - Milan Steinbusch 0 - 1 

Noah Klaver - Jeroen Schols 0 - 1 

Pieter Jellema - Bram Smeets 0 - 1 

Jan Dekker - Sophie van Stiphout 0 - 1 

 
 

 
 

Veel afwezigen op de clubmiddag 

 
Clubmiddag: vrijdag 4 juni 2010 

 

Veel afwezigen vandaag op de clubmiddag. Groep 6 van de Dom Helder Camara School 

was op schoolreisje en dan missen we al 6 clubleden. Ook moesten een aantal jongens 

voetballen voor selectietrainingen. Het was dus even zoeken welke partijen gespeeld 

konden worden in de openstaande ronden. In groep E konden we slechts een uitslag 

noteren; Huub won van Tess en staat met deze winst gelijk met Ward op de eerste 



plaats. Ward heeft wel een partij minder gespeeld. De partij tussen Femme en Menno 

moest twee keer worden overgespeeld. De eerste keer was het Herdersmat voor Femme, 

en dat mag niet. De tweede partij eindigde met een chaos op het bord waar niet meer te 

bepalen was waar de stukken stonden. Toen de jongens opnieuw wilden beginnen was 

het half zes, inhalen dus. 

 

 
 

In groep D kon een partij gespeeld worden. Koen tegen Felix. Felix speelde een goede 

partij voor een beginner maar moest de winst aan Koen laten. Koen komt nu op 5 punten 

en heeft nog kans op een medaille. Felix staat heeft nog geen punten gescoord maar met 

het spelen tegen Stap 2 en 3ers leert Felix veel. Wekelijks zien we zijn spel beter worden 

en dat is ook winst! Jonas en Joris zijn de kanshebbers voor de eerste plaats in groep C. 

Joris was op schoolreisje dus kon niet spelen. De enige partij in deze groep ging tussen 

Brenden en Jonas. Brenden schaakte veel te snel en de kostte hem stukken en de partij. 

Met een wat lager tempo had er misschien wat meer ingezeten. 

 

Daan en Giacomo staan aan kop in groep B. Beide spelers troffen elkaar vanmiddag in 

een merkwaardige partij. Daan was in het begin van de partij veel sterker dan Giacomo. 

Hij had al een Dame en een paar stukken voorsprong toen Giacomo begon te praten en 

grappen te maken. Daan ging hierin mee en binnen korte tijd waren de rollen 

omgekeerd. Daan stond nu flink achter. Geluk voor hem dat het uiteindelijk pat werd. 

Bram heeft beide spelers na afloop nog even aangesproken over deze partij. De partij 

tussen Ruben en Hugo verliep wel zoals het hoort en dat levert de leukste partijen op. 

Ruben kon lang meekomen met Hugo maar hij maakte een paar kleine foutjes die Hugo 

afstrafte. Hugo won en staat nu derde in deze groep. Ruben heeft ook nog kans maar 

dan moet hij de twee resterende partijen winnen. 

 



 
 

In groep A konden twee partijen uit ronde 9 worden gespeeld. Daniel verloor in zijn partij 

tegen Levi te veel materiaal en daarmee de winstkansen. Daniel moest zijn partij 

opgeven. Soms heb je als trainer een vooruitziende blik. Vorige week schreef ik in mijn 

verslag dat Kasper was uitgeschakeld voor het clubkampioenschap maar nog een 

beslissende rol kan spelen in groep A. Dat gebeurde vanmiddag al in de partij tegen 

Niels. Niels had een Toren op E1 die aangevallen stond door de Dame van Kasper. De 

Toren van Niels werd gedekt door zijn Dame. Kasper plaatste een Paard in de aanval en 

de vraag was of Niels die ging slaan. Na enig nadenken gebeurde dat, een cruciale fout 

want daarmee was het mat achter de paaltjes! Levi is nu koploper in de groep maar 

Martijn heeft een ronde minder gespeeld. 

 

Vanaf deze week geven we geen talentenpunten meer voor de competitie. De ronden zijn 

nu te versnippert en dus lastig om punten te geven. De zes trainers geven op de laatste 

clubmiddag 1 t/m 5 punten aan de spelers die volgens hen in aanmerking komen voor 

talent van het jaar. De Grand Prix van Unitas op 12 juni telt nog wel mee. 

 
 

Clubkampioenschap nog niet beslist 

 
Clubmiddag: vrijdag 11 juni 2010 

 

De competitie nadert zijn einde maar in de meeste groepen is nog niets beslist. Vorige 

week waren veel kinderen afwezig, dus moest er worden ingehaald. Ook speelden we een 

paar partijen vooruit omdat volgende week zaterdag de Nationale Pupillen dag wordt 

gespeeld en een aantal deelnemers vrijdagmiddag afreizen naar het Brabantse 

Oosterhout.  

