Weer op kamp!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 september, 2016 - 16:27

Wedstrijddatum:
vrijdag, 2. september 2016 - zondag, 4. september 2016
2016 Is een bijzonder jaar voor onze club. Natuurlijk het 10 jarig bestaan met uitgave van
ons jubileumboek. De boekpresentatie met de burgemeester in ons midden. Daar kwam dit
weekend nog een hoogtepunt bij, het 5e kampeerweekend. Als klap op de vuurpijl komt er
nog iets bij. Onze club staat in het schaakkwartet welke door de KNSB in het kader van de
nationale sportweek wordt uitgegeven. Ons kaartje zit in de rubriek paarden, daarover later
meer op de clubmiddag en de site.

Ons 5e kampeerweekend ging weer naar de mooie camping de Vledders in Schipborg. Vorig
jaar waren we daar voor het eerst en het beviel ons bijzonder goed. Een eigen terrein met
een recreatieruimte voorzien van een keuken met koelkasten, kookplaat, tafels en stoelen
enz. Buiten een mooi grasveld voor de tenten, twee tafeltennistafels, een volley- en
basketbalveld. Pal achter ons terrein een groot voetbalveld. Kortom een fantastische plaats
voor het kamp. Ons kampeerweekend is eigenlijk geen schaakkamp. We doen vooral
andere spellen waar de kinderen elkaar op een andere manier leren kennen. Dat geldt
natuurlijk ook voor de trainersstaf, die dit jaar duidelijk herkenbaar waren aan onze nieuwe
vesten.
Kamperen is leuk als je mooi weer hebt, maar twee weken geleden schrokken we behoorlijk
bij het zien van het weer op lange termijn. Ons kamp zou letterlijk en figuurlijk volledig in
het water vallen met het hele weekend veel regen, het cijfer voor de zaterdag stond zelfs op

een twee. Wat moet je dan doen, overwegen om het te verplaatsen? Een lastige optie want
we hadden al lang geleden gereserveerd en als je verplaatst wordt het dan wel mooi weer.
Naarmate de dagen vorderden veranderde de voorspelling bijna elke dag. Daags voor
vertrek leek het mee te gaan vallen. Vrijdagavond regen, zaterdag droog met regen vanaf
einde middag en zondagmorgen ook veel regen.Het beste ermaar van hopen! Gedurende
het kamp hielden Lodewijk en Thom ons op de hoogte van de verwachtingen.
Vrijdagmorgen vertrokken Miryam en ik als kwartiermakers naar de Vledders om alvast
twee auto's met spullen over te brengen en alvast wat tentjes op te zetten. Op de camping
was het prachtig weer dus binnen no time hadden we vijf tenten opgezet en reden we terug
naar Groningen. De 5e kampeereditie trok dit jaar een groot deelnemersveld, 21 kinderen
en 15 ouders/trainers gingen mee. Ons veld stond helemaal vol met tenten, de camper van
Ronald H, en natuurlijk de bijzondere klapcaravan van Twan. Om kwart over vier reden we
weg bij de Hunzeborgh. Niet iedereen vertrok hiervandaan, een groot aantal reed
rechtstreeks naar de camping, zoals Daan, Roos en Monique die inmiddels zijn verhuist naar
Alkmaar.

Rond 17.00 uur komt de Hunzeborgh groep aan bij het kampeerterrein. Inmiddels zijn ook
andere kampeerders aangekomen en worden de tenten opgezet. Iedereen helpt elkaar
zoals afgesproken en dan ontstaat een mooi kamp met zo'n 20 tentjes, camper en
klapcaravan. Om half zeven staat het avondeten op het programma. Maar hoe kook je voor
35 kampeerders. Vorig jaar was het aantal minder en kozen we voor een pasta maaltijd. De
saus werd van te voren in Groningen gemaakt, de pasta op de kookplaat in onze keuken.
Veel werk vooraf en op de camping en veel afwas voor de corvee ploeg die we altijd van te
voren indelen. Gemak dient de mens, dus kozen we voor een Chineese maatijd, van te voren
geregeld bij de plaatselijke Chinees. Rond half zeven gaan Niels en ik de maaltijd ophalen.

We lopen het restaurant binnen en krijgen we vrijwel meteen een enorme lading eten mee.
De vele wachtenden op hun maaltijd, een tafereeltje uit de jaren 70 van de vorige eeuw kijkt
ons verbijsterend aan. Terug op onze basis staan de tafels gereed en geniet iedereen van
het avondeten. Er blijft nauwelijks iets over. De corvee ploeg doet zijn werk, de rest gaat
lekker zijn gang met voetballen, tafeltennis en wat meer zij,in afwachting van het
avondspel.

Tegen achten gaan we met de groep naar het heide en zandduinen terrein, op 5 minuten
lopen van de camping. De klassieker levend stratego staat op het programma. Het zou
droog blijven maar als we ter plaatse zijn begint het te regenen. In de verte horen we
onweer. We nemen geen risico en gaan tot teleurstelling van velen terug naar het kamp. In
onze recreatieruimte is de verwarming aan en dus goed toeven. De een kiest het
schaakbord of sjoelen, anderen gaan Donald Duckjes lezen of duiken in de strip Asterix en
Obelix. Voor het normale meegenomen stratego spel is veel belangstelling. Als het donker
wordt is het gelukkig droog. Het tweede spel van de avond staat op het programma: het
Douanespel, al jaren een succesnummer wat in het donker wordt gespeeld. De bedoeling is
dat smokkelaars, zonder zaklantarens de grensbewaking met verlichting weten te omzeilen
en smokkelwaar in de verlichte emmers weet te brengen. Op het heideveld is het heel
donker, vorig jaar scheen de maan en was er wat licht. De allerjongsten, Quirine, Menko,
Ate en Gianluca werden tijdens het spel vergezeld door de trainers zodat ze de weg niet
kwijtraken. Na ruim een uur is het spel afgelopen en gaan we terug naar de camping. Daar is
het kampvuur ontstoken en tijd voor het Weerwolven spel, al jaren is Tom de spelleider
maar eerst de marshmallows!. De allerjongsten gaan om een uur of 11 naar bed, de rest
speelt nog door tot een uur of twaalf. Inmmidels is het wat gaan regenen maar we hebben
partytenten bij ons. Op de bankjes zit iedereen droog. Ouders en begeleiders drinken een

biertje, wijntje en genieten van de onderlinge conversaties, de ouders leren elkaar ook
kennen tijdens het kamp!

Rond een uur of een liggen alle kids in bed, wij praten met wat ouders nog even na. En
besluiten niet veel later om ook het bed op te zoeken. Dag 1 zit erop. Het weer was even
een probleempje. Maar het levend stratego verplaatsen we naar
zaterdagavond.Zaterdagmorgen ontwaakt het kamp, we horen wat licht gesputter op de
tenten maar de lucht ziet er goed uit. Tijdens het ontbijt komt de zon lekker door. Als de
corveeploeg zijn werk heeft gedaan is het tijd voor de theezakjes race, theezakjes race wat
is dat. Wel heel eenvoudig. We gaan met vijf teams plus teamleider, per auto naar Zuidlaren
waar elk team op een andere plek gaat beginnen aan de opdracht. De bedoeling is dat we
gaan ruilen. Te beginnen met het theezakje te ruilen voor iets met grotere waarde. Na de
eerste ruil gaan de teams verder om zo binnen 2 uur zoveel mogelijk aan spullen en waarde
binnen te krijgen. Miryam en ik proberen er iets van mee te krijgen maar al snel zijn de
teams niet meer te vinden. We vinden het team van Twan bij de dierenspeciaalzaak waar
Ximene heel dapper haar verhaal doet. Zij ruilt het theezakje voor een speelballetje voor
knaagdieren. Het begin is gemaakt!

We verlaten dit team op zoek naar de rest. Na geduldig wachten zien we het team van
Sjoerd Jan lopen. Dit team heeft een buitenlamp gescoord met het cijfer 6 erop. Ze hebben
het plan gemaakt om in een van de zijstraten van de hoofdweg van Zuidlaren een bezoekje
te brengen aan huisnummer 6. We lopen achter het team aan en bereiken nummer 6. Geen
buitenlamp. Dus kans om te scoren. Lodewijk belt aan, deur gaat open. Meneer ik zie dat u
geen buitenlamp heeft. Ik heb er een met uw huisnummer, kunt u ruilen tegen iets wat
meer waard is. De bewoner staat enigszins verbaasd in de deuropening en vraagt wat er
voor terug te krijgen. Nou kijkt u maar even is de reactie van Lodewijk waarop het team
achterom mag gaan. Met een printer (die later bleek te werken) in handen verlaten we het
huis.Het team van Rian en Sabina weet een vogelhuisje te ruilen voor een barmodel
koelkast die het ook nog doet. Waarschijnlijk wilde de eigenaar ervanaf en zag zijn kans
schoon.Gelukkig stond hun auto vlak bij. De meeste teams zagen we pas terug bij Albert
Heijn om half een. De opbrengst was enorm: haarspray, nieuwe keukenweegschaal en
waterkoker, beatysetjes, kwasten, puzzelboekjes, kussens, thermoskan enz enz. Een
winnaar was moeilijk aan te wijzen maar iedereen vond het een enorm leuk spel.

Wat gaan we doen met al die spullen. Eeen aantal dingen zoals de printer en de
Thermoskan kan de club gebruiken. De rest gaan we verkopen eventueel via Marktplaats,
de opbrengst gaat naar de club. Clubleden gaan dan bepalen wat we met de opbrengst
gaan doen. Dit spel is een enorm succes en komt volgend jaar zeker terug.

Op zaterdagmiddag spelen we het schaak voetbaltoernooi maar dit jaar voegden we er
meer aan toe zodat we een heus spellenparcours hadden. Veel kinderen zijn niet zo goed in
voetbal dus kwam er ook volleybal, sjoelen en penalty schieten op Sjoerd Jan bij. Iedereen
vermaakte zich met de spellen. Drie ronden tegen elkaar stonden in de planning maar het
bleef bij twee. Om zes uur was het BBQ tijd. Het BBQ team, Ronald H, Ruben en Rene
hadden met zorg de kooltjes heet gekregen waarna de hamburgers, spiejes, worstjes en kip
erop konden. Met friet van de camping, stokbrood met kruidenboter en salade was het
genieten. Het toetje was voor ons een verrassing: Twan en Tom zorgen voor een verrassing:
Saroma, wie kent het niet!

Volgens de weervoorspellingen zou het zaterdagavond slecht weer worden. Veel regen
vanaf 8 uur, dus besloten we snel na het eten naar het heide veld te gaan voor levend
stratego. De regen bleef uit, zelfs de voorspelde enorme neerslag rond kwart over negen.
We speelden het spel op de heide totdat het ging schemeren. Terug was het kampvuur
inmiddels ontstoken en gingen de kinderen weer Weerwolven. Een paar ouders deden mee
maar snapten er niets van. Het was pas na elven voordat wij er ook niet aan ontkwamen,
een enorme stortbui. Het kampvuur doofde vanzelf terwijl de kleinsten naar bed gingen.
Niels ontfermde zich net als de avond ervoor over Menko en Gianluca. Degene die nog
opbleven zochten vertier in ons recreatie gebouw. Even na 1 uur lag iedereen in zijn/haar
tent. Het bleef de hele nacht regenen. Zondagmorgen worden Niels en ik wakker voor de
wekker. Onze tentjes staan naast die van Menko en Gianluca. Ze zijn al aan het schaken
tussen de spullen in de tent zijn ze een dame kwijt. Buiten regent het nog steeds, afwachten
wat het gaat worden.
Het ontbijt staat om half tien in de planning. De regen valt met bakken uit de lucht. Dat

wordt natte tenten inpakken. Maar voordat we achter de ontbijtafel gaan zitten wordt het
droog. We zien een blauwe lucht aan komen en als we het ontbijt achter de rug hebben
breekt de zon door. De kinderen gaan met begeleiders naar het subtropische zwembad in
Zuidlaren. De achterblijvers genieten nog even van de zon en gaan opruimen. De eerste
tenten worden droog ingepakt terwijl dreigende luchten snel overdrijven. Als de zwemmers
om half twee terugkomen staat de luchtafel klaar. Het blijft mooi weer terwijl het elders in
de provincie een hele natte boel is. Hoeveel geluk kan je hebben! Rond drie uur is alles
droog opgeruimd en vertrekt iedereen naar huis. Auto's met bestemming Hunzeborgh
vertrekken als laatste. Niels en ik leveren de sleutel in. Als we in de auto stappen begint het
te regenen en onderweg naar Groningen rijden we door enorme stortbuien!
Tijdens het ontbijt vond nog een officiël onderdeel plaats. Daan, Lodewijk en Silvan nemen
afscheid van de club. Daan is verhuist naar Alkmaar en gaat daar door met schaken.
Lodewijk en Silvan kiezen voor andere dingen. Wij zijn hun bijzonder dankbaar voor alles
wat het drietal voor onze club heeft gedaan. Denk daarbij om de vele podiumplaatsen die ze
met het teamschaken hebben behaald. Voor al deze prestaties hebben we besloten hun
erelid te maken van onze club. Uit handen van Bram ontvingen ze een mooie trofee.

Het kampeerweekend zit erop, wat een enorm mooi en leuk weekend hebben we achter de
rug. En wat een geluk met het weer! De kop boven dit verslag is tweeledig op te vatten.
Volgend jaar gaan we natuurlijk weer naar de Vledders. Een datum gaan we heel snel
bekend maken want we moeten op tijd reserveren. Ons kampeerweekend is financiël voor
een belangrijk deel mogelijk door opbrengsten van de Grote Clubactie. In oktober gaat de
actie weer van start, ook dan gaat veel geld naar ons kampeerweekend. Nieuwe doelen uit
de opbrengst hebben we nog niet, daar mogen de clubleden over na denken.

Dank aan de meegereisde ouders: Twan, Rian, Monique, Anita, Sabina, Ruben en Ronald

Onze club in schaakkwartet Nationale
Sportweek
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 september, 2016 - 13:50

Wedstrijddatum:
maandag, 19. september 2016
Deze week, 17 t/m 25 september, is het National Sportweek. De KNSB doet al een aantal
jaren hieraan mee. In het kader van de Sportweek heeft de bond een schaakkwartet
gemaakt. In het kwartet presenteren 52 van de in totaal 436 Nederlandse
schaakverenigingen en clubs zich op de kaartjes in 13 rubrieken.
We zijn er bijzonder trots op dat onze club er ook bij zit in de rubriek paarden. Ons kaartje
springt er meteen uit door ons gele logo.

Het schaaakkwartet hebben we verbonden aan de Grote Clubactie. Clubleden krijgen het
kwartet gratis als ze minimaal 5 loten hebben verkocht!

Bekerloting
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 september, 2016 - 22:06

Wedstrijddatum:
vrijdag, 23. september 2016
Vanmiddag hebben we geloot voor de beker. Nick en Jip hebben de loting verricht. We
hebben zes poultjes waar nieuwe clubleden nog eventueel worden bijgevoegd. Chris waren
we bij deloting even vergeten. Hij gaat spelen in poule E. Van elke groep gaan de beste 2
naar de volgende ronde. In groepen waar vijf kinderen spelen gaan er drie door. Zestien
kinderen gaan door naar de volgende ronde waar we na loting kock out spelen. Iedereen
speelt in de poultjes twee keer tegen elkaar, een keer met wit en een keer met zwart. De
eerste partijen zijn vanmiddag gespeelt. De uitslagen en standen in de poultjes komt dit
weekend op de site.

De vier tradities bij SC Ten Boer
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 september, 2016 - 18:03

Wedstrijddatum:
zaterdag, 24. september 2016
Aan het begin van het schaakseizoen staat Ten Boer in de spotlights. Men kent daar in
september vier tradities: de start van de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC), het eerste
Grand - Prix toernooi van het nieuwe seizoen, de uitstekende organisatie en prima weer. De
NJC gaat altijd daags voor het Grand - Prix van start. Vrijdagavond speelden de
ingeschreven 12 teams in de eerste speelronde. De opzet is dit jaar iets anders want er
wordt in een groep Zwitsers gespeeld. Het toernooi verliest iets van zijn charme want er
worden geen kruisfinales gespeeld. De kans is groot dat na de 5e ronde als de topteams
elkaar al hebben ontmoet de competitie al beslist is. Maar wie weet maakt een van de
favorieten dan nog een slippertje!

Geel tussen veel rood van SC Ten Boer
Het Grand - Prix toernooi van afgelopen zaterdag trok slechts 52 deelnemers. Het aantal
deelnemers op GP toernooien is al een tijdje dalende, is de formule uitgewerkt? Doen
kinderen nog wel voor voor het GP klassement? Veel gehoord: ik speel steeds tegen
dezelfde tegenstanders. In Ten Boer zijn ze veel meer kinderen gewend, de afgelopen jaren
lag het aantal toch altijd rond de 70. Speelt de start van de NJC op de avond ervoor parten?,
want veel deelnemers aan de NJC wonen verder weg. In Ten Boer koos men voor de hogere
ratinghouders een vierkampen toernooi, een bijzonder goed initiatief want spelers met een
rating boven de 1000 punten doen niet snel meer mee met een GP toernooi. Vanuit onze
club deden slechts 3 kinderen mee ondanks de diverse oproepen maar met een aardige

ziekenboeg. We beloven beterschap met meer deelnemers volgend jaar. De club is aan het
verjongen wat wel wat tijd kost.
Tegen half drie rij ik een zonovergoten Ten Boer binnen, bij het Buurhoes is het terras prima
bezit en staan schaakstukken buiten. Als ik binnenloop kom ik Roelof de toernooileider
tegen. Alles onder controle weet hij mee te delen, en de vierkampen leveren mooie partijen
op. De rust en de wetenschap dat hier alles onder controle is merk je al bij binnenkomst.
Natuurlijk is ook Jozias aanwezig met zijn schaakwinkel en het nieuwe, nu al zeer
succesvolle schaakvariant quare4chess. Ik ga op zoek naar onze drie deelnemers, Rogier,
Menko en Quirine.

