
Nieuw seizoen 2019 - 2020 van start. 
 

Vrijdag 30 augustus 2019 
 

In een zeer warme Hunzeborgh zijn we begonnen aan het nieuwe seizoen 2019 - 
2020. Zoals gebruikelijk bij aanvang van een nieuw seizoen, volgen er drukke 
weken. Volgend week vrijdag de beker loting waarna gespeeld wordt in de eerste 

ronde en de dag erna de jeugdinterland Nederland - Duitsland in Bourtange. Een 
week later op 13 september gaan we starten met de Grote Clubactie en gaan Eli 

Alia, Imara, Simon en Mehran een dag later meedoen met het NK E teams in 
Rotterdam. Sake Jan gaat mee als teamleider. 

 

 
 

Op de eerste clubmiddag twee nieuwe gezichten bij de clubleden, Matei en 
Dagmar kwamen een kijkje bij onze club nemen. Matei is inmiddels clublid 

geworden. Dagmar komt de komende weken ook nog op proef. Bij de 
trainersstaf ook een nieuw gezicht. Nu Ruben is gestopt bij de club was er een 

vacature ontstaan. Deze is inmiddels ingevuld. De vader van Charlotte, Gerwin, 
komt de staf versterken. Hij gaat les geven in een beginnersgroep. Welkom allen 
bij onze club. 



 

Om in de bekercompetitie op 32 deelnemers te komen zijn twee partijen in de 
voorronde gespeeld. Melle won van Tim en Pim van Lisa. Melle en Pim hebben 

zich geplaatst voor de loting. Robin en Tycho waren afwezig en spelen komende 
vrijdag de voorronde tegen resp. Lukas en Milan. De voorronde is gemaakt op 

basis van de eindstand in de torendivisie van afgelopen seizoen. De loting is 
open dus iedereen kan elkaar treffen. Het wordt dus spannend a.s. vrijdag tegen 
wie je gaat spelen in de eerste ronde. 

 

Altijd spannend de bekerloting! 
 

Vrijdag 6 september 2019 

 
Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren starten we het seizoen met de 
bekercompetitie. Vanmiddag was de loting onder de 32 clubleden die na de 

voorronde over zijn. Melle en Jip mochten de lotingsballetjes open met eerst de 
naam en daarna het nummer. De loting die open is, dus gevorderden kunnen 

elkaar treffen, viel tot geluk van de gevorderden gunstig uit. Jip en Eli Alia waren 
wel de klos want zij loten tegen elkaar. De eerste partij werd door Jip gewonnen 
maar we spelen in de beker tegen elkaar met wit en zwart, dus er kan nog van 

alles gebeuren. Alle uitslagen staan bij competitie, beker. Er staan nog wat 
partijen open van spelers die niet aanwezig konden zijn en nog tweede en 

vlugger partijen. Deze worden later ingehaald. De verliezers gaan op de 
volgende bekerronde meedoen met het piramide schaken. Dat leggen we later 
uit hoe dat werkt. Volgende week gaan we beginnen interne competitie in drie 

divisies en gaat de Grote Clubactie van start. 

 



 

 

 

Elliot winnaar open groep Nederland - Duitsland 
 

Zaterdag 7 september 2019 

 
In vesting Bourtange is vandaag de interland Nederland - Duitsland gespeeld met 
acht gastspelers uit Uganda. Er werd gespeeld in twee groepen, de topgroep met 

de beste U10 spelers en een groep met de beste U18 spelers. Helaas kon de 
vooraf geplande U14 groep niet doorgaan omdat onze Oosterburen te weinig 

deelnemers had. Dat kwam enerzijds door een lage opkomst vanuit Aurich en in 
Lingen en Nordhorn bleken de jeugdspelers toch Meisterschaften te hebben. 
Deze beide plaatsen zitten in een ander regio als o.a. Papenburg en Aurich. Het 

aantal deelnemers vanuit Duitsland bleef daardoor hangen onder de 30. De 
Nederlanders waren met ruim 40 deelnemers dus dik in de meerderheid. Naast 

deze top groepen, een grote groep met 60 deelnemers in de open groep. In die 
groep waren drie bekers te winnen in de U18,U14, U12 en U10 categorie. 