 



In groep E zijn elke week een paar kinderen afwezig en is het zoeken in het schema 

welke partijen gespeeld kunnen worden. Vanmiddag was het slechts een partij. Ward 

speelde een prima partij tegen Remy. Met de winst uit deze partij komt hij op 8 punten in 

groep E en is niet meer in te halen voor de winst in deze groep. Huub kan ook op 8 

punten komen maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van Ward. 

 

 
 

In groep D kon Danny weer niet aanwezig zijn. Hij loopt nu achter bij de rest, dus a.s. 

vrijdag veel inhalen. Jort en Niek moesten ook inhalen en wel tegen elkaar. Leuk om te 

zien dat beide broers zowel voor hun NOSBO als KNSB rating even sterk zijn. Als deze 

spelers tegen elkaar moeten is er meestal wel iets aan de hand. Vanmiddag ging het er 

heel sportief aan toe, geen discussies of ruzie als er een stuk was aangeraakt. De partij 

duurde niet zo heel lang. Niek was deze keer de betere schaker. Jort had een slechte 

middag, in speelronde 9 was Harm de tegenstander. Harm schaakt deze competitie 

wisselvallig maar vanmiddag zat hij geconcentreerd achter het bord. Binnen korte tijd 

had Harm veel materiaal gewonnen en deze winst leverde hem ook de partij op. Harm 

heeft nu 5 punten en heeft nog kans op een plek bij de eerste drie. Koen is ook weer 

helemaal terug in deze groep. Vanmiddag won hij op knappe wijze zijn partij tegen Niek. 

Voor Niek is het zijn eerste verlies partij, maar met 7 punten staat hij nog op kop. 

 

Joris won in groep C in inhaalpartij tegen Merijn en kwam daarmee net als Jonas op 

zeven punten. Beide jongens moesten tegen elkaar in een partij waarin Joris een paar 

kostbare foutjes maakte die natuurlijk werden afgestraft door Jonas. Jonas wist het 

voordeel uit te spelen en met de winst staat hij nu eerste in de groep. De strijd om de 

derde plaats gaat tussen Eline en Brenden. Brenden schaakte een rustige partij en dan 

zie je dat hij het best goed kan. Eline speelt nogal wisselend, zo ook in deze partij. 

Brenden won de partij met een mooie aanval en heeft nu een punt voorsprong op Eline. 

Waut won zijn partij tegen Merijn en kan nog derde worden als hij zijn inhaalpartij 

vrijdag weet te winnen van Brenden. 



 

 
 

Daan is de koploper in groep B en volgende week actief op de Pupillendag. Omdat Toon 

en niet was speelde Daan vooruit tegen Thom. Hoe deze partij is verlopen weet ik niet 

maar binnen korte tijd was die beslist. Ik was nog aan het uitzoeken wie tegen wie kon 

spelen toen Daan al de uitslag doorgaf: Thom heeft gewonnen. Het spel van Daan 

kennende is het antwoord wel te raden: veel te snel gespeeld! In deze groep nog twee 

afwezigen Ruben en Giacomo, zodat slecht een partij gespeeld kon worden: Thom tegen 

Hugo. Ik heb een tijdje staan kijken bij dit bord en zag de pretlettertjes in de ogen van 

Hugo. Hij had een mat in 4 gezien als Thom meeging in het afruilen van stukken. We 

zeggen heel vaak tegen de schakers als er een stuk van je wordt geslagen kijk dan eerst 

voordat je terugslaat wat er mogelijk is of wat er achter zit. Thom deed dit niet en in 4 

zetten ging hij mat achter de paaltjes! Knap werk van Hugo die nu derde staat. Vrijdag 

proberen we in deze groep zoveel mogelijk in te halen. 

 

Martijn en Joep waren vorige week op schoolreisje dus konden zij hun partij inhalen. 

Deze partij heb ik niet kunnen volgen maar ook dit duel was snel beslist in het voordeel 

van Martijn, die daarmee weer een half punt voorsprong nam op Levi 6.5 tegen 6 

punten. Levi speelde tegen Kasper vooruit. Beide jongens kozen voor afruilen van 

stukken zodat er een eindspel op het bord kwam met voor beide schakers 6 Pionnen en 

een Paard. Levi heeft meer kennis van het eindspel en binnen korte tijd waren drie 

Pionnen van Kaper in de doos verdwenen en maakte Levi het bekwaam af, met in de 

tussenstand 7 punten. Niels en Joep speelden een hele goede partij waar beide jongens 

de tijd namen. Niels had een licht voordeel op het bord en leek de partij te kunnen 

winnen, ware het niet dat de klok hem dwars zat. Niels ging door de tijd en dat koste 

hem het punt. Joep komt nu op 4.5 punten en kan nog derde worden. Deze plaats is niet 

meer haalbaar voor Niels. Daniel won van Kasper en staat nu met vijf punten op de 

derde plaats. Volgende week spelen Joep en Daniel voor deze ereplaats. Dan de partij 

tussen Levi en Martijn. Voor beide spelers de uitdaging: bij winst een voorschot op het 



kampioenschap! Levi zette vol in op de aanval en Martijn had het zichtbaar moeilijk. 