Menko en Rogier, die zijn gele shirt was vergeten.
Menko en Rogier zitten in dezelfde groep. Als eerste volg ik Rogier die nog niet veel punten
heeft binnengehaald. Hij speelt duidelijk onder zijn niveau wat ik in deze partij ook zie, maar
uiteindelijk toch wordt gewonnen. Rogier speelt met zwart een gewonnen stelling met een
mooie actieve loper op de witte velden. De witte pion op de rand van het bord lopt richting
promotieveld, deze kan Rogier eenvoudig slaan maar dat doet hij niet. Hij denkt dat de
loper het promotieveld dekt maar wit heeft nog een paard welke na promotie van de witte
pion, zwart zijn actieve loper kost. Altijd slaan zo'n pion. Gelukkig komt het goed, Rogier
laat een pion promoveren en weet met slechts 33 seconden op de klok mat te geven.Geen
goed toernooi van Rogier, hij moet zich duidelijk herpakken na de fraaie 4e plaats op het
NK!
Menko zie ik een hele mooie partij spelen met veel dubbele aanvallen. Twee keer met zijn
dame op koning/toren. De eerste keer gaat de witte toren eraf. De tweede keer niet. Menko
heeft het goed gezien, mat in drie dank zij twee hele mooie lopers en een dame vol in de

aanval. Keurig gedaan! Voor Quirine is het heel goed om meer te spelen, daar leer je van. Ik
zag haar keurig mat geven maar zij en haar tegenstanders bleven nog heel lang zitten
voordat het duidelijk was dat het echt mat was. Weer geleerd, als het mat is gewoon
zeggen en een hand geven. De Paardensprongspelers (ster) haalden vandaag geen prijs
binnen maar het was een hele leuke middag in Ten Boer, op naar het volgende toernooi met
hopelijk meer Paardensprong geel. Dank aan Roelof en zijn team voor weer een
voortreffelijke middag in Ten Boer!
Het toernooi was twee jaar een prooi voor Ten Boer speler Daan Noordenbos, dit jaar werd
het vierkampen toernooi gewonnen door Jonas Hilwerda.
Ons talentenklassement is met het eerste GP weer gestart, de punten staan op de site.

Stand van zaken bekercompetitie
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 oktober, 2016 - 23:08

Wedstrijddatum:
vrijdag, 14. oktober 2016
De vooronde bekercompetitie wordt gespeeld in 6 poultjes. In de poultjes A t/m E gaan de
beste twee spelers door naar de volgende ronde. In poule F waarin 5 kinderen spelen 3. In de
volgende bekerronde gaan we knock - out spelen met 16 spelers. Uit de poultjes A t/m E
gaan de drie beste nummers 3 ook door. Bij een gelijk aantal punten tussen de nummers 2
en 3 in de poule wordt gevluggerd om de tweede plaats die recht geeft op direkte plaatsing.
In Poule A werd vanmmiddag niet gespeeld. Martijn en Jip hebben zich geplaatst. Berend
moet afwachten of hij met twee punten doorkomt. Pieter won twee keer van Olvier en is
met 6 uit 6 door naar de volgende ronde. Menko won van Aletta en heeft net als Olvier drie
punten, dus vluggeren om plek twee. Brian speelt niet meer mee in poule C, de twee
openstaande partijen hebben we op verlies gezet. Lars en Stella zijn door. Laurens moet
met twee punten afwachten. Rogier is winnaar in poule D en gaat door. Rens en Tom
hebben gevluggerd voor de tweede plaats. Rens won een keer, de andere partij werd
remise. Rens is dus door. Tom heeft drie punten en zit in de wachtkamer.
In poule E kan Gianluca niet meer spelen. Hij krijgt voorlopig even les op de Dom Helder
Camara School. Zodra hij weer kan komt Gianluca terug op de club. De enige uitslag van
Gianluca laten we vervallen. Jetze won van Ruben en Chris wist een punt te scoren tegen
Ate. Er staan in deze groep nog partijen open die we gaan inhalen. Jetze is geplaatst voor de
volgende ronde. In poule F is nog niets beslist, er staan nog een aantal partijen open die we
gaan inhalen. Bij een gelijk aantal punten tussen de nummers drie wordt als het nodig is
gevluggerd voor de volgende ronde. Uitslagen vanmiddag: Nedim - Jelger 1 - 1, Chantal Alexander 2 - 0.
Volgende week is er geen clubmiddag i.v.m. de herfstvakantie. De indeling voor de
deelnemers aan de NOSBO 2e klasse en derde klasse viertallen staat op de NOSBO site. De
speeldata staan de agenda op onze site.

Schier schaaktoernooi op Schiermonnikoog
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 oktober, 2016 - 23:49

Wedstrijddatum:
zaterdag, 22. oktober 2016
Vandaag werd voor het eerst een Grand - Prix Toernooi gespeeld op een Waddeneiland.
Schiermmonikoog had de primeur met het 1e Lytje Willem toernooi. Het toernooi trok maar
liefst 53 deelnemers waarvan bijna de helft er een weekendje van maakten. Wij kozen voor
een één dagstrip wat een bezonder geslaagde dag werd. Vijf Paardensprongers deden mee:
Elia Alia, Ate, Berend, Jelger en Pieter. Dat hadden er meer kunnen zijn maar door de
herfstvakantie konden een aantal kinderen niet. Miryam en ik gingen mee als begeleiders
en een aantal ouders maakten ons gezelschap compleet.

Rijdend door een mistig Groninger landschap, maar met een vuurrode opkomende zon in de
achteruitkijkspiegel,waren we ruim op tijd voor de boot van half 10. Het beloofde een mooie
herfstdag te worden. Natuurlijk hadden we schaakborden, klokken en Square4chess mee
om op de boot alvast wat in te spelen, en het schaakkwartet kwam ook nog even op tafel.
Aangekomen op Schiermonnikoog was de zon doorgebroken, heerlijk weer! De organisatie
had het goed voor elkaar, er stond een bus klaar om de schakers, ouders en begeleiders
naar het dorp te brengen. Het toernooi zou om 13.00 uur beginnen dus hadden we de tijd
om nog even het dorp te verkennen, fietsen te huren of even naar het strand te gaan. Zoals
op elk toernooi zouden we in ons gele shirt spelen maar de organisatie had een verrrassing.
Voor alle deelnemers lag een mooi rood shirt klaar welke in het kader van het 150 jarig
bestaan van Schiermonnikoog als badplaats was gesponsord door Lytje Willem. Maar wie
was nu Lytje Willem? Op de website van Lytje Willem lezen we het volgende:

Benieuwd wie toch die Lytje Willem is? Vroeger woonde deze kleine man (lytje is
Schiermonnikoogs voor klein) in het Kabouterhuisje aan de Langestreek om de Noord. Hij
beleefde de grappigste avonturen op Schiermonnikoog. Vraag maar eens aan één van de
eilanders die je in het dorp tegenkomt!
Sinds 2013 is Lytje Willem de naam van het recreatieteam van Schiermonnikoog, dat per
2016 ondergebracht is in een stichting. Speciaal voor jou organiseert Stichting Lytje Willem
- onder leiding van Esther - de meest geweldige activiteiten!! Dit activiteitenaanbod is een
uitbreiding van het Schierzomerkamp dat kinder-, tiener-, kitesurf- en ponykampen op het
eiland organiseert.

De organisatie van dit toernooi was dus in handen het recreatieteam van Schier maar met
name de schaakfamilie Dijkstra. Zij zijn de initiatiefnemers voor het eerste GP
schaaktoernooi op een waddeneiland, waarvoor een groot compliment. De speellocatie was
uitstekend, een mooie speelzaal met kroonluchters in Hotel v/d Werff, mede sponsor van dit
toernooi. Voor de kinderen gratis ranja en tijdens de partijen werd iedereen getrakteerd op
bitterballen en andere lekkere hapjes. Unieke bekers voor de winnaars in de groepen, de
vuurtoren van Schiermonnikoog. Maar het meest belangrijk een strakke organisatie
waarmee een toernooi vlekkeloos verloopt, daarin is men meer dan geslaagd. Het was een
superleuke schaakmiddag waar de NOSBO en FSB blij mee mogen zijn want vernieuwing,
daar is de Grand - Prix cyclus wel aan toe.

Het is nog rustig in de speelzaal
Eli Alia is nog maar net lid van onze club, toch speelde ze vandaag al haar eerste toernooi,
dat is bijzonder dapper! Zij speelde in de laagste groep met veel beginnende schakers. Met
haar 6 jaar was ze denk ik de jongste deelnemer. Jammer dat ze geen partijen wist te
winnen maar Miryam, haar begeleidster vandaag, zag haar gedurende het toernooi steeds
wat beter spelen. Elia Alia leert dus heel snel en dit toernooi heeft voor Miryam heel wat
leerstof opgeleverd waarmee ze Elia Alia de komende weken verder mee kan trainen.
Ate en Berend speelden beiden in groep E. Belangrijkste aandachtspunt voor Ate is om niet
te snel te spelen. Dat lukte prima in de eerste ronde. Met rustig spel werd niet gewonnen
maar toch een winstpunt. In de ronden daarna verviel Ate toch regelmatig in de fout. Te
snel spel leverde vaak onnodig stukverlies op. De onderlinge partij tussen de
Paardensprongers werd gewonnen door Berend. Toch scoorde Ate 2.5 punten. De remise
had eigenlijk winst moeten zijn. Ate stond in een gewonnen stelling en dacht mat te geven
met zijn dame op A7. Dat feest ging niet door want door te snel spelen had Ate niet gezien
dat dit veld in de vorige zet van zijn tegenstander was gedekt. De dame werd geruild
waarna Ate leek te verliezen in het eindspel met alleen een koning voor Ate tegen
koning/toren. Zijn tegenstander wist niet hoe je mat moest zetten. Na ruim 4 minuten werd
het pat. Weer een leerzame middag voor Ate en trainingsstof voor ons.
Berend had een beroerde start van het toernooi. De eerste drie partijen gingen verloren,
laad dan maar weer eens de accu op. In ronde vier werd wel gewonnen. Heel mooi om te
zien dat Berend toch de moed erin houdt. In de drie resterende ronde wist Berend nog twee
keer te winnen. Met drie punten verwacht je normaal gesproken geen prijs op een Grand -

Prix toernooi. Voor de prijsuitreiking kon ik nog even in de eindstanden kijken, Berend was
op onderling resultaat toch derde. In zijn tweede toernooi won Berend zijn eerste beker en
zag er beduusd uit toen hij naar voren werd geroepen om zijn prijs op het podium in
ontvangst te nemen. Een supermooi gezicht!

Voor Jelger (groep C) en Pieter (groep B) was het een toernooi van net niet. In een aantal
partijen was winst aanstaande maar de jongens lieten zich verrassen. Mooi voorbeeld was
de partij van Jelger tegen Lindert Kroon. Jelger stond in een gewonnen stelling met een
toren meer + drie vrijpionnen op a,b en c lijn. Als je voorstaat is het mooi als je het initiatief
hebt maar dat was bij Jelger niet het geval. Jelger moest verdedigen tegen een doorgelopen
pion van zwart op c2. In deze stelling ruilde Lindert heel slim de h pion van Jelger af waarna
zijn dame over de open lijn mat kon geven op h1. Wellicht was het beter geweest om de
toren af te ruilen tegen de pion op c2 en met drie vrijpionnen en voor beiden een dame de
acht te open naar het promotieveld voor een van de drie vrijpionnen. Jelger kwam tot een
score van twee punten. Pieter scoorde een puntje meer in zijn groep.
Maar ook Pieter kwam in een gewonnen stelling een promotie tegen van zijn tegenstander.
Ook hier was verdedigen mogelijk geweest. Toch wat te veel op de aanval gespeeld. De
leukste winstpartij van Pieter was toen hij zowel met een pion als zijn dame mat kon geven.
Zijn tegenstander vroeg om dat met de pion te doen, dat leek hem leuker. Geen bijzonder
hoge scores voor Jelger en Pieter maar ze hadden veel plezier en weer heel veel
leermomenten. De bekers komen vanzelf weer!

Tussen de partijen door werd er ook geschaakt. Jelger en Pieter verzonnen een zet. Hun
vaders moesten deze uitvoeren
met alleen de melding wel stuk gezet moest worden. Dat ging vaak niet zo als de jongens
hadden bedacht.
Na het toernooi zochten we de plaatselijke snackbar op. Om 19.00 stond de bus weer klaar
om ons naar de boot te brengen. Tijdens de overtocht naar de vaste wal werd er natuurlijk
weer geschaakt. We kijken terug op een prachtige dag, volgend jaar komen we zeker weer!
Het toernooi werd gespeeld op Fries grondgebied maar telt mee voor zowel het FSB als het
NOSBO Grand - Prix klassement.
Foto's zijn te zien via deze link

Verslag Dagblad van het Noorden

Stella succesvol in Beieren
Ingezonden door Marcel Dekker op 26 oktober, 2016 - 20:01

Wedstrijddatum:
zaterdag, 22. oktober 2016
In de herfstvakantie was Stella op bezoek bij haar tante in München. Het zou interessant en
spannend zijn om daar ook eens met een schaaktoernooi mee te doen, zo dachten wij.
Helaas was er op dat moment in de stad zelf geen toernooi, maar wel elders in Beieren, op
tweeënhalf uur rijden...., in Bechhofen. In dit dorpje vond afgelopen zaterdag het 9e
Türmchenturnier plaats. Het toernooi werd gehouden in het gebouw van de plaatselijke
schuttersvereniging. Er was plaats voor 60 deelnemers, er kwamen er bijna 50. En zoals
gebruikelijk in Duitsland werd er gespeeld in leeftijdsgroepen (U8, U10, U12 en U14). Nieuw
voor Stella was dat ze een spelerspas kreeg, een soort paspoort met je naam en
adresgegevens en plaats voor 6 stempels. Heb je aan 6 toernooien meegedaan dan krijg je
van de schaakbond van Beieren een diploma en een oefenboek om nog beter te worden.
Het toernooi begon om 10.30u en eindigde om 16.30u en ging over 7 ronden met een
bedenktijd van 20 minuten, een mooie tijd om een fatsoenlijke partij neer te zetten (in de
omgeving van Den Haag zie je deze tijd ook op GP-toernooien, geen slecht idee).
Alle leeftijdsgroepen speelden, met begeleiders, in één grote zaal, waardoor het wel heel
erg rumoerig was.

Stella speelde in U10 (12 jongens, 3 meisjes). De eerste ronde ging voor Stella helaas

verloren. Het bleek wel tegen de latere winnaar te zijn, een schrale troost. Maar daarna gaf
ze geen punt meer weg en eindigde met 6 uit 7 op de tweede plek. Ze zette mooie aanvallen
op, verdedigde precies, lette ook op de plannetjes van de tegenstander en ging goed om
met de druk in partijen waarvan ze wist dat ze ze moest winnen om 2e te worden.

Kreeg ze nu een beker voor de 2e plek? Nee, want in Bechhofen deden ze het anders. Er
waren alleen bekers voor de winnaars van de verschillende leeftijdscategorieën (algemeen
en meisjes). Stella kreeg een oorkonde en een beker als Sieger U10w, een mooie
toevoeging aan haar collectie.
Een groepsfoto van alle winnaars:

NJC team boekt fraaie zege tegen Ten Boer 1
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 oktober, 2016 - 22:44

Wedstrijddatum:
vrijdag, 28. oktober 2016
Tien teams speelden vanavond de tweede ronde in de Noordelijke Jeugd Competitie.
Omdat de Hunzeborgh niet groot genoeg is speelden de teams van Philidor Leeuwarden en
SV Gorredijk hun tweede ronde in Beesterswaag. Ons eerste team moest het opnemen
tegen het sterke team van SC Ten Boer 1. Team 2 trof het tweede team van de
Tenboersters. Vooraf wisten we dat het een zware avond zou gaan worden. Voor team 1 de
kans om aan te sluiten bij de top in het klassement, voor team twee de lastige opgave om
van de nul af te komen. Gelukkig vanavond geen zieken, dus we waren compleet.