 

Onder de deelnemers 14 Paardensprongers waarvan Elia Alia als enige in de 
topgroep speelde. In de topgroepen werd gespeeld in de Scheveninger variant. 
Dat wil zeggen dat alle teamleden spelen tegen alle teamleden van het Duitse 

team. Het U10 team was veel te sterk voor de Duitse schakers. De eindstand laat 
een groot verschil zien: 18 - 7. Veel partijen waren wel heel snel klaar met 20 

minuten + 5 seconden per zet op de klok. We overwegen voor de volgende editie 
de leeftijd van de jongste groep te verhogen naar U12. Bij de U18 was het 
spannender tot de laatste ronde. Ook hier bleek het NL team te sterk voor de 



Duitse jeugd, de bekers gingen naar NL 14 - 11. Hierbij opgemerkt dat Duitsland 

wel wat toppers miste. De topgroep is nieuw ten opzichte van vorig jaar waarbij 
alleen in een open groep werd gespeeld. Voor volgend jaar, waarschijnlijk in juni, 

gaan we dit weer doen want het was al met al een succes. 
 

 
 

In de open groep helaas weinig Duitse spelers, waardoor een aantal NL spelers 

geen Duitse tegenstanders troffen maar een behoorlijk aantal mocht wel spelen 
tegen de gastspelers uit Uganda. Voor volgend jaar is dat voor de organisatie 

ook een aandachtspunt, meer Duitse spelers is wel gewenst. Het toernooi begon 
later door een onverwachte storing die ik niet nooit heb gezien. De printer 
werkte niet waardoor in de eerste drie ronden de spelers werden omgeroepen 

achter welk bord ze moesten spelen. Gelukkig was dit probleem in de vierde 
ronde opgelost waardoor het toernooi toch op schema werd afgerond.  

 

 



 

 
Op de eerste borden zagen we de hele middag veel Paardensprong geel, waarvan 

een aantal elkaar natuurlijk troffen met hele mooie partijen. In de eindstand die 
later op de site volgt veel podiumplaatsen. Pieter won de U18 groep met een 

derde plaats voor Aron. In de U16 groep een derde plaats voor Berend. En 
natuurlijk Elliot die de U12 groep won en verrassend winnaar werd van de open 
groep en de wisselbeker voor een jaar mee naar huis mocht nemen. Het was een 

mooie dag in Bourtange met weer heel veel werk voor de organisatie volgend 
jaar. Het belangrijkste doel is wel behaald, de jeugd uit beide landen met en 

tegen elkaar laten spelen! Goed voor het jeugd schaken. Met dank aan de 
enorme gastvrijheid van 't Landhuys en de Turfschuur! 
 

 



1e Diploma nieuwe seizoen voor Dagmar 

Vrijdag 13 september 2019 

 

Dagmar is nog maar net clublid maar schaakt al een behoorlijke tijd. We zijn 
haar al een paar keer tegen gekomen op toernooien. Op ons toernooi dit jaar 
won Dagmar o.a. de 3D schaak set. Vorige week heeft ze examen gedaan voor 

stap 1 en is geslaagd met een 8, gefeliciteerd! We hopen dat je een mooie tijd 
hebt op onze club. 

 

 

 

NK E team eindigt op de 29e plaats in Rotterdam. 
 

Zaterdag 14 september 2019 
 

Sinds 2009 speelt onze club, met als enige uitzondering in 2016, mee met het 
NK E teams. In Rotterdam vandaag dus voor de 10e keer! In de afgelopen jaren 

wisselden de successen op het NK. In 2012 werd ons team 3e in Barneveld en in 
2017 bereikte het team tot ieders verrassing het podium met en vierde plaats in 
Zuid - Scharwoude. Maar het absolute hoogtepunt was natuurlijk het Nederlands 

Kampioenschap in 2013. In Naaldwijk was het team met een record score veel te 
sterk en maakte de favorieten rol meer dan waar. In tussenliggende jaren 

eindigde ons E team meestal in de middenmoot, vorig jaar werd het team nog 
13e onder de altijd 40 aanwezige teams. Met team schaken moet je geluk 
hebben om het podium te halen, niet te veel rating verval op de borden, de 

scores met name op bord drie en vier zijn erg belangrijk. Qua opstelling was het 



duidelijk, Eli Alia met de hoogste rating en ervaring op het eerste bord. De rest 

van het team zit heel dicht bij elkaar dus koos Sake Jan ervoor om Mehran op 2 
te laten spelen, Imara op 3 en op het vierde bord Simon. Uiteindelijk maakt de 

volgorde niet veel uit, het gaat om het team resultaat. 
 