Beide spelers namen hun tijd (!) en Martijn wist de partij te kantelen in zijn voordeel. De 

partij ging een eindspel in met drie Pionnen voor beide spelers + een Loper voor Martijn. 

Een voordeel waar je de winst mee kan halen, temeer omdat beide jongens F/G en H 

Pionnen op het bord hadden. Voor de winst is het nodige denkwerk noodzakelijk maar 

zonder enige reden (tijd zat) gingen de heren in de versnelling alsof er een trein moest 

worden gehaald. Pionnen, incl. Loper werden afgeruild en twee Koningen bleven over!? 

Levi kwam daarmee heel goed weg, Martijn in tranen achter het bord achterlatend. Niet 

slim gespeeld van Martijn. Een dergelijke stelling moet je geconcentreerd uitspelen! 

 

 
 

Niets beslist dus voor het kampioenschap. Levi is uitgespeeld en staat een halfje voor op 

Martijn. Die treft in de laatste ronde Niels. Voor Niels staat niets meer op het spel, dus 

kan hij vrijuit spelen tegen Martijn. Niels geeft de partij niet zomaar gewonnen, zo klinkt 

het hier in huis. Natuurlijk gunt hij zijn broertje van alles maar er moet wel voor worden 

gespeeld en dat moet fair gaan. Dat gaat vrijdag gebeuren. In de kleine zaal spelen de 

groepen A en B. Zij kunnen zich in alle rust op hun partijen concentreren. Bram en Evie 

zullen bij de partijen aanwezig zijn. Ik hou mij als vader van beide jongens afzijdig. 

 

Vandaag hebben Felix en Jonas hun examen gedaan. Bij goed resultaat krijgt Felix zijn 

diploma a.s. vrijdag. Jonas krijgt hem dan op de laatste clubmiddag. Vrijdag staan nog 

een aantal examens op het programma. 

 
 
 

 
 
 



Vierde plaats Jonas in GP klassement 
Koen, Daniel, Levi en Daan in de prijzen 

 
GP Unitas: zaterdag 12 juni 2010 

 

De Grand-Prix van Unitas is traditioneel de laatste in de serie van de Grand-Prix 

toernooien van het seizoen. Aan het eind van het toernooi wordt het totaal klassement 

opgemaakt en voor de eerste vijf plaatsen staan mooie bekers klaar.  In de top 5 twee 

schakers van onze club. Op de vierde plaats Jonas, die een behoorlijke voorsprong had 

op de nummer 6, dus bij een goed toernooi zou hij zeker in de prijzen vallen. Voor Hugo 

zou het moeilijk worden om zijn vijfde plaats te behouden. De verschillen met de 

concurrentie onder hem was heel klein. Ik heb er met Hugo op de clubmiddag nog even 

over gesproken om niet te veel te rekenen op een prijs, dan kan het altijd nog 

meevallen. 

 

 
 

Ook vandaag waren er her en der een aantal voetbaltoernooien waardoor een aantal 

jongens niet konden schaken. Martijn had s´middags ook een toernooi in Lewenborg 

waardoor ik pas na de vierde ronde in het Jannes van der Wal Denksportcentrum 

aanwezig was.  

 

In groep B speelde Levi in een groep met zes schakers vijf partijen. Zijn laatste partij 

tegen Chris heb ik een tijdje gevolgd. Levi speelde een variant van twee soorten 

openingen waar een dubbele aanval van het Paard uitkwam. De Toren van Chris ging van 

het bord en Levi speelde de partij bijzonder knap uit. De Koning werd naar het centrum 

van het bord gejaagd waar mat volgde. Een mooie prestatie van Levi die in de groep 

tweede werd en weer punten verdiend voor zijn rating. In het NOSBO eindklassement 

steeg Levi naar een mooie achtste plaats! 



 
Groep B 

No.  Naam              Club        Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Rutger Bosscher   Groningen      4.0  11.0   9.00  12.0  1237 1339 +0.60 

2. Levi Nies         Paardensprong  3.0  12.0   6.00   9.0  1124 1194 +0.49 

3. Chris Admiraal    Schaakkwartier 3.0  12.0   5.00  10.0  1201 1178 -0.14 

4. Ahwin Jans        Hoogeveen      2.0  13.0   5.00   7.0  1050 1065 +0.07 

5. Joshua Latupeirissa Unitas       2.0  13.0   5.00   5.0  1034 1068 +0.19 

6. Tom Stomphorst    Groningen      1.0  14.0   2.00   2.0  1087  889 -1.21 

Levi won onderlinge partij van Chris 

 

 
 

In groep C drie schakers van de club: Niels, Daniel en Jonas en twee bekende gezichten 

van het basisscholen team van de Borgstee, Daan en Gyan. De indeling van de groepen 

was van te voren gemaakt. Een speler kwam niet opdagen waardoor er in deze groep 6 

partijen werden gespeeld. In de eindstand heeft iedere schaker een extra punt gekregen 

voor zijn vrije ronde. Voor Jonas beloofde het een lastige middag te worden. Met meer 

dan 100 punten in een mand gewonnen te hebben zat hij nu voor het eerst in een groep 

met 900+ schakers. Niels had een prima start van het toernooi, met een 100% score uit 

de eerste drie partijen. Tegen clubgenoot Daniel werd gewonnen met een mat achter de 

bekende paaltjes. In de laatste drie speelronden wist Niels geen punten meer te scoren. 