Ons eerste team is dit jaar op twee borden gewijzigd, Daan en Lodewijk spelen niet meer bij
de club. Pieter speelt dit jaar voor het eerst in het NJC team. Voor zijn ontwikkeling denk ik
een hele goede keuze want Pieter kan veel meer dan hij op GP toernooien laat zien. Met
name de langere speeltijd in de NJC zijn geunstig voor hem. Stella speelde vorig jaar in team
twee en is dit jaar doorgeschoven naar bord vier speelster in het eerste team. Zoals gezegt
een belangrijke match tegen het eerste Ten Boer team, willen we een ereplaats in het zicht
houden. In het Ten Boer team kon Daan Noordenbos niet meedoen, wat natuurlijk een
handicap was voor het team. Het komt altijd een keer voor dat je een belangrijke speler
moet missen. SC Haren 1 speelde vanavond zonder rising star Loek van der Hagen die ziek
was, en in de eerste ronde verloren wij een punt door een volle ziekenboeg. Je moet het dus
doen met de beschikbare spelers, waar Ten Boer genoeg spelers heeft die in het "eerste"
kunnen spelen. De teams speelden in de kleine zaal waar ze alle rust de match konden

spelen. Wij speelden thuis dus bord 1 met zwart.
Op bord twee speelde Nick (1038) tegen Robin Bruins (1042). In deze partij had Nick al snel
na de opening een toren gewonnen en een mooi open a lijn. Dat zag r al goed uit voor het
team. Pieter (674) met zwart spelend zat tegenover Gerbrich Kroon (1034), een enorm
verschil in rating maar op het bord had Gerbrich de nodige moeite tegen Pieter. Sterker
nog, we hadden het idee dat ondanks het verlies van een toren tegen een loper, Pieter
ergens in de partij winstkansen heeft gehad. Na bijna anderhalf uur spelen kwam Pieter in
een eindspel met paard tegen toren en voor beiden twee pionnen. In dit eindspel was de
toren beslissend Na een ruil van toren tegen paard had Gerbrich twee vrijpionnen op beide
flanken van het bord. Een pion promoveerde waarmee de partij was beslist. 1 - 0 Voor Ten
Boer, maar een groot compliment voor Pieter, prima gespeeld tegen een hele sterke
tegenstandster. Op bord vier ook een flink ratingverschil. Stella (551) speelde tegen Ilja de
Goede (754) die op het NK in Rotterdam zeer sterk had gespeeld. Stella met wit speelde in
een rustig tempo en plaatste een mooie aanval waarmee ze een stuk won. Ook belangrijk,
de tijd op de klok, daar zat ten voordele van Stella nogal wat tijd tussen. Op bord 1 trof
Martijn (1387) Koen Klomberg (1065). Martijn kwam goed uit de opening en zette een
dodelijke aanval met zijn paard op. Martijn won een dame en een toren waarmee de partij
gespeeld was. De partij:
1. e4 - c5, 2. Pc3 - Pc6, 3. Pf3 - d6, 4. Lc4 - g6, 5. d3 - Pf6, 6. Pg5 - Pe4, 7. Lb3 - e6, 8. Lf4 - Pf6,
9. 0-0 - a6, 10. a3 - Lg7, 11. Df6 - 0-0, 12. Tfe1 - Pd4, 13. Dg3 - Ph5
14. Dh4 - h6, 15. g4 - Pxf4, 16. Dg3 - Pxg5 Hier heeft zwart al materiaalwinst.
17. Kf1? - Le5, 18. Pd1 - b5, 19. Tc1 - Pfe2, 20. h4 - Pg3+, 21 xg3 - Dxc1, 22. g5 - Lxg3, 23. xh6 Lxe1.
Voor wit is het nu eigenlijk wel klaar maar speelt nog even door. 24. Kxe1 - Dxh4, 25. Pf2 Pxb3, 26. xe3 - Deh4, 27. b4 - xb4, 28. xb4 - a5,
29. xa5 - Txa5, 30. e5 - Ta2, 31. xd6 - Txb2, 32. d7 - Dxf2, 33. Kd1 Dd2#
Intussen was Stella in een eindspel belandt met voor haar een toren/paard en een aantal
pionnen. Ilja had de beschikking over toren en twee pionnen. Stella bleef kalm en dat kon ze
ook doen. Op de klok stond op een gegeven moment 28 voor beiden maar dat waren 28
minuten voor Stella en 28 seconden voor Ilja. In de toch lastige stelling speelde Stella steeds
goede zetten en profiteerde ze ook van het tijdvoordeel. Na enige zetten lukte het haar om
een pion naar het promotieveld te schuiven. Ilja kon niets anders doen dan opgeven. Een
geweldige prestatie van Stalla die nu echt aan het doorbreken is. Van de foutjes uit het
verleden heeft ze heel veel geleerd en die zien we bijna niet meer voorkomen. De winst op
Ilja levert behoorlijk wat op voor haar rating. Op naar de 1000 punten zou ik zeggen. Op
bord twee een soortgelijke situatie. Hier had Nick ook het tijdvoordeel tegen Robin. Na
afruilen in het eindspel won Nick het nodige materiaal waarop Robin ook opgaf. De
geweldige prestatie van het team want vooraf hadden we onze kansen berekend op de
remise. Met de winst komen we in de volgende ronde weer een topteam tegen maar het
team heeft laten zien dat we voor niemand bang hoeven te zijn!

Ons tweede team speelde vandaag in de volgende opstelling tegen SC Ten Boer twee:
Jelger, Olivier, Menko en Lars. Berend was deze ronde vrij maar was wel in de Hunzeborgh
om het team aan te moedigen, super! Van te voren wisten we dat het een zware dobber zou
worden gezien de rating verschillen tussen beide teams. SC Ten Boer heeft gewoon meer
ervaring achter het bord en onze jongens hebben als belangrijk doel veel te leren.Op bord
vier speelde Lars tegen Joppe Kok. Dit hebben we eerder in de NJC meegemaakt dat deze
jongens elkaar treffen. Zie de vorige partij in ons jubileumboek op pagina 223. Meest
opvallend in deze partij het veel te hoge tempo waarin gespeeld werd. De stukken vlogen
van het bord waaronder de dame van Lars. Niet veel later won Lars de dame van Joppe op
weer terug en in het eindspel na 20 minuten spelen was Joppe weer de beste. Op bord twee
moest Olivier, die zijn debuut maakte in de NJC duidelijk wennen aan de lange speeltijd, 45
minuten + 15 seconden per zet. Al snel na de opening verloor Olivier heel veel materiaal wat
niet meer goed te maken was. Jammer maar veel leerpunten voor Olivier zijn genoteerd. Op
bord drie speelde menko tegen Anna - Mea. Qua leeftijd en rating een enorm verschil.
Menko speelt van nature rustig wat een voordeeel voor hem is. In de partij kon je duidelijk
zien dat Anna - Mae al veel meer ervaring heeft. In een aantal situaties ruilde zij heel
voordelig af. Ook op dit bord geen score voor het team maar het notatiebriefje gaat de
training in. Jelger wist op bord 1 tegen Lemee Reuver het langst vol te houden. Vanuit de
opening verloor Jelger een stuk maar wist zich goed vast te bijten in de stelling. In de
slotfase van de partij ging het toch mis, dus een 4 - 0 verlies van ons nog jonge team. Geen
schande om van SC Ten Boer 2 te verliezen! Het team staat nog op de nul maar in de
komende ronden kan het team punten pakken.
Het was een gezellige schaak avond in de Hunzeborgh. De volgende ronde staat gepland op
vrijdagavond 25 november. In de indeling volgt binnenkort, evenals de speellocatie.

Paardensprongsters succesvol in Amstelveen
Ingezonden door Marcel Dekker op 3 november, 2016 - 11:57

Wedstrijddatum:
zondag, 30. oktober 2016
Afgelopen zondag vond het Jeugd Grand Prix toernooi plaats van SV Zukertort in
Amstelveen. De schaakvereniging is vernoemd naar de Pools-Duitse schaker Zukertort die
in de tweede helft van de 19e eeuw één van de beste schakers van de wereld was.
Wereldkampioen is hij niet geweest, in een tweekamp met Steinitz stortte hij zelfs
geestelijk en fysiek in, maar na Steinitz was hij in die tijd wel de beste. Oud is hij niet
geworden, op 20 juni 1888 stierf hij in Londen aan een beroerte, en werd slechts 45 jaar.
Er werd met ruim 90 deelnemers gespeeld in 12 groepen, 7 rondes en 15 minuten op de klok.
Het toernooi werd gespeeld in het gebouw van het Keizer Karel College, een goede lokatie.
Boeken en spellen konden gekocht worden bij De Beste Zet. En elders in het gebouw vond
het (gesloten) NK-rapid plaats met diverse Nederlandse schaakgrootheden (bij de vrouwen
o.a. Anne Haast en Zhaoqin Peng en bij de mannen o.a. Loek van Wely, Jan Timman en
Jorden van Foreest). In dezelfde ruimte als het GP vond ook nog een open rapid toernooi
plaats.

Aletta had sinds de Pupillendag in juni niet meer meegedaan aan een toernooi. Woensdag 2
november was de eerste van negen rondes van het (interne) schooltoernooi, dus even warm
draaien kon geen kwaad. Ze had vantevoren als doel gesteld om 4 punten te halen. Mij leek
dat wel erg ambitieus en ik probeerde het thuis dan ook realistischer te maken (vooral goed

je best doen, verliezen is niet erg, als je in de opbouw maar laat zien wat je geleerd hebt, en
vooral aan je concentratie op het bord werken).
Ze speelde een toernooi als nooit tevoren! Ze liet in groep L zien wat ze kan, prachtige
combinaties en samenwerking van stukken. In de laatste ronde speelde ze tegen David
Bertholee, een liefhebber van het herdersmat. David riep triomfantelijk "herdersmat!" toen
hij zijn dame op f7 plaatste. Helaas voor David, met een grote lach sloeg Aletta de dame
met haar paard. Naast deze partij won ze ook nog drie andere partijen, en had daarmee dus
haar eigen doelstelling gehaald! En ze werd er derde mee, een hele verdienstelijke prestatie.

Stella speelde in groep D samen met o.a. Luna Morote. In Waalwijk en Den Bosch won
Luna, hoe zou het nu gaan? Het was beiden aan te zien dat ze het spannend vonden. Ze
troffen elkaar in de vijfde ronde met allebei 4 uit 4, in de tussenstand dus gedeeld eerste. In
de partij was te zien dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Er ontstond een evenwichtige partij
waarbij het moeilijk was een doorbraak te forseren. De tijd begon voor Luna te dringen. Ze
wist wel in het centrum tot een voordelige ruil te komen, maar tegelijk zette Stella op de hlijn een aanval op die Luna weer de nodige kopzorgen bezorgde. Luna had rond a8 nog wel
een voordelige ruil kunnen opzetten, maar ze ging door de vlag waardoor de winst deze
keer naar Stella ging. Na 6 ronden had Stella 6 uit 6. In de laatste ronde trof ze Miika
Maruska uit Almere. Alhoewel die nog nauwelijks punten had, speelde die in de laatste
ronde waarschijnlijk z'n beste partij van de middag. Stella kwam met twee torens in een
lastig eindspel terecht tegen een paard en een pion die de koning goed wisten te
beschermen. Waarschijnlijk had Stella achteraf één van de torens moeten offeren en aan
promotie moeten werken om hier uit te komen. Nu wist Miika met een andere pion te

promoveren en mede door tijdgebrek (bijna door de vlag) kwam Stella er niet meer uit en
werd mat gezet. Oefenstof voor de training op vrijdag. Stella werd gedeeld eerste met Luna
Morote, maar door winst in de onderlinge partij ging de eerste prijs naar Stella. Opnieuw
een knappe prestatie met niet altijd gemakkelijke partijen, soms door het oog van de naald,
maar door knap verdedigingswerk wist ze partijen die bijna verloren leken, toch in winst om
te zetten.

Zilveren plaats voor Rens GP Groninger
Combinatie
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 november, 2016 - 00:35

Wedstrijddatum:
zondag, 6. november 2016
Vanmiddag werd in het Jannes van der Wal Denksportcentrum weer een Grand Prix
Toernooi gespeeld. Twee Paardensprongers deden mee, beiden in de E groep: Eli Alia en
Rens. Eli Alia nog maar beginnend schaker, speelde haar tweede toernooi en het ging een
stuk beter dan op Schiermonnikoog. Twee partijen wist ze te winnen en een partij eindigde
in remise. Een keurige vijfde plaats voor ons jonge clublid. Rens was een aantal dagen ziek
geweest maar op tijd hersteld. Rens scoorde in de groep van 7 spelers 5 punten. Hij verloor
alleen van de latere groepswinnaar. Een hele mooie prestatie van Rens die nog niet zo veel
toernooien heeft gespeeld. Hopelijk is de gewonnen beker een mooie aanmoediging om
aan meer toernooien mee te doen!

Brons voor Eli Alia in Leeuwarden
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 november, 2016 - 15:44

Wedstrijddatum:
zaterdag, 19. november 2016
Twee Paardensprongers deden zaterdag mee met het Grand - Prix Hennie Collignon in
Leeuwarden. Zestig deelnemers waren in de Friese hoofdstad aanwezig, daarmee is dit
toernooi het drukst bezochte tot nu toe in het seizoen. Pieter speelde in de B groep en
scoorde vier punten. Dat was net niet genoeg voor de derde plaats. Op onderling resultaat
werd Pieter vierde. Mooi dat Pieter meer toernooien speelt en meer ervaring opdoet. Dat
kan hem goed helpen in de Noordelijke Jeugd Competitie. Elia Alia speelde in de H groep.
Zij speelde 7 partijen en wist 4 partijen te winnen, een partij werd remise. Met 4.5 punten
werd Elia Alia derde. Een belangrijke podium plaats voor haar, want dit is de eerste beker
die ze in haar prille carriëre als schaakster heeft gewonnen.Juist die beker weet je je altijd te
herinneren. Gefeliciteerd!

Eerste diploma nieuw seizoen voor Eli Alia
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 november, 2016 - 00:24

Voor de eerste keer in dit seizoen mocht trainster Miryam een diploma uitreiken aan een
van haar pupillen. Eli Alia heeft vorige week examen gedaan voor stap 1. Haar examen werd
gewaardeerd met een 8.5. Gefeliciteerd!

Eline geslaagd voor schaaktrainer 1
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 november, 2016 - 00:29

De cursus schaaktrainer 1 is al een tijdje, qua theorie afgerond. Niels wist voor de
zomervakantie zijn praktijk ook te halen. Een aantal praktijkexamens is een beetje blijven
hangen maar vanmiddag was Eline aan de beurt. In de kleine zaal mocht zij een stap 1 les
geven aan Chantal, Quirine, Alexander en Eli Alia. Na een halfuurtje lesgeven mocht
Migchiel de Jong, trainer en beoordeler voor de examens zijn mening geven over de les.
Eline kreeg te horen dat ze het examen met goed resultaat heeft afgelegd. Felicitaties
namens de trainersstaf!

Missie geslaagd in Meppel?
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 november, 2016 - 16:21

Wedstrijddatum:
vrijdag, 25. november 2016
Vol vertrouwen vertrokken we vanavond naar Meppel voor de 3e ronde in de Noordelijke
Jeugd Competitie. Na de zege tegen het eerste van SC Ten Boer waren de verwachtingen
hoog gespannen voor de match tegen titelverdediger en kandidaat Staunton. Voor het
team de tweede topwedstrijd in de competitie. Team 2 wilde vandaag van de laatste plaats
afkomen tegen SC Ten Boer 3. Met twee auto's vertrokken we naar Meppel. Adres waar
gespeeld werd was Thorbeckelaan 73. Onze navigatie gaf aan dat we er waren. Het bleek
een kerkelijk gebouw te zijn waar veel ouders en kinderen rondliepen. We dachten dat we er
waren maar geen schaakborden te vinden. Navraag leerde dat we fout zaten. Opnieuw snel
de auto in, op zoek naar het juiste adres. Na een paar rondjes Thorbeckelaan wisten we het
niet meer. Dus bellen met de organisatie, we bleken pal voor het juiste adres te staan, ook
een kerk maar op het straatnaambordje stond Troelstraplein. De kerk was vanaf de
straatkant donker en konden we niet verwachten dat het hier was. Misschien goed om in de
aankondiging de naam van het gebouw te vermelden.

Bij binnenkomst was men al begonnen. Op onze klokken, behalve van Stella die vanuit
Assen was gekomen en al speelde, was bijna tien minuten verstreken. Kostbare tijd met
name voor ons eerste team, die deze tijd in rook zag opgaan. Heel jammer dat men de
klokken heeft aangezet, de NJC is een vriendschappelijke competitie en om niet even te
wachten, jammer! In de NJC gids staat over te laat komen overigens niets. Heeft het punten
gekost? Dat is moeilijk te zeggen maar als je op drie borden al veel tijd kwijt bent sta je toch

achter. De intentie om sneller te spelen om het tijdverschil te verkleinen is er natuurlijk.
Martijn gaf na zijn partij aan dat het tijdverschil met name in een gecompliceerd voor hem
een nadeel was.
Team tweede speelde vandaag in de volgende opstelling: Jelger, Menko, Lars en Berend.
Menko met wit op bord twee ging met zijn paard vol de aanval in, maakte een dubbele
aanval en won een toren. Mooi begin maar Menko vergat zijn verdediging, pion f2 stond
drie keer aangevallen. Menko probeerde met een schakje nog iets maar zwart sloeg met het
paard op f2, met een aanval op de dame. Onder deze druk kwam Menko er niet meer uit,
verloren stelling. Op bord drie en vier hielden Lars en Berend het lang vol, beiden speelden
ruim een uur maar verloren beiden. Lars was tevreden met zijn partij, veel langer gespeeld
dan in ronde twee en hij wist waar het fout was gegaan. Berend was minder tevreden, wel
lang gespeeld maar jammer van de toren die hij verloor. Reden om te lachen was er bij
Jelger. Hij speelde met zwart een goede partij en zag in het eindspel waar beiden een pion
vlak voor het promotieveld hadden dat wit niet kon promoveren. Dat kon zwart wel en
daarmee was de eerste zege van Jelger in de NJC een feit! Supergoed en knap dat Jelger het
zo lang heeft volgehouden om te winnen. Het team verloor dus met 3 - 1 maar is wel van de
laatste plaats af, de rode lantaren is nu in handen van HSP uit Hoogezand. Missie geslaagd?,
deels, geen matchpunten maar wel heel veel nuttige wedstrijdbriefjes die de trainers van
het team, Niels en Sjoerd Jan goed kunnen gebruiken.

Met de wetenschap dat de drie jongens veel minder tijd hadden op de klok, wist ik al dat het
een zeer zware opgave zou worden voor ons team. Temeer omdat Martjn en Nick soms best
veel tijd nodig hebben om de juiste keuzes te maken. Groot nadeel is natuurlijk ook om
direct vanuit de auto achter het bord te kruipen. Op bord vier was Stella al bezig met haar
partij tegen Jan van Reijendam en het zag er goed uit. Ze had een mooie aanval opgezet.

Op bord twee zagen we Nick een stuk winnen, zou het toch goedkomen? Pieter en Martijn
stonden op dat moment in een gelijkwaardige stelling. Toch ging het mis bij Stella,
plotseling gaf ze zonder reden haar dame weg, wat ik haar niet vaak bij haar zie (gevolg van
een week ziek?) dan is de partij natuurlijk gespeeld. Tranen bij Stella maar als ik een tijdje
met haar praat komt de glimlach weer terug. Nick is op dat moment dik in de problemen.
Veld f7 wordt door Tijmen Nawijn flink onder vuur genomen. Tijmen heeft het goed
uitgerekend, dameoffer waarna hij een dame plus een stuk en een open koningstelling voor
terugkrijgt. Ook deze partij gaat naar het Staunton team. Pieter weet het lang vol te
houden op het derde bord tegen Luca Petrelli. De beslssing komt in het eindspel waar Luca
aan het langste eind trekt. Op bord 1 zit Martijn zoals verwacht in tijdnood tegen Jonas
Hilwerda. Hij krijgt dan een aanval op de koningstelling waarna hij opgeeft. Een flinke
nederlaag voor het team waarmee we zakken naar plek vijf in de tussenstand. Missie
geslaagd? Positief punt is wel dat we twee sterke teams hebben gehad en we ondanks het
tijdverschil op de klok ervoor geknokt hebben. In de volgende ronde krijgen we een op
papier mindere tegenstander. De weg naar het podium is nog lang en zeker niet gespeeld.
Jammer van de grote nederlaag, we hadden er vooraf meer van verwacht.
Dank aan MSV voor de organisatie van de 3e speelronde
Uitslagen en standen staan op de site bij Noordelijke Jeugd Competitie.
20 Januari spelen we verder in de NJC team 1 speelt tegen Philidor Leeuwarden en team 2
heeft een lastige ronde tegoed, SC Ten Boer 1.

NOSBO teams hard onderuit in eigen huis.
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 december, 2016 - 17:26

Wedstrijddatum:
vrijdag, 9. december 2016
Een drukke schaakavond na onze clubmiddag. Het tweede team derde klasse speelde de
uitgestelde match tegen Staunton 2. Dit was een uitwedstrijd voor ons maar het Staunton
team was bereid om uit te spelen op deze avond. Voor ons kwam dat goed uit want het
zestallenteam had een thuiswedstrijd tegen Roden 2.
Het viertallen team speelde vanavond in de volgende volgorde: Sjoerd Jan, Ronald, Joep en
Ronald H. Na de mooie zege tegen DAC, kwam het team vanavond tekort om te winnen.
Sjoerd Jan was de eerste die verloor, Joep volgde vlak daarna. Ronald leek te gaan winnen
op bord twee maar liet zich verrassen. Ronald H. op bord vier redde de eer een beetje door
remise te spelen.

Het zestallenteam had een zware tegenstander. Het team van Roden 2 is gemiddeld met
1500 punten een sterk team. Na de ruime nederlaag tegen Middelstum beloofde het een
zware avond te worden. In het team deed Lodewijk voor het eerst mee. Lodewijk nam op
kamp afscheid van ons maar hij miste het schaken zo dat hij weer clublid werd. De
bordvolgorde: Martijn, Sake Jan, Miryam, Bram, Lodewijk en zijn vader Ruben op bord zes.
Nadat de stofwolken waren opgetrokken rond 11 uur konden we constateren dat we op elk
bord gewoon tekort kwamen, een zes nul nederlaag. Een harde dobber maar het team zit in
een lastige groep met sterke teams. We staan onderaan maar we houden de moed erin!
Op de clubmiddag zijn partijen gespeeld in de vierde ronde van de interne competitie. Ook

in de beker is verder gespeeld. In poule F won Jelger twee keer van Nick en Nedim scoorde
met dezelfde cijfers tegen Chantal. In deze groep zijn Jelger, Nick en Nedim door naar de
knock out fase. In poule E staat nog een match open tussen Ate en Ruben. Deze hopen we
komende vrijdag te spelen.

Lodewijk geslaagd voor stap 4+
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 december, 2016 - 01:23

Wedstrijddatum:
vrijdag, 16. december 2016
Het laatste diploma in ons jubileum jaar gaat naar Lodewijk. Vorig seizoen lukte het
Lodewijk niet om het oefenexamen voldoende te maken. Daarna nam Lodewijk op ons
kamp afscheid van de club. Een kortstondig afscheid want Lodewijk miste het schaken en
de club. Sinds een paar weken is hij er weer bij en zie daar, geslaagd voor de lastige stap 4+.
Gefeliciteerd!

Brons voor Pieter de GP Schaakfestival
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 december, 2016 - 18:07

Wedstrijddatum:
woensdag, 28. december 2016
Vast onderdeel tijdens het Schaakfestival Groningen is de woensdagse Grand Prix. Dit jaar
deden vier clubleden mee. In groep F scoorde Eli Alia twee punten. Een groep hoger speelde
Aletta. Ze had de pech dat zij de laagste ratinghouder was. Aletta scoorde een punt,
opvallend genoeg tegen de later winnaar van deze groep.

Menko met rating 332 moest spelen in groep C, dat was een groep te hoog want in de D
groep zaten een aantal spelers met een veel hogere rating. Beetje jammer want het ene
punt welke Menko scoorde kost hem wel rating. Pieter speelt weer regelmatig toenooien en
dat gaat hem goed af. In de B groep verloor Pieter de laatste partij waardoor hij op
onderling resultaat derde werd. Bij de prijsuitreiking won Pieter tijdens de verloting nog een
mooie prijs. Dank aan organisator Marjet voor een leuke schaakmiddag!

Op het hoofdtoernooi speelt Lodewijk het volledige toernooi. Tot nu toe won Lodewijk een
keer en speelde drie keer remise. Stella speelt het compact toernooi. Zij staat op dit
moment op een gewonnen partij. Zeer knap tegen een 1000+ speler behaald. Voor Stella
een mooi toernooi om met langere speeltijden meer ervaring op te doen. Op het moment
dat ik binnenkwam gisteren was haar partij al klaar, helaas verloren. Lodewijk zag ik nog wel
spelen. Het werd remise.

Met 3 uit 5 goed resultaat Stella op Chess
Festival Groningen
Ingezonden door Marcel Dekker op 31 december, 2016 - 14:37

Wedstrijddatum:
maandag, 26. december 2016 - vrijdag, 30. december 2016
Een groot, meerdaags, toernooi, met lange geschiedenis bovendien, waar je aan
kunt deelnemen zonder overnachtingen buitenshuis, zo'n kans krijg je niet zo vaak.
Het Chess Festival Groningen biedt zo'n kans. In een zaal met bijna 300 spelers met
ratingen van 500 tot ruim 2600 te mogen spelen wanneer je nog maar 9 bent, wordt
als eervol en bijzonder ervaren, vorig jaar nog op de tribune, nu zelf deelnemer. GM
Sergei Tiviakov speelde dagenlang op het eerste bord, toch ging er iets mis, want hij
werd uiteindelijk, met slechts 0,25 SB-score verschil (!) tweede. Symphatiek kwam hij
over, hij deed me denken aan een artikel van Ulrich Stock in die Zeit over een andere
Sergei. Die andere Sergei kwam ook met een plastic tas met daarin een thermoskan,
heel gewoon, zonder sterallures (zie artikel in die Zeit). De Sergei in Groningen stond
af en toe even tussen het publiek zijn eigen partij te volgen. En dan was er nog een
andere grootmeester die de aandacht trok, GM Evgeny Gleizerov. Met winterjas aan
(zo koud was het dagenlang, maar daar gaat de organisatie aan werken is mij
verteld) en met indringende blik visualiseerde hij zijn partij, Stella vond het maar een
enge blik, die priemende oogjes.

De speelzaal op woensdag twee minuten voor aanvang.

Stella speelde mee in het Compact-toernooi dat op 26 december van start ging. Het
open toernooi begon al op 21 december toen ze nog geen vakantie had. Met een
bedenktijd van 90 minuten voor de eerste 40 zetten en 30 minuten extra en 30
seconden bonus per zet vanaf het begin een geheel nieuwe ervaring. De 30 minuten
extra heeft ze zelf niet kunnen ervaren, maar aan een topbord hebben we het op de
slotdag wel kunnen zien hoe dat werkt (je gaat door de tijd en toch ook weer niet,
beiden kregen er tegelijk 30 minuten bij).
Ze speelde de eerste dag met zwart een mooie partij en wist na ruim anderhalf uur in
de 41e zet mat te zetten. Daarna volgden twee mindere dagen. Ze begon af te wijken
van het geleerde en bracht zichzelf onnodig in problemen.

Stella woensdag tegen Di Cheng

Nu moet gezegd worden dat de tegenstanders, Di Cheng uit Amsterdam en Joris
Spanjer, ook niet de gemakkelijkste tegenstanders waren zo bleek de rest van de
week. Een enkel foutje beslist echter de partij tegen zulke tegenstanders. Ze moest
echter de vorm van maandag zien terug te pakken en dat lukte donderdag in de partij
tegen Jan van den Berg. Na 35 zetten onstond onderstaande stelling:

Stella speelde vervolgens Txh5! en Van den Berg gaf op, tweede punt verdiend.

Stella op de slotdag.
Op de slotdag speelde ze opnieuw met wit, nu tegen Eva Molanus, een verrassende
verdediging van Eva, de Pirc-verdediging. Stella speelde een goede partij, doorzag
goed de gevaren en sloeg bij keuze met het juiste stuk. Na 33 zetten was het om
12.10u mat. Stella eindigde met 3 uit 5 op de 14e plek (gestart op de 41e en voorlaatste
plek) en kan daarmee tevreden terugblikken.

Loting bekercompetitie
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 januari, 2017 - 14:56

Wedstrijddatum:
woensdag, 13. januari 2016
Op de eerste clubmiddag van het nieuwe jaar is er geloot voor de knock-out face van de
bekercompetitie. De beste 16 uit de poule face zijn door. Berend en Laurens eindigden, als
beste derde, allebei met twee punten. Zijn gaan vluggeren om door te gaan. In de knockout face spelen we met een rechter en linker kant in het speelschema. Staat je naam rechts
dan kan je pas iemand die links staat treffen in de finale of strijd om de derde plaats.

Menko en Rens mochten de lting doen. Rens trok de namen en Menko bepaalde met het
nummer waar de speler in het schema terecht kwam. We spelen net als in de voorronde
twee keer tegen elkaar, een keer met wit en een keer met zwart. Bij gelijke stand wordt het
vluggeren. Hoe werkt het schema: de winnaar van bijvoorbeeld 1 tegen 2 speelt tegen de
winnaar 3 tegen 4. Degene die deze partij wint speelt tegen de winnaar 5 t/m 8. Win je deze
partij dan ga je naar de finale en speel je tegen de winaar van het linker schema. De
verliezers spelen om de derde plaats.Toeval of niet, Menko en Rens loten tegen elkaar!

In de interne competitie zijn partijen ingehaald en werd er gespeeld in de zesde ronde. De
foto stond sinds afgelopen zomer in het teken van de boekpresentatie. Vanaf deze week
wordt de foto steeds ververst met een nieuwe recente foto.

Winst en verlies voor de viertallenteams
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 januari, 2017 - 15:50

Wedstrijddatum:
vrijdag, 13. januari 2017
Vrijdag de 13e, niet bepaald een mooie datum om een partijtje schaken te spelen. Toch
moesten onze beide viertallenteams vanavond spelen. Het eerst team kreeg een lastige
tegenstander tegenover zich, Groninger Combinatie 3 met een veel hogere gemiddelde
teamrating (1600+) dan ons eerste team. Achter de vier borden zaten vanavond Sake Jan,
Martijn, Bram en Jan. Een slachtpartij werd het zeker niet, op de borden drie en vier werd
remise bereikt. Op de eerste borden werd helaas verloren, maar met opgeheven hoofd kon
het team het strijdtoneel verlaten.

Team twee zou eerst tegen Leek spelen maar dit team was niet compleet i.v.m. deelnames
aan het Tata Steel toernooi. Op zich kwam dat goed uit want nu konden we de match tegen
ScepU vooruit spelen. Deze stond gelijk gepland met de NJC competitie wat voor beide
teams een probleem oplevert. Team twee speelde in een andere samenstelling omdat Nick
en Joep niet konden. Team twee speelde met Sjoerd op bord 1, ik op het tweede bord, naast
mij Ruben en Ronald H. op het laatste bord. Sjoerd en Ruben wisten hun partij te winnen.
Op bord 4 speelde Ronald een goede partij maar helaas ging deze verloren. Op bord twee
speelde ik tegen Dirk Jan Berghuis. Het werd de langste partij van de avond. Na bijna 3 uur
spelen werd er remise bereikt. Het was een leuke partij waar ik winstkansen had. Maar in de
lastig pionneneindspel maakte ik de fout de verkeerde pion aan te raken, deze moest ik dus
zetten en weg was de winst.
Uitslagen en standen zijn geplaatst, zie NOSBO competitie.

Bovenstaande twee foto's gemaakt door Erwin Kok

Eli Alia derde in Dokkum
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 januari, 2017 - 22:47

Wedstrijddatum:
zaterdag, 14. januari 2017
Vanmiddag werd in de Friese Grand - Prix cyclus een toernooi gespeeld in Dokkum. Elia Alia
was de enige Paardenspronger op dit toernooi. In haar groep speelde ze 9 ronden waarvan
er 7 werden gewonnen, o.a. tegen de latere groepswinnaar. Een partij eindigde in remise,
tegen de nummer drie. Met een uitstekende score 7.5 uit 9 werd Elia Alia gedeeld tweede in
de E groep. Tijdens de prijsuitrieking kreeg ze de beker voor de derde plaats. Hoe men dit
berekend heeft blijft een raadsel want ze verloor tegen de nummer 9 in de eindstand terwijl
degene die tweede werd verloor tegen de nummer 1 in de groep. Maar..... Super gedaan!

NJC team 1 doet goede zaken in Leeuwarden
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 januari, 2017 - 15:46

Wedstrijddatum:
vrijdag, 20. januari 2017
Voor de vierde ronde in de NJC competitie moesten we vrijdag naar Leeuwarden. Team 2
was niet compleet, Jelger kon niet spelen en Berend viel s'middags ziek af. Dus op zoek naar
een invaller, een aantal kinderen kon niet. Gelukkig kon Lodewijk wel mee met team twee
zodat alle borden bezet waren. We besloten op tijd te vertrekken, in de vorige ronden
konden we in Meppel de locatie niet vinden en zaten we te laat achter de borden. Na de
clubmiddag aten de meeste teamleden iets in de Hunzeborgh zodat we om half 7 konden
vertrekken.