In de partij tegen Jonas kwam een pionnen eindspel op het bord die Jonas knap 

uitspeelde. Jonas hield zich knap staande als veruit de jongste speler in deze groep. Een 

podiumplaats zat er natuurlijk niet in maar met 2.5 punten mag Jonas tevreden zijn. Kijk 

je naar het toernooi resultaat dan heeft Jonas op zijn niveau gescoord. De 6e plaats in de 

groep was wel voldoende voor de vierde plaats in het eindklassement van de NOSBO GP. 

De eerste plaats in de groep ging verrassend naar Daniel. Hij won vier van de zes 

partijen en scoort weer punten voor zijn rating. Als het goed is komen er 45 punten bij, 

wat goed zou zijn voor een rating van precies 1000 punten. We wachten begin volgende 

maand af als de nieuwe ratings bekent worden! 



 
Groep C 

No.  Naam             Club         Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Daniel Apol      Paardensprong   5.0  24.5  14.75  17.0  0955 1085 +1.05 

2. Raimond Oord     Vd Linde        5.0  24.5  14.25  20.0  0981 1080 +0.78 

3. Gyan de Haan     Schaakkwartier  4.5  24.5  13.50  21.0  0960 1016 +0.49 

4. Niels van Nimwegen Paardensprong 4.0  24.5  12.75  16.0  0960  959 -0.01 

5. Daan Voorintholt Schaakkwartier  3.5  24.5  10.00  13.5  0996  896 -0.86 

6. Jonas Hilwerda   Paardensprong   3.5  24.5  10.00  18.0  0910  910 -0.02 

7. Leonard in 't Veen  Unitas       2.5  24.5   5.50   6.5  0950  767 -1.43 

Daniel won onderling wedstrijd van Raimond 

 

 
 

Daan en Hugo zaten samen in groep D. Daan had voor aanvang de hoogste rating dus 

wellicht kans op een prijs. Ik heb alleen de laatste drie ronden van beide gezien, en wat 

als eerste opviel: het enorme tempo waarin gespeeld werd en het afruilen van stukken. 

Bij schaken is slaan niet verplicht, door soms niet te slaan kan je een stelling opbouwen 

waaruit je misschien kan winnen. Ook zie je bij beide jongens dat ze niet nadenken als ze 

terug slaan. Voor Hugo stond er wat op het spel, de vijfde plaats in het GP klassement. 

In deze groep zat ook een concurrent van hem; Finn. Deze partij werd remise waar Hugo 

geluk mee had. Met alleen nog een Koning op het bord tegen een Loper en een Pion 

verlies je altijd, maar Finn bood remise aan. Hugo won nog drie partijen en eindigde als 

5e in de groep. Helaas niet voldoende om in het eindklassement vijfde te blijven. Lisanne 

won het toernooi en pakte zeven punten meer dan Hugo waarmee ze beslag legde op de 

5e plaats. Hugo kan terugzien op een super seizoen met een eervolle 6e plaats. 

 

Daan schaakte een wisselend toernooi, met vaak veel te snel spel. Toch ging Daan met 

een prijs naar huis. Met drie gewonnen partijen en een remise werd hij op onderling 

resultaat toch nog derde. Daan had de hoogste rating in de groep maar verliest met de 



derde plaats nauwelijks punten. Hugo schaakte met een toernooi rating van 0 precies op 

zijn niveau. 
 
 
Groep D 

No.  Naam            Club          Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Eelke de Boer     Groningen      6.0  22.0  18.50  24.0  0861 1153 +2.34 

2. Cindy Yang        Unitas         4.0  24.0  11.50  17.5  0827  899 +0.71 

3. Finn van Pijkeren Ten Boer       3.5  24.5  13.75  15.0  0859  845 -0.13 

4. Daan de Vetten    Paardensprong  3.5  24.5  11.50  11.0  0901  839 -0.61 

5. Hugo van der Molen Paardensprong 3.5  24.5   9.25  14.0  0846  846 +0.00 

6. Remco van Driel   Unitas         3.0  25.0   9.00  10.0  0842  797 -0.45 

7. Rik de Vries      Veendam        2.5  25.5   8.50  11.5  0822  748 -0.73 

8. Selina Talsma     DSC            2.0  26.0   6.00   9.0  0813  693 -1.13 

 

 
 

In groep F had Koen bij aanvang de hoogste rating dus kansen op een mooie klassering. 