Team 2 moest aantreden tegen het sterke team van SC Ten Boer 1. Iemand die voor het
eerst iets leest over de NJC competitie zou zich verbazen dat een team uit Groningen en
Ten Boer tegen elkaar spelen in Leeuwarden. Vor beide teams ruim 150 km rijden maar dit is
de charme van deze competitie. Alle teams komen in elke speelronde bij elkaar op dezelfde
locatie. Na Ten Boer, Groningen en Meppel vanavond Leeuwarden.
Vooraf hadden we niet gedacht dat we in de competitie het eerste team van SC Ten Boer
zouden treffen. Hun tweede of derde team wel maar team 1 met gemiddeld ruim 1000
punten achter de borden, nee dat team niet. Dus wel, het loopt niet zoals het hoort te lopen
in dit sterke team. Ik had het er laatst even over met teamleider Roelof die duidelijk niet
tevreden is. Ons team zou dus van te voren kansloos zijn, maar ons uitgangspunt was
eenvoudig, we hebben niets te verliezen, kijken hoever we komen en proberen een

bordpuntje mee te nemen. Op bord drie speelde Menko (8jaar) een fantastische partij tegen
de dubbel zo oude en met ruim dubbel zoveel ratingpunten Koen Klomberg. Menko
speelde vol op de aanval waar we het in de auto nog over hadden gehad: denk ook aan je
verdediging. Dit keer leek het goed te gaan. Menko, met zwart, won een stuk, plaatste een
dubbele aanval met zijn paard en na dameruil won Menko ook nog eens een kwaliteit. Een
sensatie leek aanstaande maar toch ging het mis. De bekende pion werd niet gespeeld, dan
weet je wat er kan gebeuren, mat achter de paaltjes. Ontzettend sneu voor Menko die na
afloop enorm baalde en ook boos op zichzelf was. Winst had een berg ratingpunten
opgebracht maar dit vergeet hij niet meer, altijd die pion spelen. Op bord twee had Olvier
geen kans tegen Ilja de Goede. Na afloop wist Olivier zelf ook dat hij de nodige fouten had
gemaakt.Lars op bord vier speelde een lange partij tegen Robin Bruins. Gedurende de hele
partij keek Lars tegen een achterstand aan die hij in het begin van de partij had opgelopen.
Tegen half tien was de partij gespeeld in het voordeel van Ten Boer. Ik zie toch mooie
dingen gebeuren bij Lars. In het begin van de competitie was hij vaak als eerste klaar, in
Meppel en nu in Leeuwarden goede partijen waar Lars lang stand houd. Mooi om te zien dat
Lars vooruit gaat. Nog wat meer spelen dan komen de winstpunten vanzelf. Op bord 1
moest Lodewijk het met wit opnemen tegen Daan Noordenbos. In rating schelen de
jongens niet zo heel veel. Het werd een intressante partij waarin Daan over de fgh lijnen de
aanvallen plaatste. Ik heb het niet allemaal gezien maar ik denk dat Lodewijk zijn stukken
teveel op de andere kant van het bord had staan, dus een beetje buitenspel. Daan won de
partij waarmee het Ten Boer team de volle buit binnen haalde. Het team stijgt in de
tussenstand en treft in de volgende ronde mgelijk Staunton. Zijn zij in staat het
Stauntonteam pootje te lichten?

In team 1 geen problemen met de opstelling, we speelden in de gebruikelijke opstelling:
Martijn, Nick, Pieter en Stella. Tegenstander de thuisclub Philidor Leeuwarden. Dit team

speelt niet altijd in dezelfde formatie, Abe en Sake Algra speelden slechts een ronde mee.
Vanavond waren ze er ook niet bij, en eerlijk gezegt dat scheelt. Pieter speelde op bord drie
met wit tegen Martijn Kooistra. In de GP cyclus komen deze jongens elkaar heel vaak tegen.
De onderlinge score is denk ik in het voordeel van Marthijn, maar dit is NJC, meer tijd op de
klok. De partij was als eerste klaar. Onderling werden stukken afgeruild waarna Pieter een
pion won. Nadat ook de laatste torens waren afgeruild speelde Pieter het prima uit. Koning
in oppositie en een pion kon doorlopen naar het promotieveld. Daarmee kwam het team op
een 1 - 0 voorsprong maar gerust konden we niet zijn. Op de andere borden kon het alle
kanten op. Martijn met wit speelde tegen Jan Hoekstra die heel veel tijd verbruikte. Met nog
4 minuten besloot hij in een aardig vaststaande stelling met de loper te slaan op h3. Een tijd
geleden las ik in schaakmagazin een stukje over slaan op h3, je moet dan zeker van je zaak
zijn. Over deze aanval moest Martijn lang nadenken, terugslaan of met de dame de pion op
c7 slaan. Martijn besloot het eerste waarna zwart met de dame op de h lijn kwam. Deze
aanval kwam duidelijk te kort, het leek een wanhoops offensief. Martijn kon daarna de
dames ruilen waarmee alle dreiging weg was. Niet veel later gaf zwart op. Op bord vier had
Stella het lastig tegen Dylan Torensma. Stella kwam niet lekker uit de opening, wat
passieve stukken en de samenwerking tussen de stukken was er ook niet echt. Dit probleem
kon ze niet oplossen. Dylan plaatste de ene aanval na de andere, waarna Stella moest
opgeven. Op bord twee ook problemen bij Nick tegen de broer van Dylan, Christian. Met wit
werd de f lijn onder vuur genomen waar Nick moest uitkijken, ondanks een stuk voorsprong.
om niet de fout in te gaan. Dat lukte, de aanval was niet voldoende. Nadat de dreiging eruit
was kon Nick eindelijk zijn eigen spel spelen en het initiatief pakken. In het eindspel leek
Nick verkeerd af te ruilen maar met een paard voorsprong tegen voor beiden f, g en h
pionnen speelde Nick het bekwaaam uit. Een belangrijke zege voor het team waarmee we
stijgen naar de derde plaats. De volgende tegenstander is mogelijk het team van MSV
Meppel, op plek 2 bivakkerend.

Rens geslaagd voor stap 2
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 januari, 2017 - 23:26

Wedstrijddatum:
vrijdag, 27. januari 2017
Weer een geslaagde op de club. Rens deed vorige week examen stap 2 en is geslaagd met
een heel mooi cijfer: 8.5, gefeiciteerd! Ook vanmiddag weer veel afwezigen op de club, de
meesten waren ziek thuis. We konden van de openstaande partijen niet veel inhalen. Ook in
de nieuwe ronde 7 vielen 6 partijen uit. Volgende week een clubmiddag met heel veel inhaal
partijen en spelen in de bekercompetitie. Het talentenklassement voor de competitie wordt
dan ook bijgewerkt.

Klinkende overwinning in Winschoten
Ingezonden door Bram Baptist op 28 januari, 2017 - 13:32

De eerste overwinning in de tweede klasse van de NOSBO is een feit! Met maar liefst 5-1
werd Van der Linde 2 verslagen. Door deze mooie overwinning verlaat het zestallenteam de
laatste plaats in de poule. Het team uit Winschoten was enigszins verzwakt door het
ontbreken van twee schakers, die op het laatste moment werden vervangen. Ook onze bord
1 speler (Sjoerd Jan) ontbrak, maar werd glorieus vervangen door Martijn die won van Jan
Oord. Heel behendig schoof Martijn een pionnetje naar de zevende rij. Met een rode blos
om zijn wangen tekende Martijn voor de overwinning. Miryam, Bram, Sjoerd en Ruben
wonnen hun partij ook. Ondanks een zware aanval met een offer op mijn koningsvleugel,
wist ik stand te houden. Gelukkig zag ik na wat bedenktijd de enig juiste verdediging en
stond ik al vrij snel iets beter. Op bord 3 (Lodewijk) was de partij lange tijd in evenwicht.
Helaas doorzag Lodewijk een gelikt trucje van zijn tegenstander niet. Tegen 23:00 uur
werden de handtekeningen gezet en vertrokken wij aardig verhit (door de temperatuur in
het speellokaal) en voldaan huiswaarts. Op naar ronde 5! Dan treffen wij het team van
Groninger Combinatie 6 op 17 februari.

NJC team 1 naar tweede plaats in de tussenstand
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 februari, 2017 - 23:38

Wedstrijddatum:
vrijdag, 10. februari 2017
Het eerste NJC team heeft vanavond in het Jannes van der Wal Denksportcentrum een
mooie en nuttige overwinning geboekt tegen MSV Meppel. De team opstelling hebben we
gezien de KNSB ratings veranderd. Pieter speelde op bord 4 en Stella op bord 3. Over de
opstelling is wat te doen. De KNSB en NJR ratings lopen nogal uiteen en de KNSB
jeugdrating voor Martijn voor febrauari is verdwenen. Deze komt mogelijk weer terug maar
na meer informatie te hebben ontvangen, van de A spelers wordt de KNSB Jeugdrating niet
gepubliceerd?

Pieter was te laat in het Denksportcentrum, hij dacht dat het om 20.00 uur begon maar dat
is altijd in de NJC om 19.45 uur. Pieter miste daardoor de eerste 10 minuten. Dat maakte
voor zijn spel niet heel veel uit. Na op adem te zijn gekomen speelde Pieter een goede
partij. Hij was ook als eerste klaar met een aanval waaruit mat kwam. Maar dat was met een
dameruil te verdedegen. Niet gezien door zijn tegenstander. Op bord drie verloor Stella
haar partij door een aanval
op de 8e rij waarmee een toren verloren ging. Jammer, mede omdat Stella wat mogelijke
dubbele aanvallen over het hoofd leek te zien. Partijanalyse doen we nog om te kijken wat
er mogelijk was. Nick, met wit, werd in het begin van de partij onder druk gezet door Wessel
Adema. Die druk wist Nick prima op te ruimen waarna Nick de aanval kon zoeken. Op de
achtste rij werd de partij beslist. 2 - 1 Voor, alleen Martijn was nog bezig met zijn partij
tegen Marrit Adema:

1. d4, Pf6. 2. c4, g6. 3. Pc3, Lg7. 4. e4, d6. 5. Pf3, 0-0. 6. Ld3, Pbd7. 7. b4, Te8. 8. 0-0, e5. 9.
d5, c6. 10. Te1, Pb6. 11. c5, Pbxd5. 12. xd5, e4. 13. Pxe4, Pxe4. 14. Lxe4, Lxa1. 15. xc6, d5. 16.
Lg5, Lf6. 17. Lxf6, Pxf6. 18. Lxd5, Txe1. 19. Dxe1, xc6. 20. De8, Kg7. 21. Lc4, La6. 22.De5,
Lxc4. 23.Dxf6, Kxf6. 24. h3, Lxa2 Martijn zit hier in tijdnood en stopt met noteren. Het mag
duidelijk zijn dat Martijn toch wist te winnen.

Team 2 speelde tegen SC Haren 2. Op bord twee hadden we Olivier verwacht maar er is iets
mis gegaan in de communicatie. Olivier had een schoolfeest waardoor hij niet kon. Dit is
ergens misgegaan anders hadden we een reserve ingezet. Op bord drie speelde Lars en op
vier Berend. Beiden en ook de tegenstanders hadden moeite met de notatie omdat de
coordinaten niet op het bord stonden. Dat koste veel concentratie en ging men in overleg
met de tegenstanders om de zetten goed op te schijven. De rust in het spel was ver te
zoeken, te snel gespeeld. Zowel Lars als Berend verloren. Jelger speelde een goede partij op
het eerste bord. Jammer dat hij een dubbele aanval paard op dame/koning tegen kreeg.
Deze partij verdiende geen winnaar, een remise zou voor beide spelers een terechte
beloning zijn. Op de site van SC Haren is de partij terug te vinden. Ook via deze link
In de volgende ronde op 17 maart speelt team 1 tegen SC Haren, dat wordt vast een kraker,
team 2 neemt het op tegen HSP.
Tijdens de clubmiddag zijn weer een aantal partijen ingehaald. In de beker is ook verder
gespeeld. Stella en Ruben wonnen van Olivier en Nedim. Zij zijn als eerste door naar de
volgende ronde.

Groninger Combinatie 6 en Leek maatje te groot
voor onze 6 en 4 tallen.
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 februari, 2017 - 15:41

Wedstrijddatum:
vrijdag, 17. februari 2017
In onze thuisbasis speelden vanavond het zestallenteam en ons tweede kwartet in de
viietallen. Groninger Combinatie 6 was de tegenstander van ons zestal vanavond spelend
met Lodewijk, Martijn, Sake Jan, Sjoerd, Miryam en Ruben. Martijn speelde remise, Ruben
en Sjoerrd verloren. Daarna werd het toch nog spannend. Lodewijk (1381) speelde een
sensationele partij tegen Bastiaan Geelhoed (1860). Met zwart kwam Lodewijk in een lastig
eindspel welke hij perfect uitspeelde. Miryam scoorde niet veel later weer een punt
waarmee de stand gelijk was. Sake Jan was de enige die de winst nog kon binnenhalen maar
helaas lukte hem dat niet. Maar het zestal kan terugkijken op een mooie match.

Het tweede viertallenteam speelde met Jan op bord 1, mijn persoon op 2, Eline op 3 en
Sjoerd Jan op vier. Ik was de eerste die klaar was met de partij. Tegen Tijmen Hostra kwam
ik niet lekker uit de opening. Met wit kreeg ik een dubbelpion op de f lijn en kon daarna niet
meer rokkeren. De oprukkende d pion stond mijn ontwikkeling steeds in de weg. Op bord
vier wist Sjoerd Jan de stand gelijk te trekken. Eline speelde een goede partij met kansen in
het eindspel. Toch ging er ergens iets mis waarmee een toren van het bord ging. Jammer
want er had meer ingezeten. Op bord 1 kwam Jan niet verder dan remise. Ook in het viertal
weer leuke partijen. Jammer dat we geen matchpunten konden scoren.

Elia Alia en Stella NOSBO PJK kampioen
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 februari, 2017 - 19:02

Wedstrijddatum:
zaterdag, 18. februari 2017
Vanmiddag werd de eerste dag van het NOSBO Persoonlijk Jeugd Kampioenschap (PJK)
gespeeld in het Jannes van der Wal Denksportcentrum. Op dag 1 van dit kampioenschap
speelden de categoriën E t/m H. De opkomst was dramatisch laag, zo was er in de G
categorie geen enkele speler. Wat is de oorzaak van het als maar dalende aantal
deelnemers? Het tijdstip in de voorjaarsvakantie, het verplichte KNSB/NOSBO
lidmaatschap, veel scholieren kunnen dan niet meedoen, zeg het maar! Goed om daar eens
over door de praten op een NOSBO jeugdleiders vergadering. In de H categorie deden drie
Paardensprongers mee: Eli Alia, Aletta en Mehran. Eli Alia werd kampioen, Aletta werd
tweede. Beiden mogen naar de Nationale Pupillendag in Meppel op zaterdag 17 juni.

De H en F categorie op een foto.
In de E categorie werd Stella overtuigend kampioen. Zij won beide partijen tegen Rogier die
derde werd. Beiden hebben zich geplaatst voor het NK, dit jaar in Tilburg op 14 en 15 april.

Onze H spelers samen op de foto.
Maandag en dinsdag gaat het PJK verder met de D, C en A/B categorie.
Het verslag op de NOSBO site is hier te lezen.
Dank aan Roland en Marjet voor hun inzet om dit toernooi mogelijk te maken.

E team NOSBO kampioen, derde plaats voor
A/B team
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 februari, 2017 - 16:17

Wedstrijddatum:
zaterdag, 25. februari 2017
Net als eerder deze week het persoonlijk jeugd kampioenschap (PJK), werd vandaag ook in
het Denksportcentrum het jeugd club kampioenschap (JCC) gespeeld. Net al op het PJK
konden we constateren dat er door de vakantie veel kinderen afwezig waren. van een echt
clubkampioenschap was nauwelijks sprake, veel teams waren samengesteld met spelers
van verschillende clubs. Maar dat mocht de pret niet drukken en het laat nog maar eens zien
dat schaken een hele sportieve sport is. Bij andere sporten zie ik het nog niet snel gebeuren
dat spelers mee gaan doen bij een andere club.
.

Voor het eerst in jaren werd een teamwedstrijd gehouden voor de oudste jeugd in de A/B
categorie. Opvallend dat juist hier de meeste teams meededen want op toernooien zien we
niet zoveel 12+ kinderen meer. Hieruit mag blijken dat teamschaken toch een hele aparte
dissipline is. Ons team bestond uit Martijn, Lodewijk, Ruben en Eline. In de eerste ronde
werd verloren van de latere kampioen SC Haren. Alleen Martijn wist in tijdnood in een
voordelige stelling er een remise uit te halen. Lodewijk werd gevlagt door een defecte klok
die juist op het einde van de partij geen tijd toevoeging meer werd gedaan. In de tweede
ronde speelde het team met 2 - 2 gelijk tegen SG Staunton. Martijnn en Lodewijk wonnen
hun partij. In de laatste ronde wist het team een derde plaats veilig te stellen door met 3 - 1
te winnen van SC Leek.

Bij de E teams slechts twee deelnemers, ons team met Stella, Rogier, Gianluca en Rens. De
tegenstander was het team van de Matadoren. Dit jonge team onder leiding van Hiddo was
voor ons een leuke tegenstander om tegen te spelen. Ons team had met Stella en Rogier
natuurlijk flink veel meer ervaring en dat werd ook uitbetaald. Omdat er slechts twee teams
waren werd besloten om de Scheveninger variant te spelen. Dit houdt in dat alle teamleden
spelen tegen alle teamleden van de tegenstander. Twee keer, met zwart en na bord
omdraaien met wit. Zoals gebruikelijk bij de E spelers werd er enorm snel gespeeld met 10
minuten + 5 seconden op de klok. We zagen een partij eindigen met voor de Matador speler
12 minuten op de klok! Na twee uur spelen waren alle partijen gespeeld. Stella won ze
allemaal, Rogier scoorde 6.5 punten en Rens wist 5 punten te scoren. Alleen Gianluca bleef
op nul staan, hij had zijn dag niet na een heel goed gespeeld basisscholenkampioenschap.
Eindstand 19.5 - 12.5. Ons E team mag nu naar het NK in Zuid Scharwoude op zaterdag 13
mei.