Rating zegt natuurlijk niet alles en moet er nog wel gespeeld worden. Koen schaakt de 

laatste weken een stuk beter, vooral in de opening laat hij steeds minder steken vallen. 

Ook in deze groep 7 spelers en een gratis punt voor de schakers in de vrije ronde. Een 

paar keer ben ik bij het bord van Koen gaan kijken en hij speelde prima partijen. Koen 

verloor slechts een partij, speelde een keer remise en won vier keer. Met deze scores 

werd Koen tweede in de groep en weer gaat de rating van Koen omhoog naar een nieuwe 

persoonlijke topscore! 
 
Groep F 

No.  Naam            Club          Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

1. Rienk Taekema     Gorredijk      6.0  24.5  17.75  22.0  0696  957 +1.90 

2. Koen Nolden       Paardensprong  5.5  24.5  14.50  20.5  0707  875 +1.29 

3. Bas Klomberg      Ten Boer       4.5  24.5  14.00  16.5  0668  745 +0.66 



4. Jarne Sikkens     Borgstee       4.0  24.5  10.75  16.0  0694  684 -0.08 

5. Roy Visser        Borgstee       3.0  24.5   6.75  12.0  0670  563 -0.85 

6. Feline WaardenburgHet Kasteel    3.0  24.5   5.25  12.0  0707  557 -1.21 

7. Lodewijk van Vliet  Haren        2.0  24.5   4.25  13.0  0655  417 -1.71 

 

 
 

Het grand prix seizoen zit erop en we kunnen terugzien op supergoede resultaten. Op 

alle toernooien werden bekers gewonnen. Vandaag legden vier van de zeven spelers 

beslag op een ereplaats. In de top 10 vier schakers van onze club; Jonas 4e, Hugo 6e , 

Niels 7e en Levi 8e. Jonas won voor het eerst in het bestaan van de club een prijs in het 

eindklassement. Bovenstaande foto illustreert de jonge gemiddelde leeftijd van de 

kinderen van onze club. Dat zit dus wel goed voor komende jaren. Een leuk detail, Jonas 

is 3.5 keer zo groot als de beker die hij heeft gewonnen. Bij de overige winnaars ligt deze 

verhouding wel anders!  

 

Martijn clubkampioen 2010, Giacomo winnaar in groep 

B 

 
Clubmiddag: vrijdag 18 juni 2010 

 

Vandaag stonden de beslissende partijen op het programma in praktisch alle groepen. In 

groep A moest vandaag de beslissing vallen voor het clubkampioenschap. De partijen in 

deze groep en in groep B werden i.v.m. de rust gespeeld in de kleine zaal. Bram en Evie 

waren hier de wedstrijdleiders. 

 

Een aantal jongens deden vandaag examen, Kasper, Waut, Ward en Ruben. In het 

kantoor konden zij in alle rust aan het examen werken. 

 



 
 

Groep E is nogal chaotisch omdat een aantal kinderen niet iedere week op de club komen 

en daardoor veel partijen uitvallen. Vanmiddag hoorde ik van Eline dat Masija niet meer 

komt. Om de competitie eerlijk te laten verlopen hebben we besloten om alle partijen 

voor haar op nul te zetten. Alle schakers in de groep hebben dus een winstpartij tegen 

haar. Een partij kon worden gespeeld; Femme won van Menno. 

A.s. vrijdag worden in deze groep de belangrijkste partijen voor de prijzen nog gespeeld. 

Ward is inmiddels zeker van de eerste plaats in groep E. 

 

Danny had een drukke middag in groep D. Hij was de afgelopen weken afwezig en moest 

vier partijen schaken. Tegen Felix werd het na herhaling van zetten remise. Het eerste 

halve punt voor Felix. Ook tegen Harm kwam Danny niet verder dan remise. Niek was 

nog niet zeker van de eerste plaats in de groep. Koen is de afgelopen weken steeds 

dichterbij gekropen. Niek schaakte goed tegen Danny en won de partij en daarmee ook 

de eerste plaats in groep D. De partij tussen Koen en Harm ging heel eenvoudig naar 

Koen. Hij had al heel snel een flinke voorsprong genomen en gaf het niet meer weg. 

Harm maakt veel fouten wat hem de partij koste en een derde plaats. Koen is knap 

tweede geworden in de groep. Jort stelde een derde plaats veilig door te winnen van 

Danny. 

 

In groep C gaat de strijd tussen Jonas en Joris. Beide jongens konden vanmiddag niet 

spelen. Jonas was onderweg naar Oosterhout en Brenden was te moe van schoolreisje 

teruggekomen om nog te gaan schaken. Eline speelde beide openstaande partijen i.v.m. 

schoolkamp volgende week. Eline had niet haar middag, de partijen tegen Merijn en 

Waut gingen verloren. Opvallend was de winst van Waut met een overmacht aan 

stukken. Waut moet nog spelen tegen Jonas en kan bij winst nog in de prijzen vallen. Dat 

geldt ook voor Brenden die nog tegen Joris moet schaken en op dit moment derde staat. 