Helaas konden we geen C en D team formeren. Jip deed daarom mee met een mix team
met spelers van vier clubs. Dit team was vooraf al kampioen want slechts een team had zich
ingeschreven. De tegenstanders waren de vier D teams waarin ook de nog piepjonge Alleta
uitkwam in het team van Ten Boer D2. Het was heel leuk te zien hoe de Ten Boersters Alleta
meteen opnamen in het team. Het C team eindigde op de tweede plaats achter het Mixed D
team ook van verschillende clubs. Jip speelde een prima toernooi, vier partijen, twee kee
gewonnen twee keer remise. Aletta wist niet te winnen maar dat gold voor het hele team
waarin ze speelde. Leren was vandaag belangrijker dan punten pakken, maar dat komt later
wel. Dank aan Marjet en Roland voor de organisatie.
Alle uitslagen en standen zijn te vinden op de NOSBO site

Thijmen Nawijn en Kilian Goldbeck (Dld)
winnaars jeugdtoernooi
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 maart, 2017 - 16:20

Wedstrijddatum:
zaterdag, 4. maart 2017
De 8e editie van ons jeugdtoernooi trok iets minder deelnemers dan vorig jaar. In de
topgroep hadden we last van het Zwols Weekend toernooi.In de open groep was de
bezetting op niveau van vorig jaar. Net als vorig jaar veel spelers die van ver kwamen. Zo
waren onze oud clubleden Daan de Vetten (Alkmaar) en Daan en Thijmen van den Berg
(Amersfoort) aanwezig. Wat ons bijzonder verheugde was het grote aantal deelnemers uit
Duitsland.Mede dankzij de inspanningen van Rene Mertens de Noord - Duitse jeugdleider
waren maar liefst 20 kinderen uit Duitsland aanwezig. En niet zonder succes. Kilian
Goldbeck speler van SC Aurich werd verrrassend kampioen in de open groep.

Onder de 118 deelnemers in de open groep natuurlijk veel spelers van de thuisclub, maar
liefst 22. De helft won een beker in hun leeftijdcategorie. Bovendien werden nog een aantal
meisjes prijzen verdiend door Aletta, Quirine, Stella en Eline. Onze clubleden presteerden

dus heel goed. Bij de uitslagen elders op de home pagina vind je het allemaal terug. De
beste toernooi speler werd Mateo Petrelli met een bijzonder hoge W-we: +4.59! Jammer dat
we vanuit Friesland weinig deelnemers kregen. Vanuit Philidor Leeuwarden wel een ruime
delegatie, twee spelers van Opsterland en een speler uit Buitenpost. Daar bleef het bij.
Volgend jaar beter, we blijven steeds kijken naar de meest ideale datum. Onverwacht
kregen we wat concurrentie van een rapid toernooi in Drachten.
In de top groep 10 deelnemers. Martijn speelde door andere verplichtingen eerder op de
dag drie ronden waarin hij twee punten wist te scoren. Oud clublid Daan werd in het
eindklassement derde. Winnaar met 5 uit 6 werd Thijmen Nawijn van Staunton. Na zijn
overwinnning op het GP op Schiermonnikoog stond dit toernooi op zijn lijstje om te winnen,
en dat is gelukt. Gefeliciteerd!

Het hoogtepunt na een mooie schaakdag, die vlekkeloos verliep was natuurlijk de
prijsuitreiking. Eerste de verloting en de uitslagen van de puzzels, daarna mochten de
prijswinnaars het podium op. De bekers werden uitgereikt door Evie en Miryam. We hebben
genoten van een prachtige schaakdag in het Zernike College, met een geweldig goede
sfeer. Onze schaakvrienden uit Duitsland waren onder de indruk en spraken van een super
toernooi. We gaan zeker de banden met de Duitse Clubs versterken met de contacten die
we nu hebben. De Duitse afvaardiging liet weten zeer geintresseerd te zijn in de
Nederlandse toernooien. We zijn zelfs bezig om een interland met Nederlandse spelers
tegen de Duitsers te organiseren in vestingstad Bourtange. De eerste contacten zijn
daarvoor gelegd.
Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken die ons op deze dag hebben geholpen.
Ruim 10 ouders waren voor ons vandaag in de weer. Speciale dank aan de directie van het
Zernike College voor het mogelijk maken van dit toernooi op deze toplocatie en de altijd
behulpzame congiërge Niels.

3 - 1 en 1 - 3 resultaat voor de NJC teams
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 maart, 2017 - 23:15

Wedstrijddatum:
vrijdag, 17. maart 2017
Vanavond werd in het Jannes van der Wal Denksportcentrum de een na laatste ronde in de
NJC competitie gespeeld. In team 2 konden Menko en Jelger niet spelen. Lodewijk was
bereid om net als in een eerdere ronde in te vallen in het team.

Tegenstander voor het tweede team was HSP uit Hoogezand. Lars op bord drie was al na 10
minuten spelen klaar. Hij won zijn eerste partij in de NJC competitie dit jaar en was daar
natuurlijk heel erg blij mee. Op bord vier verloor Berend zijn partij. Berend had een goede
aanval opgezet maar verloor een loper en daarna met een dubbele aanval paard op koning
zijn dame. Even later won hij op dezelfde manier de dame van zijn tegenstander terug.
Helaas was dit niet genoeg maar wel weer een goede partij van Berend. Op bord twee
verloor Olivier al snel een toren maar met zwart had Olivier een mooie aanval opgezet met
als resultaat winst. Op bord een won Lodewijk vrij eenvoudig waarmee het team met 3 - 1
won. De eerste zege in de competitie!

Team 1 speelde een zeer belangrijke partij tegen het sterke team van Haren 1. Inzet was de
tweede plaats op de ranglijst. Helaas liep het minder goed af. Pieter en Stella verloren hun
partij. Martijn op bord 1 won in een voordelige stelling zijn partij omdat de vlag van Loek
viel. Maar zonder gevallen vlag was de winst ongetwijfeld voor Martijn zijn geweest. Op
bord twee de zware taak voor Nick om er een gelijk spel uit te halen. De stelling leek eerst
op een remise die ook aangeboden werd maar daar had het team natuurlijk niets aan,
doorspelen dus. In het eindspel verloor Nick een pion waarna zijn tegenstander twee
centrum pionnen kon doordrukken, tegen twee randpionnen voor Nick waar hij niets mee
kon .Het zwarte paard van Nick kwam in de verdrukking te staan, geen goede velden meer
terwijl het witte paard zeer actief was. De partij ging verloren waardoor het team de tweede
plaats moest afstaan.We staan na deze ronde op de vierde plaats. Haren 1 is ons voorbij en
ook MSV Meppel, dit team won van Gorredijk. Maar een podiumplaats is nog te halen op de
slotdag. Staunton is inmmiddels weer kampioen. Voor de derde keer op rij na winst op SC
Ten Boer 3. Onze felicitaties voor de vierde zege op rij!

Winst en verlies viertallen tegen Groninger
Combinatie
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 maart, 2017 - 21:20

Het het drukke schaakweekend met de Noordelijke Jeugd Competite en de halve finales
scholen speelden onze viertallen teams ook hun partijen. Donderdagavond speelde ons 1e
team tegen Groninger Combinatie 5. Het werd een 3 - 1 overwinning. Nieuw in de teams is
Johan de vader van Eli Alia. Hij was de enige die verloor maar daar moet wel bij vermeld
worden dat het zijn eerste partij was en duidelijk even wennen. Bram kreeg zijn punt kado.
Zijn tegenstander kwam pas na negen uur opgdagen en en heb je volgens de regelementen
verloren. De Groninger Combinatie kan een boete van de NOSBO tegemoet zien wegens
niet op komen dagen. Het lijkt mij redelijk dat de NOSBO dit bedrag overmaakt naar Bram
voor reiskosten Meede - Groningen.Lodewijk en Sjoerd Jan waren de andere winnaars.
Vrijdagavond speelde team 2 tegen Groninger Combinatie 4. Dit was voor ons een
thuiswedstrijd maar de NJC teams speelden ook en daar moesten we ook bij zijn. De match
werd daarom in het Denksportcentrum gespeeld. Het team verloor met 3.5 - 0.5, Sake Jan
zorgde voor het halfje.Uitslagen en standen staan bij NOSBO competitie. A.s. vrijdag 24
maart komt ons zestallen team in actie, thuis tegen Lewenborg 3.

Stella en Rogier naar NK E in Tilburg
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 april, 2017 - 11:45

In het Paasweekend wordt traditioneel het NK voor E spelers gespeeld. In onze clubhistorie
hebben veel kinderen hieraan meegedaan. Dit weekend wordt het toernooi weer gespeeld
en doen twee Paardensprongers mee, Stella en Rogier. Het toernooi wordt normaal
gespeeld in Waalwijk, dit jaar wordt voor een keer uitgeweken naar Tilburg. Stella doet mee
bij de meisjes, zij is als vierde geplaatst onder de 18 deelneemsters. Rogier speeld in de
jeugdgroep, hij staat op plek 27 van de 42 deelnemers. Op vrijdag worden 5 ronden
gespeeld en voor zaterdag staan 4 ronden op het programma. Op beide dagen wordt om
10.30 uur begonnen.
Op onze site gaan we Stella en Rogier volgen en komt later nog een verslag. Misschien
komen de spelers nog op een livebord. De toernooisite is hier te vinden.
We wensen beide spelers heel veel succes!

Mooie eerste dag op NK voor Stella en Rogier
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 april, 2017 - 20:01

Wedstrijddatum:
vrijdag, 14. april 2017
In Tilburg zijn vandaag de eerste vijf partijen gespeeld op het NK voor E spelers en natuurlijk
jonger. Na de eerste dag staat Rogier met 2.5 uit 5, een mooie 50% score op de 21 plaats.
Precies op op helft van het deelnemersveld. Rogier speelde in ronde vijf op een livebord, zie
de toernooisite. Stella speelde de hele dag op een live bord. Na winst in de eerste twee
ronden verloor ze in ronde drie. Ik denk dat ze een dubbele aanval verkeerd had
uitgerekend. In ronde vier een winstpartij en in de vijfde ronde een goede remise tegen de
hoogste ratinghoudster. Stella staat nu vierde. Morgen om 10.30 uur gaat het verder in
Tilburg. Gaat Stella het podium halen en kan Rogier nog verder klimmen naar de top ? We
gaan het morgen zien. Wat we wel weten, Stella zit morgen weer op een live bord.
Volg onze schakers op de toernooi site.

Geen gelukkige twee dag voor Stella en Rogier
op NK E
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 april, 2017 - 17:21

Wedstrijddatum:
zaterdag, 15. april 2017
Het was bepaald geen gelukkige tweede dag voor Stella en Rgier op het NK E in Tilburg. Na
de mooie uitgangspostitie van dag een zat het niet mee voor de Paardensprongers. Rogier
trof in de vier ronden van vandaag voroal spelers met een veel hogere rating. Voor Rogier
zat er niet veel meer in dan 1 punt. Daarmee eindigd Rogier op de 30e plaats. Aan de WP
punten van Rogier, 42 waarmee veel hoger dan de rest in de buurt van de 30e positie, is te
zien dat hij veel tegenstand heeft gehad.

Foto: Ad Bruijns
Stella trof in de vier ronden voornamelijk concurrenten voor het podium. Stella won 1 partij,
verloor twee keer en speelde remisie in de laatste ronde. Met punten vinden we Stella terug
op een toch zeer knappe 5e plaats. Stella speelde alle negen ronden van het NK op een
livebord. Alle partijen van haar zijn hier terug te zien.

Onze club in Schaakmagazin
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 april, 2017 - 16:22

Wedstrijddatum:
dinsdag, 25. april 2017
Vandaag ligt hij op de deurmat, Schaakmagazin 2 april 2017 met daarin een heel leuk artikel
over onze club. Al eerder hebben Paardensprongers in het Magazin gestaan zoals Eelke.Een
artikel over onze club, daar kunnen we trots op zijn!

Eelke NEDERLANDS KAMPIOEN!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 april, 2017 - 17:42

Wedstrijddatum:
zaterdag, 29. april 2017
Vanmiddag is Eelke in Assen Nederlands Kampioen bij de C jeugd geworden! Voor de negen
ronde stond Eelke op de tweede plaats met een half puntje achterstand op Rembrandt
Bruil. In de laatste ronde won Eelke vrij eenvoudig zijn partij en moest dus afwachten wat er
ging gebeuren op het eerste bord.
Daar leek Rembrandt in het eindspel gewonnen te staan maar maakte een flinke blunder
(zet 80, zie de toernooi site) waardoor de partij in remise eindigde.
Met de gelijke stand moest er gevluggerd worden. De eerste partij won Eelke, de tweede
ginfg verloren maar in de derde beslissende partij toonde Eelke zijn klasse. Een geweldige
overwinning voor Eelke na zijn titels in de H en D categorie. Eelke is nu geplaatst voor het
WK.

Foto: Harry Gielen

Stella vijfde bij Muldental Jugendopen in
Grimma
Ingezonden door Marcel Dekker op 3 mei, 2017 - 19:12

Wedstrijddatum:
zaterdag, 29. april 2017 - zondag, 30. april 2017
Afgelopen weekend vond in Grimma nabij Leipzig het Muldental Jugendopen
schaaktoernooi plaats voor jeugdspelers t/m 25 jaar. Stella heeft aan dit tweedaagse
toernooi meegedaan. Er deden 64 kinderen mee verdeeld over een A en B groep en
met leeftijden variërend van 8 t/m 18 jaar. De A-groep was voor spelers met een
DWZ vanaf 1200 en de B-groep ging tot een DWZ van maximaal 1400. Zaterdag
werden er drie ronden gespeeld. Zondag waren er nog twee ronden. Er werd
gespeeld met een bedenktijd van 75 minuten voor de eerste 30 zetten en 20 minuten
voor de rest met vanaf het begin een bonus van 10s per zet. Gelet op de opkomst en
de leeftijden van de deelnemers blijkt er een doelgroep te zijn voor een toernooi met
dergelijke lange bedenktijden. Een leuk experiment bovendien voor een 10-jarige om
te ervaren of dit goed is vol te houden.

bij de opening op zaterdag

Het toernooi vond plaats in de grote zaal van een buurthuis. Vooral de prachtige
plafondschildering sprong hierbij in het bijzonder in het oog. Voor wachtende ouders
en begeleiders waren er in dezelfde zaal ook tafels en stoelen neergezet. Dit gaf

echter totaal geen overlast. Iedereen begreep dat je tijdens de ronden stil moet zijn.
Voor de analyse was een extra kamer ingericht. Het toernooi was perfect
georganiseerd (buiten stond een bestelde wagen waar tegen schappelijke prijzen
eten en drinken gekocht kon worden). En aan de geplande tijden werd strikt de hand
gehouden. Precies om 09.30u begon de eerste ronde.
Stella ging gelijk goed van start. Al na 24 zetten en 45 minuten wist ze haar
tegenstander mat te zetten. Dit betekende wel dat ze nu 3 uur moest wachten op de
volgende ronde. Daarvoor had ze de nodige spullen meegenomen en we zijn nog
een uurtje met de auto weggeweest om wat boodschappen te doen en dan vliegen
de drie uren om.
De tweede ronde was voor Stella een stuk lastiger. Ze kwam nog wel goed uit de
opening, maar daarna kwam ze in een stelling terecht waarin ze nog niet zoveel
ervaring heeft. Ze heeft het nog wel 65 zetten en bijna tweeënhalf uur weten vol te
houden, maar daarna verloor ze uiteindelijk toch, mede door een promotie. Een
leerzame partij waar ze ondanks het verlies toch met een goed gevoel op kan
terugkijken.

3e ronde Florian Albert von Rechenberg tegen Stella

Toeval of niet, maar ook de derde ronde werd door Stella na 24 zetten beëindigd en
gewonnen. Anders dan de eerste was het nu na 25 minuten voorbij. Het was nog

geen half zes, dat scheelt, het had ook half negen kunnen zijn (er waren partijen bij
die meer dan drieënhalf uur duurden).
Zondag waren alle deelnemers weer keurig op tijd aanwezig. De vierde ronde ging
om precies 09.00u van start. Zaterdag won ze twee keer met zwart, zou het nu ook
met wit lukken? Haar tegenstandster speelde behoudend en daar had ze direct al
vanaf de 5e zet voortvarend op moeten reageren. Toen ze dat niet deed en
vervolgens ook nog te maken kreeg met een koningsaanval vroeg in de partij,
waardoor ze niet meer kon rokeren en uiteindelijk ook nog de dame verloren ging,
was het verlies niet meer af te wenden.
De vijfde en laatste ronde verliep wel weer helemaal volgens plan en leverde haar
een derde punt op. Jongens en meisjes speelden in één groep, maar het klassement
werd na afloop apart opgesteld. Dit betekende voor Stella een vijfde plek en daarmee
een plaats op het podium (de eerste zes mochten op het podium komen). Ze kreeg
een mooie oorkonde en sleutelhanger en kon tevreden terugblikken op weer een
mooie ervaring. Twee lange schaakdagen is geen probleem gebleken.

Voor meer foto's van het toernooi klik hier.

Ate, Rens en Rogier op het podium in Haren
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 mei, 2017 - 23:34

Wedstrijddatum:
zaterdag, 6. mei 2017
Maar liefst tien Paardensprongers deden vanmiddag mee aan het weer prima
georganiseerde GP Bob Romijn in Haren. Onder de 72 deelnemers zes schakers van SC
Aurich, de samenwerking met deze club en toernooien in Noord - Nederland verloopt dus
voorspoedig. Tien Paardensprongers op een Grand - Prix toernooi, dat is al een tijdje
geleden. Oude tijden herleven en daar zijn we natuurlijk blij mee. De helft van onze
deelnemers waren meisjes, waarmee we maar weer eens willen zeggen: schaken is geen
jongens sport

In groep I speelden Chantal en Quirine, leuk dat beide meiden weer meedoen met een GP
toernooi. Op de clubmiddag hebben we gemerkt dat beide speelsters moeite hebben met
het spel na de opening. Door op toernooien te gaan spelen leer je veel wat te doen in deze
spelsituatie. Chantal speelde twee keer remise en won een partij. Quirine won het
onderlinge treffen en scoorde een punt meer. Prima gedaan dames! In groep H werd het
voor Ate spannend in de laatste ronde. Om nog op het podium te komen moest Ate winnen
tegen een tegenstander met precies dezelfde rating. Dat lukte en een zeer blije Ate mocht
de beker voor de derde plaats in ontvangst nemen.