 



Giacomo moest in groep B twee keer winnen om de zege in de groep veilig te stellen. De 

eerste partij tegen Hugo was heel spannend. Beide schakers speelden een goede partij 

maar Hugo maakte een paar kleine foutjes die Giacomo afstrafte. Dat leverde 

materiaalwinst op en de beslissing in de partij. In de kleine zaal speelde Giacomo tegen 

Ruben. Ik heb de partijen in de kleine zaal niet gezien. Bram wist te melden dat Giacomo 

won met drie Torens op het bord. Giacomo is eerste geworden in groep B. Hij kan niet 

meer worden ingehaald door Daan. Het onderlinge resultaat is in het voordeel van 

Giacomo. Toon moet nog drie partijen spelen waarvan een belangrijk is, de partij tegen 

Thom. Bij winst is Thom derde op basis van weerstandpunten. Het onderling resultaat 

tegen Hugo is gelijk, maar Thom heeft betere scores staan tegen Daan en Giacomo. 

 

 
 

De partij tussen Joep en Daniel werd voorzichtig geopend. Ze speelde de Italiaanse 

opening, waarbij een gesloten stelling op het bord kwam te staan. Beide spelers houden 

van een solide opening met weinig risico. Toch positioneerde Daniel zijn stukken iets 

beter dan Joep, daarmee kwam Daniel een klein beetje beter te staan. Toch bleef de 

partij lang in evenwicht. Joep had redelijk veel bedenktijd gebruikt om een doorbraak te 

forceren. Daniel verdedigde zich goed en kwam zelfs voor te staan. Daniel speelde de 

partij vervolgens beheerst uit. 

 

De partij voor het clubkampioenschap ging tussen Martijn en Niels die geen prijs meer 

kon winnen. Van te voren was duidelijk dat er tussen de broers niets weggegeven ging 

worden. Met Levi als aandachtig toeschouwer werd ook in deze partij Italiaans gespeeld. 

Er kwam een lastige stelling op het bord met weinig aanvalsmogelijkheden. Echter, Niels 

speelde op een gegeven moment zijn loper naar het centrum. Martijn kon deze loper 

insluiten met een pion. Daarmee verloor Niels vrij vlot een stuk. Martijn ging vervolgens 

vol in de aanval. De verdediging van Niels stond op instorten. Steeds meer pionnen werd 

opgeslokt door de dame van Martijn. Uiteindelijk verschenen de torens van Martijn op de 



zevende rij. Dit was heel goed gezien door Martijn. Hij brak het laatste restje verzet van 

Niels en won de partij op een indrukwekkende manier! 

Met deze zege is Martijn clubkampioen 2010, gefeliciteerd! 

 

 
 

Felix heeft vorige week zijn stap 1 examen gedaan, met een mooi cijfer (8.5) heeft hij 

het diploma gehaald. Felix gefeliciteerd! 

 

 

Ouders winnen met nipt verschil van de kinderen 

 
Clubmiddag: vrijdag 25 juni 2010 

 

De laatste clubmiddag van het seizoen staat traditioneel in het teken van 

schaakspelletjes, prijsuitreiking en het ouders tegen kinderen toernooi. De kinderen 

kozen bij de schaakspelletjes unaniem voor doorgeefschaak, altijd leuk! Toch werd er 

door een aantal kinderen serieus geschaakt. Zij moesten de laatste partijen van de 

competitie spelen. 

 

In groep E was de strijd voor de tweede en derde nog niet beslist. Het ging tussen Huub 

en Justin die ook tegen elkaar moesten spelen. Justin won de partij en legde beslag op 

de tweede plaats. Heel knap want Justin schaakt nog niet zo lang. Huub mag ook trots 

zijn met de derde plaats. Twee partijen stonden op het programma in groep C. Waut kon 

nog derde worden maar dan moest hij winnen van Jonas. Dat lukte niet, Jonas is nog te 

sterk voor Waut, die als beginner het heel goed gedaan heeft in groep C. Jonas is de 

winnaar in deze groep. De tweede plaats ging naar Joris die twee keer speelde tegen 

Brenden. In de eerste partij kwam een vorm van Herdersmat op het bord, en dat mag in 



de competitie niet. Dus overspelen. De tweede partij ging toch naar Joris die daarmee 

tweede werd. Brenden legt in deze groep beslag op de derde plaats. 

 

Toon was afwezig in groep B waardoor Thom het wedstrijdpunt toebedeeld kreeg. 