In groep G scoorde Aletta 3 punten. Dat was niet genoeg voor een plaats bij de beste drie,
maar de winst is dat we Aletta steeds beter zien spelen. Dat is een mooi vooruitzicht voor de
Pupillendag later dit sezioen in Meppel. Drie punten scoorde ook Eli Alia in groep F, ook Elia
Alia ontwikkeld zich snel en we zijn benieuwd wat zij gaat doen op de Pupillendag. De winst
in groep F ging naar Rens, hij was heer en meester in deze groep met 6.5 punten. De remise
was volgens Rens misschien helemaal niet nodig geweest. Rens gaat een mooie winst
boeken voor zijn rating.

Jelger en Rogier speelden in groep D. Jelger werd met drie punten vijfde. Rogier lijkt na een
dipje (vroeger spraken we wel eens over een schaakdipje) weer helemaal terug. Rogier heeft
veel punten van zijn rating moeten inleveren maar gaat nu weer punten terug pakken. In
groep D was Rogier duidelijk de beste met 6 punten.
Stella en Pieter speelden in de B groep in een aparte zaal samen met de spelers in groep A.
Pieter had geen gelukkige middag met anderhalf punt werd hij laatste. Stella had de laagste
rating in deze groep. Dat is nooit echt lekker maar Stella wist wel drie partijen te winnen,
o.a. tegen de latere winnaar van deze groep. Dat is een mooi vooruitzicht voor volgende
week zaterdag, het NK E teams in Zuid-Scharwoude waar Stella op het eerste bord speelt.
Ook op bord twee is Rogier in goede vorm waarmee de basis voor een mooi resultaat
misschien al is gelegd!
We willen Kees en zijn team bedanken voor een leuke schaakmiddag in Haren. Op de site
van SC Haren staat een leuk verslag.

Vierde plaats E team op NK in Zuid Scharwoude!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 mei, 2017 - 22:05

Wedstrijddatum:
zaterdag, 13. mei 2017
Plaatsing voor het NK E teams is een van de belangrijkste speerpunten voor onze jeugdclub.
Sinds 2009 wisten we ons 7 keer te plaatsen, alleen in 2016 waren we er niet bij. Daarin
wisten we 4 keer een top 10 positie in de wacht te slepen. In 2010 en 2011 behaalde het
team twee keer de negende plaats in Groningen. De derde plaats werd bereikt in Barneveld
in 2012. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk het behalen van de Nederlandse titel in
Naaldwijk in 2013. Het team wist destijds een indrukwekkend aantal bord en matchpunten
op het sorebord te zetten. Alle matches werden gewonnen en slechts drie bordpunten
gingen naar de tegenstanders, een record.

In de voorjaarsvakantie werd ons team opnieuw NOSBO kampioen in een tweekamp tegen
de Matadoren. Voor de achtste keer mochten we naar het NK, dit jaar voor het laatst in Zuid
- Scharwoude. Vandaag vertrokken we om acht uur vanaf onze thuisbasis de Hunzeborgh
met in het team: Stella, Rogier, Menko, Gianluca en Elia Alia.Wat kon er verwacht worden
van dit jonge team? Op bord 1 heeft Stella al de nodige ervaring en ook Rogier heeft al wat
NK's gespeeld. Op bord drie is Menko nog jong en op het laatste bord heel weinig ervaring
met Gianluca en Eli Alia, die elkaar op bord vier gingen aflossen. Een plek in de top 10 zou al
een geweldig resultaat zijn, zo redeneerden we vooraf. Met twee auto's gingen we op pad,
de reis verliep voorspoedig tot de Afsluitdijk waar over vele kilometers enorme zwermen
muggen zich op de dijk begaven. De voorruiten van onze auto's werden werkelijk geteisterd

door geplette muggen. Gelukkig gingen het regenen zodat de vele dode insecten ons zicht
verruimde. Nog nooit zoiets gezien, zie ook dit bericht.

Ruim op tijd arriveerden we bij de speellocatie, CEC de Binding zodat we voordat we achter
de borden moesten om 11.00 uur nog even de benen konden strekken. Speeltijd op de klok
tijdens dit toernooi 10 minuten + 10 seconden per partij, 40 deelnemende teams. De eerste
tegenstander werd Landau uit het Zeeuwse Axel. Na een lange reis is het natuurlijk lekker
om met een winstpartij te beginnen zodat het team in het toernooi kan groeien. Stella en
Rogier wonnen hun partij waarna ik Menko remise liet aanbieden om zeker te zijn van de
eerste winst. Menko's tegenstander riep zijn teamleider erbij die antwoordde dat hij dat zelf
maar moest weten?! Aanbod werd aangenomen en Eli Alia wist haar partij ook binnen te
slepen, een mooie start! Ook in de tweede ronde werd de winst binnengehaald tegen
Voorschoten (foto boven). Stella liep tegen eeuwig schaak aan, Rogier en Gianluca wonnen.
Wat een start! In ronde drie nam Marcel het teamleiderschap van mij over (later ook in
ronde 5 en 7). Op de digitale borden waar de indeling en tussenstanden werden bijgehouden
zagen we de volgende tegenstander, ASC uit Alphen a/d Rijn. Geen bekende namen in dit
team dus maar zien hoever we zouden komen. Het werd een eenvoudige winst voor ons
viertal. Alleen Elia Alia moest het punt aan haar tegenstander laten. In de luchpauze die
volgde met een goed gevuld lunchpakket verzorgt door de organisatie vroegen wij (naast
Marcel en mij de meegereisde vaders van Elia Alia en Rogier) ons af waar we mee bezig
waren? In de tussenstand stonden we op de tweede plaats en bemoeiden wij ons met het
kampioenschap. Wie had dat voor mogelijk gehouden. Wat we ook wisten, het zou nu
moeilijk gaan worden met als komende tegenstanders de favorieten voor de titel. Als

eerste in ronde vier ESV uit Eindhoven.

Deze match zou een van de mooiste van de dag worden. Gianluca speelde veel te snel op
het vierde bord waardoor er onnodig materiaal werd verloren. Het eerste punt ging naar
ESV. Het duurde lang voordat de volgende partij was gespeeld. Menko kwam net een
tempo te kort om zijn tegenstander via dwingende zetten mat te geven. Dat gebeurde nu
andersom. 2 - 0 Achter maar op bord 1 en 2 was van alles mogelijk. Rogier speelde een
ijzersterke partij met heel veel stukken in een mooie aanval. Punt voor ons dus wachten wat
er op bord 1 ging gebeuren. Daar was de stelling in evenwicht maar de tegenstandster ging
min of meer in tijdnood stevig de fout in na een aftrekaanval zag de ESV speelster niet dat
haar dame stond aangevallen door een diepstaande loper. Zij gaf op en met 2 - 2 bleven we
in de top van het klassement. In ronde vijf kwamen we Klim - Op tegen uit Capelle a/d IJsel.
Spelers en teamleider Jan komen we heel vaak tegen op allerlei toernooien dus ook
vandaag. Klim - Op heeft altijd goede teams, daar hoef je nooit over te twijfelen. Op alle
vier de borden werd na veel strijd verloren. Op bord 1 kreeg Stella een remise aanbod maar
sloeg dit natuurlijk af omdat we met 2- 0 achterstonden en er misschien nog wat mogelijk
was. Dat bleek niet het geval. Het eerste verlies voor vandaag nu kijken naar de volgende
tegenstander en hoe gaat het team met verlies om?

Die vraag kreeg ik als teamleider bij de borden snel beantwoordt. Tegenstander
Messemaker uit Gouda kreeg geen poot aan de grond. Op alle borden was het snel beslist.
Menko won de dame, Rogier en Stella stonden heel snel materiaal voor en op bord vier was
er bij Gianluca geen enkel probleem. Het werd een 4 - 0 overwinning waarmee we vijfde
stonden in het algemeen klassement. Dit was toch niet de bedoeling, plaats bij de eerste 10
was al mooi, nu moesten we ons doel maar verzetten, op het podium komen want er waren
vijf bekers, de kans die je niet mocht laten liggen. Tegenstander in de laatste ronde de
Promotie uit Zoetermeer. Marcel was teamleider de rest moest afwachten want alleen de
teamleider mocht bij de borden komen, alle andere belangstellenden konden het van
afstand volgen. Ons team zat te ver weg. Al snel kwamen Rogier en Elia Alia lachend naar
ons toe, gewonnen. Goed begin van de match maar we hadden nog niets, een half punt uit
twee resterende bordpunten was voldoende. Rogier wist te melden dat Stella lastig stond
en Menko een kwaliteit voor. Dat zag er goed uit. Na 10 minuten kwan Menko terug, hij had
toch verloren dus de druk lag nu bij Stella. Wachten dus. De kracht van Stella is dat zij zich
kan terugknokken in de partij. Dat lukte nu ook, zij kwam dolblij naar ons toelopen.
Gewonnen, wat een dag, wachten op de eindstand.
De legendarisch woorden van Rene Heijnen vader van oud clublid Silvan kwamen ook
vandaag uit "de concurrentie gaat elkaar pijn doen". Zo verloor Magnus Leidsche Rijn de
laatste ronde waardoor wij opschoven naar de vierde plaats. Wat een prestatie en
veerkracht van dit jonge team! In de eindstand zien we hele kleine verschillen in de top van
het klassement, misschien hadden we nog verder kunnen komen, maar dat is niet
realistisch, dit is een geweldig resultaat! Groot compliment aan alle spelers. We zagen o .a.
Rogier weer helemaal opbloeien naar zijn oude niveau.
Als klap op de vuurpijl mocht Stella de prijs voor de derde plaats in het meisjes klassement
in ontvangst nemen.

Onze dank naar de organisatie, de Winterkoning, voor een geweldig mooie schaakdag in
Zuid - Scharwoude. Vriendelijke medewerkers, prima organisatie, goede website en een
mooie ruime speellocatie.
Volgend jaar gaat dit toernooi naar Den Haag. De vierde plaats van ons team levert
waarschijnlijk een extra E team plaats voor volgend jaar op.
Foto reportage toernooi site

Pos Team
Almere 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stand ronde 7, plaats 1 - 20
MP BP

Klim-Op 1
ESV 1
De Paardensprong
Magnus Leidsche Rijn 1
VAS 1
Voorschoten
Op Eigen Wieken
De Toren Arnhem 1
Promotie
Almere 2
Zukertort Amstelveen
KC Chesscool 1
Moira-Domtoren
SHTV
ASC
Klim-Op 2
De Pionier
VAS 2
HWP Haarlem

WP

SB

12

22 114½ 350½

11

19

121 305¼

11 18½

121 317¼

11

18 112½ 274¼

10

21 114½ 321¾

10 20½

112 305½

9

17½

93½ 223¼

9

17

97½ 221½

9

16

103 212½

9

15

97 202½

8

16 107½ 200¾

8

16

8

94½

211

15½ 108½

223

8

14 103½ 189¼

8

14

101 178¼

8

14

100 189½

7

14

95½

7

14

93½ 161¾

167

7

13½ 115½ 199¾

7

13½ 104½ 182¼

ens
BP

WP

SB

7

26

26

Stand ronde 7, Top 20 Meisjes
Pos Naam
Team
BP W
Lauri Maris
WSG
1
6½ 1
2

7 12½ 12½
3
6 31½ 24½
4
6

27

22
5

6 26½ 19½
6

26

6

22

7

6 24½ 20½

8

Stella Dekker

De Paardensprong

Wendy Huang

ESV 1

Amelia Jonkman

KC Chesscool 1

Lisa De Regt

Promotie

Mare Morote

Landau

Dana Verheij

Klim-Op 1

Isafara Gergin

Magnus Leidsche Rijn
3

Lan Pham

VAS 2

Manixia Wortman

Klim-Op 2

Jet De Zoeten

Voorschoten

17

13

6

17

11

6

12

11

11

5½ 25½ 18¼

12

5½

Magdalena
13 Shirokov

24

16

9
10

14
5

30 19¼
15

5 29½ 18¾

1

Almere 1

6

5½ 18½ 12¾

1

Manasvita Basa

16

5 29½ 17½

17

5

28 20¼

18

5

25 18½

19

5

25

16

5 24½ 15½

20

De Cirkel

Elysia Feng

ESV 1

Anahit Kazarjan

De Pionier

Laura Jansen

Voorburg

Anushka Sangwan

Almere 2

Mandy Zheng

Almere 2

Luna Huang

ESV 2

Fien Sannen

Voorschoten

6 2
5½
5

5 2

5 1
4½
4
4
4

4 1
3½

3½ 1
3

3 2
3

3 2
3

3 2
3

Miryam geslaagd voor schaaktrainer 2
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 mei, 2017 - 17:54

Wedstrijddatum:
vrijdag, 19. mei 2017
Onze trainersstaf volgt regelmatig cursussen om de kwaliteit van de schaaklessen op peil te
houden en waar mogelijk te verbeteren. Afgelopen seizoen haalden Eline en Niels hun
schaaktrainer 1 opleiding. Deze cursus gaan we, komend seizoen, ook aanbieden aan de wat
oudere clubleden die willen doorgroeien van clublid naar trainer. Miryam heeft al een tijdje
geleden deze opleiding gevolgt. Zij heeft nu de opleiding schaaktrainer 2 gedaan, deze
werd op de clubmiddag afgesloten met een proefles onder het oog van een KNSB delegatie.
Eli Alia, Aletta en Ties waren uitgekozen om deze les te volgen. Na afloop kreeg Miryam te
horen dat ze met een ruime voldoende geslaagd is voor de opleiding: gefeliciteerd!

Tijdens de clubmiddag is weer veel gespeeld in de interne competitie. Alle uitslagen in de
groepen zijn weer verwerkt. In de tussenstand even opletten want niet iedereen heeft
evenveel partijen gespeeld. In de bekercompetitie is Nick door naar de halve finale na
vluggeren tegen Rogier. Pieter is de volgende tegenstander van Nick. De kwartfinale tussen
Stella en Martijn moet nog gespeeld worden.

NOSBO zes en viertallen teams onderuit in
laatste speelronde
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 mei, 2017 - 17:03

Wedstrijddatum:
vrijdag, 19. mei 2017
Onze zes en viertallenteams hebben het seizoen met verlies afgesloten. In de Hunzeborgh
verloor het zestal van HSP/Veendam 4. Martijn en Bram speelden remise, Ruben (vader van
Lodewijk) wist zijn partij te winnen. Het viertallenteam speelde tegen de SISSA Sisters,
waar opvallend de hoogste ratinghouderster op het laatste bord zat. Dit was voor Ruben die
zijn debuut maakte in het team natuurlijk jammer. Duizend punten in ratingverschil, daar is
lastig tegen te spelen. Drie borden verloren, alleen Sake Jan wist een remise eruit te slepen.

Het seizoen zit er dus op voor de twee viertallen en het zestallen team. We hebben leuke en
vaak spannende matches gespeeld. Volgend seizoen gaan we ons weer inschrijven voor
deze competitie. Sjoerd Jan gaat binnenkort navragen wie er mee willen doen.

Knappe 16e plaats voor Stella op het NK D
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 mei, 2017 - 15:37

Wedstrijddatum:
donderdag, 25. mei 2017 - zaterdag, 27. mei 2017
In het Hemelvaartweekend heeft Stella meegedaan met het NK voor D spelers in Rijswijk.
Stella is nog geen D'tje maar mocht wel meedoen bij de meisjes. Negen ronden Zwitsers
werden gespeeld en na de derde speeldag wist Stella beslag te leggen op de 16e plaats. Er
deden 30 meisjes mee. Een hele knappe prestatie van Stella! Alle uitslagen en partijen! zijn
terug te vinden op de toernooi site.

Diploma's voor Ties en Nedim
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 juni, 2017 - 19:45

Wedstrijddatum:
vrijdag, 2. juni 2017
Vanmiddag hebben we weer twee diploma's uitgereikt. Al een tijdje geleden deed Nedim
examen voor stap 1+. Vandaag kreeg hij zijn diploma. Ties is pas net clublid maar wist al veel
over schaken. Het oefenexamen stap 1 werd goed door Ties gemaakt dus volgde het echte
examen waarvoor Ties een 9 kreeg! Jongens gefeliciteerd en voor Ties welkom op onze
club.

In de interne competitie is veel gespeeld in de koningsgroep. De uitslagen en standen in de
groepen staan weer op de site.

Derde plaats voor Berend op GP Assen
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 juni, 2017 - 17:09

Wedstrijddatum:
zaterdag, 10. juni 2017
Het grand - prix toernooi in Assen trok slechts 34 deelnemers waaronder 4
Paardensprongers. Het aantal deelnemers viel wat tegen, misschien doordat veel
toernooien aan het eind van het seizoen vlak achter elkaar zitten. Volgende week zondag is
er weer een in Veendam. Stella en Rogier speelden in de B groep en haalden het podium
niet. Stella scoorde 2.5 punten en Rogier 2. Aletta kwam uit in de D groep en werd met 2
punten vierde. In de E groep was Berend de enige die het podium wel haalde. Met 4.5
punten werd Berend derde, knap gedaan!

Eli Alia en Aletta op het Nationale Pupillendag
podium!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 juni, 2017 - 19:07

Wedstrijddatum:
zaterdag, 17. juni 2017
Vandaag werd het laatste Nederlands Kampioenschap gespeeld, traditioneel de Nationale
Pupillendag. Het toernooi werd gespeeld in Meppel in Scholengemeenschap Stad & Esch en
georganiseerd door de plaatselijke schaakclub MSV Meppel. Een hele mooie, grote en
moderne school. In de zeer ruime kantine plaats genoeg voor alle deelnemers en
meegereisde ouders. De locatie was pal achter het station en zeer ruime
parkeergelegenheid. Een toplocatie dus.

Namens onze club hadden Aletta en Eli Alia zich in de NOSBO voorronde gekwalificeerd.
Beide meiden deden vandaag mee in de jongste categorie H. De speellokalen lagen net
zoals ons toernooi in het stilte gebied. De H spelers speelden in een lokaal welke wel wat
aan de krappe kant zat. Zeven ronden stonden op het programma, tijd op de klok 15
minuten + 10 seconden per zet.

Door de wat krappe ruimte in de speelzaal konden wij, Miryam en Ronald als trainers
meegereisd, het spel van beiden vaak moeilijk volgen. Ze zaten vaak ook achterin de zaal.
Wat we wel zagen dat beiden rustig speelden en wat je vaak bij de H'tjes ziet, lekker
doorspelen als je wat verliest want je wint het vaak zomaar terug. Na de vierde speelronde
hadden beide speelsters twee punten verzameld en alle kand op een mooie klassering. In
ronde vijf en zes was ons tweetal weer succesvol beide partijen werden gewonnen en
stonden ze ook in de top 5, een mooi vooruitzicht voor het podium want voor de eerste vijf
meisjes in elke categorie was een beker te winnen.

Rekenwerk voor de laatste ronde leerde ons dat remise genoeg was voor beiden om de
topklassering vast te houden. En wat we ook wisten dat de kans groot was dat ze tegen
elkaar moesten. En juist dat gebeurde, remise aanbod werd besproken maar we besloten
dat de meiden het zelf moesten uitzoeken. Eli Alia won het onderlinge treffen en kwam op
vijf punten, op het podium. Of Aletta daar ook op zou komen was afhankelijk van de
achtervolgers. Van de drie mocht er maar 1 de laatste partij gewonnen en dat bleek het
geval. Aletta ook op het podium, een super resultaat van de meiden en heel mooi voor onze
club. Ali Alia werd tweede meisje van Nederland (7e in de algemene eindstand) en Aletta
mocht met de beker voor de vierde plaats naar huis nemen. In het algemene klassement
werd ze 9e. Als we kijken naar het beste toernooi resultaat W-we is Aletta de beste met een
plus van 2.32!

Een groot compliment aan de organisatie voor een geweldige schaakdag in Meppel. De
organisatie was uitstekend. Misschien voor volgend jaar een wat groter lokaal voor de
H'tjes.
Eindstan: categorie H (bron toernooi site)
Nr

Naam

Categorie

Score

M/V

Rating

6.5

M

767

5.5

V

578

1

Grooten, Tommy

2

Heukelom, Aurelia

3

Gelten, Evan

5.0

M

508

4

Verwer, Oscar

5.0

M

456

5

Vijver, Jonathan

5.0

M

293

6

Van Rijn, Vincent

5.0

M

424

7

Jorritsma, Eli Alia

Meisje

5.0

V

365

8

Huang, Luna

Meisje

4.0

V

238

Meisje

9

Dekker, Aletta

10

Meisje

4.0

V

180

Ubbink, Jesper

4.0

M

368

11

Allaart, Jibbe

4.0

M

174

12

Aubel, Daan

4.0

M

406

13

Hu, Ching Sui

4.0

M

600

14

Song, Mily

4.0

V

0*

15

Sterk, Ralf

4.0

M

521

16

Pathuis, Jamie

3.5

M

181

17

Pereira Garza, Cecilia

Meisje

3.0

V

0*

18

Alkurwi, Noor

Meisje

3.0

V

0*

19

Koster, Benjamin

3.0

M

323

20

Hermans, Eli

3.0

M

0*

21

Van der Wal, Bowe

3.0

M

100

22

Weidenaar, Martijn

3.0

M

430

23

Bultstra, Tycho

3.0

M

318

24

Gang, Kevin

2.5

M

0*

25

Mustafov, Berk

2.0

M

201

26

Koorevaar, Sarah-Joy

Meisje

2.0

V

256

27

Ratti, Cristina

Meisje

2.0

V

100

28

Smeets, Daphne

Meisje

2.0

V

188

29

Raulji, Aanya

Meisje

1.0

V

0*

Meisje
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Eli Alia weer op het podium, nu in Veendam
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 juni, 2017 - 14:16

Wedstrijddatum:
zondag, 18. juni 2017
Het Grand - Prix toernooi in Veendam trok gisteren slechts 23 deelnemers. Dat is heel wat
minder dan de laatste jaren in de Parkstad. Wat zijn de oorzaken waarom de laatste GP"s
slecht bezocht worden want in Assen was de opkomst ook bedroevend. Juist aan het einde
van het seizoen waarin de clubs afsluiten en iedereen een beetje naar de vakantie toeleeft is
de animo om te gaan schaken duidelijk minder. Een lange tijd is er in het NOSBO gebied
geen GP toernooi meer geweest, nu komen ze achter elkaar in de zomermaanden. Een
betere spreiding in het seizoen met de Friese GP's moet toch mogelijk zijn. Of is de GP
formule een beetje uitgewerkt en achterhaald? Wat vandaag ook meespeelde, het was
vaderdag dus menig schaker zat achterin de auto opweg naar opa's en oma's.

Onder de 23 deelnemers vijf Paardensprongers die in twee van de drie groepen meededen.
Stella speelde in de B groep en kwam in een aantal partijen in tijdnood. In twee partijen
stond ze gewonnen maar ging door de klok. Aan een van deze partijen hield ze een half
punt over, de tegenstander had slechts een koning. Een beetje ongelukkig toernooi waarin
Stella wel weer leert dat ze, met 15 minuten op de klok, wat sneller moet spelen. We gaan
het opnemen binnen de trainersstaf want dit puntverlies is natuurlijk jammer. De andere
Paardensprongers, Aletta, Eli Alia, Rens en Berend speelden in groep C.

De helden van Meppel, weer tegen elkaar in Veendam
Elia Alia en Aletta deden vandaag na de Pupilendag van gisteren weer mee. Voor Aletta was
dat misschien een beetje te veel. Zij kon slechts een partij winnen. Het onderlinge treffen
met Elia Alia kon ze net als gisteren niet winnen. Eli Alia speelde weer een goed toernooi.
Met vijf punten werd ze op onderling resultaat tweede in de groep.

Rens en Berend begonnen het toernooi niet zoals ze misschien verwachten. Toen ik na de
tweede ronde binnenkwam hadden beide spelers de partijen verloren. Daarna ging het
beter. Rens won drie partijen, Berend twee. Het onderlinge treffen werd remise.
A.s. zaterdag weer een Grand - Prix, dit keer in Hoogkerk. De afsluitende NOSBO - FSB
Grand - Prix. Het is te hopen dat de mussen niet weer van het dak vallen zoals gisteren.

Rens talent van het jaar 2016 - 2017
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 juni, 2017 - 22:00

De eerste beslissingen in de competitie zijn gevallen, de damegroep is inmiddels bijna
gespeeld. Bijna want Jip en Tom moeten nog vluggeren voor de plaatsen twee en drie.
Winnaar van deze groep is Rens. Naast groepswinst is Rens ook winnaar geworden van ons
talentenklassement. Rens heeft veel punten gewonnen in de interne competitie maar hij
wist ook punten te pakken door toernooien te spelen. Rens heeft 64 punten verzameld en is
door de achtervolgers Lars en Stella niet meer in te halen.

Rens heeft dit seizoen stap 2 gehaald en gaat voor de vakantie ook nog examen doen voor
stap 1+. We zien Rens enorm groeien in zijn spel en is dus de terechte winnaar van het
talentenklassement. Zijn naam komt in de eregalerij waarin mooie namen staan als
winnaar. Jonas Hilwerda bijvoorbeeld won dit klassement drie keer. Rens krijgt op de laatste
clubmiddag de beker uitgereikt. Gefeliciteerd!

Martijn clubkampioen 2016-2017
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 juni, 2017 - 21:47

Wedstrijddatum:
vrijdag, 23. juni 2017
Martijn is vanmiddag clubkampioen seizoen 2016-2017 geworden. Hij won de partij van
Stella en speelde daarna remise tegen Ruben.Het is voor de tweede keer dat het Martijn
lukt om de titel te halen, de vorige winst was in het seizoen 2009 - 2010. Wie er in de
koningsgroep nog meer op het podium komen is nog niet duidelijk. Lodewijk was er
vanmiddag niet, hij heeft nog drie partijen open staan. In de damegroep gaan Jip en Tom
vluggeren om de tweede en derde plaats. In de torengroep is de stand ook nog open.
Volgende week spelen de twee kanshebbers Jelger en Menko tegen elkaar.

In de lopergroep worden drie ronden gespeeld. Volgende week de laatste partijen als
Laurens er weer bij is. Vanmiddag hebben een aantal clubleden oefenexamens gemaakt en
zijn Tom, Stella en Ruben al bezig met het echte examen. Volgende week vrijdag gaan we
de examens afronden. Op de laatste clubmiddag worden de diploma's uitgereikt. Nick en
Pieter waren er vanmiddag niet dus de finales in de beker worden volgende week gespeeld.
Martijn heeft nog kans om de dubbel te pakken.

Eli Alia blijft prijzen winnen, nu op de slot GP
NOSBO/FSB
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 juni, 2017 - 23:06

Wedstrijddatum:
zaterdag, 24. juni 2017
Aan het einde van het seizoen wordt het laatste Grand - Prix toernooi traditioneel de
combinatie met de FSB. Dit keer werd het toernooi gespeeld in het Dorpshuis in Hoogkerk.
Ook dit toernooi wist niet veel deelnemers te trekken, slechts 38 waaronder twee
Paardensprongers. In de C groep scoorde Rens 4 punten wat net niet genoeg was voor de
derde plaats. Er waren nog twee deelnemers met vier punten. Op onderling resultaat werd
Rens 4e. Toch weer een mooi resultaat voor ons talent van het jaar.
Eli Alia blijft verrrassen. Zij speelde in de D groep en won vijf van de zeven partijen. Op
onderling resultaat werd ze tweede. Opnieuw een beker mee naar huis. Super gedaan!
Rowin Berghuis (SC Ten Boer) won het Grand - Prix klassement. Onze felicitaties.
De Grand - prix cyclus gaat ergens in september weer van start in het nieuwe seizoen, waar
en wanneer is nog niet bekend.
Dank aan de organisatoren voor de laatste GP van dit seizoen. Ik was er niet bij maar van
horen en zeggen was het een geslaagde middag!

Martijn pakt de dubbel, Jelger wint de
torengroep
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 juni, 2017 - 19:01

Wedstrijddatum:
vrijdag, 30. juni 2017
Vanmiddag werden de finales in de bekercompetitie gespeeld. Pieter en Ruben speelden
voor de derde plaats. Pieter won twee keer dus op het podium. Martijn speelde de finale
tegen Nick. Martijn won de eerste partij, de tweede werd remise. Martijn prolongeert de
bekertitel en wint bovendien de dubbel. Eerder lukt dit Eelke en Jonas.

In de koningsgroep konden we ook doorspelen nu Lodewijk er weer was. Hij speelde twee
keer tegen Stella. Het werden mooie en boeiende partijen. Beide spelers wonnen een keer.
Met dit resultaat is Lodewijk tweede en Stella derde. In de damegroep werd gevluggert voor
de tweede en derde plaats. De eerste partij tussen Tom en Jip eindigde remise. Tom met
dame/koning tegen een koning van Jip ging door de vlag remise dus. Opvallend dat Jip nog
slechts 1 seconde op de klok had. De tweede partij werd door Jip gewonnen. Dus ook in
deze groep zijn de beslissingen gevallen. De torengroep werd een prooi voor Jelger. Hij won
de belangrijke partij voor de winst in deze groep van menko. Daarna scoorde Jelger weer
een punt tegen Aletta. Menko is in deze groep tweede geworden en de derde plaats gaat
naaar Eli Alia. In de lopergroep won Berend van Laurens. Laurens won twee keer van
Gianlucca. Ate wint deze groep, Gianlucca is tweede en Berend derde.
Veel stappen examens zijn gemaakt vanmiddag: Alexander (1), Alettta (1+), Jetze (2+) Tom

(3), Stella (3) en Ruben (4). De diploma's worden volgende week op de laatste clubmiddag
uitgereikt. We gaan er weer een leuke middag/avond van maken met de prijsuitreiking,
buffet en ouders tegen kinderentoernooi.

Geslaagde laatste clubmiddag seizoen 2016 2017
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 juli, 2017 - 22:52

Wedstrijddatum:
vrijdag, 7. juli 2017
In een snikhete Hunzeborgh hebben we vandaag het seizoen 2016 - 2017 afgesloten. Weer
een mooi seizoen voor de club met als hoogtepunten de 2e en 4e plaats op Pupillendag voor
Elia Alia en Aletta en de 4e plaats voor ons E team op het NK. Traditioneel werd het seizoen
afgesloten met een clubmiddag met schaakspellen, diploma's, bekers, buffet en ouders
tegen kinderen toernooi.

Veel geslaagden op de laatste clubmiddag: Alexander (stap 1), Eli Alia, Aletta en Rens (1+),
Jetze (2+), Stella en Tom (3) en Ruben (4). Een opvallend cijfer in de beoordeling. Stella is
geslaagd met een 10, dat komt niet veel voor, helemaal bij stap 3. Dank aan Wout Admiraal
voor het nakijkwerk!

Na de diplma's werden de bekers uitgereikt. Voor iedereen die heeft meegedaan was er een
medaille als herinnering aan het seizoen.

De prijzen met voor iedereen een Paardensprong sleutelhanger.

De koningsgroep Martijn 1e, Lodewijk 2e (ontbreekt op de foto) Stella 3e
Na de prijsuitreiking was het tijd om te eten van het buffet. Heel veel ouders hadden wat
meegenomen. Zo ontstond een heerlijke keuze uit van allerlei lekkernijen, pizza, salade,
hartige taarten, pannenkoeken, te veel om op te noemen. Buiten was een terras ingericht
zodat er ook wat verkoeling was na een fikse regenbui.

Van half acht tot negen uur speelden we traditioneel het ouders tegen kinderen toernooi.
De afgelopen jaren werden de ouders dik ingemaakt door de kinderen. Nu waren de ouders
beter in vorm en ging de strijd lang gelijk op. Na een uur namen de kinderen die duidelijk

meer conditie hadden een voorsprong die ze niet meer weggaven: eindstand 37 - 32.

Het seizoen zit erop. Een paar kinderen gaan de club verlaten, jammer maar dank voor jullie
inzet voor de club. We bewaren er mooie herinneringen aan. Komend seizoen komen er
clubleden bij. We verwachten 5 a 6 nieuwe leden in september waarmee we qua ledental
weer groeien en duidelijk verjongen. Dat is mooi voor de toekomst.
Dank aan iedereen die ons dit seizoen waar ook heeft geholpen, dat waarderen we zeer.
Iedereen een hele fijne vakantie. We beginnen in het eerste weekend van september
(laatste weekend zomervakantie), we gaan dan voor de 6e keer op kamp!
De club heeft voor volgend seizeon beperkt ruimte voor nieuwe clubleden. Vanaf
september mag je drie keer komen kijken en meedoen.
Veel foto's van de laatste clubmiddag zijn te zien op onze nieuwe foto site:
scdepaardensprongfotos.weebly.com
Klik hier
De oude foto's, heel veel zijn te zien onder het tabblad oude foto's. Ze staan niet goed op de
tijdlijn, daar gaan we nog naar kijken of we het kunnen oplossen.

Eli Alia Open Nederlands Kampioen meisjes cat.
H
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 augustus, 2017 - 13:49

Wedstrijddatum:
woensdag, 9. augustus 2017
Onze site is meestal heel actueel maar in de zomervakantie komen berichten soms wat later
op de site. Zo ook deze die natuurlijk niet gemist mag worden. Op 9 augustus is Eli Alia in
Borne open Nederlands kampioen geworden in de categorie H. Na 9 ronden, verspreid over
drie dagen wist Eli Alia 6 partijen te winnen. Daarmee werd zij 7e in de gemengde groep G/H
en daarmee beste meisje.

Elia Alia op het podium (foto toernooisite)
Met deze titel plaats Eli Alia zich voor het Nederlands kampioenschap. 2017 Is nu al een
mooi jaar voor haar. Vierde en op het podium tijdens het NK E teams, tweede plaats meisjes
op de Nationale Pupillendag en nu kampioen. Gefeliciteerd!