Daarmee kwam hij, ook op onderling resultaat gelijk met Hugo. Dus moesten er 

beslissing wedstrijden worden gespeeld voor de derde plaats. De eerste partij ging naar 

Thom en de tweede naar Hugo. De derde partij moest de beslissing brengen. Hugo 

speelde vol op de aanval en zat in tijdnood wat hij zelf door had. Thom had dit niet 

gezien. 15 Seconden na het vallen van zijn vlag gaf Hugo mat. Halaas geen derde plaats 

voor Thom maar wel voor Hugo die daar zichtbaar blij mee was. 

 

Om half zes was het tijd voor de diploma en prijsuitreiking. Waut en Ward kregen van 

hun trainster Miryam hun Stap 1 diploma. Sjoerd reikte twee diploma’s uit voor kinderen 

uit zijn groep. Kasper haalde zijn Stap 2 diploma en Jonas het diploma Stap 3. In de 

groep van Evie kreeg Ruben zijn Stap 2 diploma van zijn trainster Evie. Jongens 

gefeliciteerd! 

 

 
 

Na de diploma uitreiking was het tijd voor het talentenklassement. De trainers (sters) 

van de club gaven hun punten voor het talent van het jaar. Tot aan de laatste punten 

verdeling was het spannend voor de eerste plaats. Jonas kreeg de laatste 5 punten en 

werd daarmee talent van het jaar met 64 punten. Daniel scoorde 58 punten en werd 

daarmee tweede. De derde plaats ging naar Daan, hij eindigde op 57 punten. 

 



 
 

De prijzen in de groepen voor de competitie werden uitgereikt door de groepsleiders. In 

groep A waren er medailles voor de plaatsen 4 t/m 6. 

 



 
Groep E: Ward 1e, Justin 2e en Huub 3e 

 

 
Groep D: Niek 1e, Koen 2e en Jort 3e  



 

 
Groep C: Jonas 1e, Joris 2e en Brenden 3e 

 

 



Groep B: Giacomo 1e, Daan 2e en Hugo 3e 

 

 
Groep A: Martijn 1e, Levi 2e, Daniel 3e, Joep 4e, Niels 5e en Kasper 6e 

 

Na de prijsuitreiking stond in de kleine zaal een heerlijk buffet te wachten. Alle ouders en 

kinderen die meededen hadden iets gemaakt. Er was volop keuze uit hartige taarten, 

salades, pannenkoeken, saté, stokbrood enz. Het buffet ging nagenoeg helemaal op. 

 

Om zeven uur was het tijd voor het ouders tegen kinderen toernooi. De ouders kregen 

wat versterking van de trainers om de teams compleet te maken. Menig ouder had het 

moeilijk met kinderen als tegenstander. Na 5 ronden te hebben gespeeld werd de stand 

opgemaakt. De ouders wonnen met 1 punt verschil 40.5 tegen 39.5 bordpunten. De prijs 

is de roem voor 1 jaar tot de laatste clubmiddag van 2011! 

 



 
 

We kunnen terugzien op een hele leuke clubmiddag en avond en een heel mooi 

schaakseizoen waar we veel successen hebben geboekt. De eerste clubmiddag van 

volgend jaar is door vakanties van trainers een week later dan eerst aangekondigd. Op 

vrijdag 3 september start het nieuwe seizoen met eerst de loting voor de beker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Bekertoernooi 2009-2010 Eindstand  
Finalegroep 

         
Poule F   Poule G  

 Gespeeld Punten    Gespeeld Punten  
Niels* 8 7   Martijn* 8 7  
Levi* 8 5   Miedo* 8 6  
Thom 8 3   Joep 8 2.5  
Kasper 8 3   Giacomo 8 2.5  
Daan 8 2   Ruben 8 2  

         
Poulewedstrijden  Poulewedstrijden 

Thom Daan 1 - 0 1 - 0  Giacomo Martijn 0 - 1 0 - 1 

Levi Kasper 1 - 0 1 - 0  Joep Miedo 0 - 1 1 - 0 

Niels Levi 1 - 0 1 - 0  Martijn Ruben 1 - 0 1 - 0 

Kasper Daan 1 - 0 0 - 1  Joep Giacomo 0.5 - 0.5 0 - 1 

Thom Niels 0 - 1  0 - 1  Giacomo Miedo 0 - 1 0 - 1 

Levi Daan 1 - 0 0 - 1  Ruben Joep 0 - 1 1 - 0 

Daan Niels 0 - 1 0 - 1  Martijn Miedo 0 - 1 1 - 0 

Kasper Thom 0 - 1 1 - 0  Ruben Giacomo 1 - 0 0 - 1 

Niels Kasper 1 - 0 0 - 1  Martijn Joep 1 - 0 1 - 0 

Thom Levi 0 - 1 0 - 1  Miedo Ruben 1 - 0 1 - 0 

         
Halve Finale      

Niels Miedo 0 - 1 1 - 0 0 - 1     
Martijn Levi 0 - 1 0 - 1      

         
Finale      

Miedo Levi 1 - 0 0.5 - 0.5      

         
3e Plaats      

Niels Martijn 1 - 0 1 - 0      

         

B Groep 

         
Poule H   Poule I  

 Gespeeld Punten    Gespeeld Punten  
Daniël* 6 5.5   Jort* 6 5  
Harm 4 2.5   Toon 6 4  
Merijn 6 2   Jonas 6 3  
Brenden 4 0   Femme 6 0  

         
Poulewedstrijden  Poulewedstrijden 

Harm Daniël 0.5 - 0.5 0 - 1  Jort Femme 1 - 0  1 - 0 

Merijn Brenden 1 - 0 1 - 0  Toon Jonas 1 - 0 0 - 1 

Brenden Harm    Femme Toon 0 - 1 0 - 1 

Daniël Merijn 1 - 0 1 - 0  Jonas Jort 0 - 1 0 - 1 

Harm Merijn 1 - 0 1 - 0  Toon Jort 0 - 1 1 - 0 

Brenden Daniël 0 - 1 0 - 1  Femme Jonas 0 - 1 0 - 1 

         
Poule J   Poule K  

 Gespeeld Punten    Gespeeld Punten  
Niek* 4 4   Koen* 6 6  



Hugo 6 3   Joris 6 4  
Barbara 6 2   Eline 6 2  
Ward 4 1   Huub 6 0  

         
Poulewedstrijden  Poulewedstrijden 

Hugo Barbara 1 - 0 1 - 0  Joris Huub 1 - 0  1 - 0 

Ward Niek    Koen Eline 1 - 0 1 - 0 

Niek Hugo 1 - 0 1 - 0  Eline  Joris 0 - 1 0 - 1 

Barbara Ward 1 - 0 1 - 0  Huub Koen 0 - 1 0 - 1 

Hugo Ward 0 - 1 1 - 0  Eline Huub 1 - 0 1 - 0 

Niek Barbara 1 - 0 1 - 0  Koen Joris 1 - 0 1 - 0 

         
Halve Finale      

Daniël Jort 1 - 0 0 - 1 1 - 0     
Niek Koen 1 - 0 0 - 1 0 - 1     

         
Finale      

Daniël Koen 1 - 0 1 - 0      

         
3e Plaats      

Jort Niek  -   -       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eindstand Interne Competitie SC de Paardensprong 2010 

Groep A                

                 

Nr. Speler 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 B.V. Totaal 

1 Martijn     0.5 1 0 0.5 1 1 0 1 1 1 1 8 

2 Daniel 0.5 0     1 0 0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 6 

3 Levi 1 0.5 0 1     1 1 1 0 1 1   7.5 

4 Joep 0 0 0.5 0 0 0     1 1 1 1   4.5 

5 Niels 1 0 0.5 1 0 1 0 0     0.5 0   4 

6 Kasper 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1       1.5 

                 

Groep B                

                 

Nr. Speler 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6   Totaal 

1 Thom     0 0 1 0 1 1 0 1 1 0   5 

2 Ruben 1 1     0 0 1 1 0 0 0 0   4 

3 Hugo 0 1 1 1     1 1 0 0 0 0   5 

4 Toon 0 0 0 0 0 0     0 0 1 0   1 

5 Daan 1 0 1 1 1 1 1       0 0.5   6.5 

6 Giacomo 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0.5       7.5 

Hugo wint beslissingspartijen tegen Thom          



                 

Groep C                

                 

Nr. Speler 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6   Totaal 

1 Merijn     0 0 0 0 0.5 0 0 1 0 1   2.5 

2 Jonas 1 1     0 1 1 1 1 1 1 1   9 

3 Joris 1 1 1 0     1 1 1 1 0     7 

4 Waut 0.5 1 0 0 0 0     0 1 0 1   3.5 

5 Eline 1 0 0 0 0 0 1 0     1 0   3 

6 Brenden 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1       4 

                 

Groep D                

                 

Nr. Speler 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6   Totaal 

1 Jort     1 0 0 0 1 0 1 1 1 1   6 

2 Koen 0 1     0 1 0 1 1 1 1 1   7 

3 Niek 1 1 1 0     1 1 1 1 1 1   9 

4 Harm 0 1 1 0 0 0     1 0.5 1 1   5.5 

5 Danny 0 0.5 0 0 0 0 0 0     1 0.5   2 

6 Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0       0.5 

                  

Groep E                

                 

Nr. Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       Totaal 

1 Ward   1 1 1 1 1 1 1 1 1       9 

2 Femme 0   0 0 1 0.5 1 1 1 1       5.5 

3 Jona 0 0   0 0 0 0 0 0 0       0 

4 Huub 0 1 1   1 0 1 1 1 1       7 

5 Tess 0 0 1 0   0 1 1 0 1       4 

6 Justin 0 0.5 1 1 1   1 1 1 1       7,5 

7 Menno 0 0 1 0 0 0   1 0 1       3 

8 Robin 0 0 0 0 0 0 0   0 0       0 

9 Remy 0 0 0.5 0 1 0 1 1   1       4.5 

10 Masija 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