 

Ten opzichte van alle voorgaande jaren hebben we dit jaar een bijzonder team, 
twee meisjes in de basisopstelling en geen enkele speler die E'tje is. Elia Alia is 
Fje en Simon, Mehran en Imara zijn nog maar G spelers. In het team al wel wat 

NK ervaring van de Nationale Pupillendag maar dat is een individueel toernooi. 
Voor Simon een bijzondere dag want het was zijn eerste NK! Team schaken is 

wat dat betreft anders want je moet altijd blijven spelen in het belang van je 
team. Dus geen probeersels en luisteren naar je teamleider. Voor alle spelers dus 
een unieke ervaring op dit mooie podium. Alle teamleden reisden in de loop van 

vrijdag al af naar Rotterdam, Sake Jan onze teamleider zat zaterdagochtend om 
06.30 in de trein. 

 

 



Dankzij de groepsapp waarin Martijn Hardeman ons op de hoogte hield van de 

resultaten in Rotterdam en foto's kunnen we concluderen dat het team het heel 
goed heeft gedaan. In de eerste ronde was het team van Messemaker een 

maatje te groot. Het werd 1 - 3 met alleen een score voor Eli Alia op bord 1. In 
ronde twee kon het team 2 match en drie bordpunten opschrijven tegen het 
team van Leiderdorp. Nu was alleen Eli Alia op het altijd lastige eerste bord die 

niet kon scoren, zij verloor helaas door tijdnood. In ronde drie, je wilt het niet 
maar dan loot je juist een tegenstander uit de Stad, de Matadoren. Op het 

NOSBO kampioenschap verloor het team nog vrijwel kansloos maar vandaag kon 
het alle kanten op. De winst lag voor het grijpen, Mehran stond dik gewonnen, 
Imara een pion voor en Simon leek zijn tegenstander te trucen. Toch ging het 

ergens mis op al deze borden maar gelukkig redde Eli Alia de eer voor het team. 
Een sneu verlies waarvan Hiddo, altijd sportief concludeerde dat de Matadoren 

heel veel geluk hadden gehad! 
 

 

Onze opvallende clubshirts 

 
In ronde vier en vijf herstelde het team zich prima, 3 - 1 winst tegen de Pionnen 

en Chesscool werd met 2.5 - 1.5 aan de kant gezet. In ronde zes en zeven sloeg 
de vermoeidheid toe, wat niet zo raar is voor zo'n jong team. Twee keer een 4 - 
0 verlies tegen Caissa Amsterdam en Miverva. In de eindstand vinden we het 

team terug op de 29e plaats, toch nog twee plaatsen hoger dan de startlijst op 
basis van gemiddelde teamrating. Het lijkt misschien een tegenvallend resultaat 

maar het grootste deel van het team kan nog twee jaar meedoen en Eli Alia ook 
nog een jaar. Naarmate ze ouder worden kunnen ze ook beter de laatste ronden 
aan en alle teamleden boeken jaarlijks natuurlijk progressie. Daarbij komt ook 

dat ze gezonde concurrentie krijgen van andere clubleden die zich natuurlijk ook 
in het team willen knokken. Kortom een mooie basis om volgend jaar weer voor 

het podium te gaan met misschien wel twee teams. Het team van de Matadoren 
eindigde keurig als 9e. SC Ten Boer werd 37e. Dank aan alle meegereisde ouders 
voor hun support! 

Alle eindstanden vind je hier 

https://knsb.netstand.nl/scores/index/19


Casper, Elliot en Aron op het Stappenpodium 
 

Zaterdag 28 september 2019. 
 

In Buurthuis de Semmelstee, thuisbasis van de Matadoren, is vanmiddag het 
NOSBO Stappenkampioenschap gespeeld. Een uniek toernooi want zover we 
weten wordt dit jaarlijkse toernooi alleen door de NOSBO als regionale bond 

georganiseerd. In de uitstekende speellocatie, goede bereikbaarheid, speelzaal 
en catering (geen snoep maar fruit) met plaats voor meegereisde ouders, deden 

bijna 50 kinderen mee. Onder de deelnemers maar liefst 12 Paardensprongers 
bijna allemaal spelend in ons nieuwe clubshirt. 

 

 

Ongeveer de helft van het deelnemersveld zat in de stap 0/1 groep. Met voor 

onze club veel deelnemers, waarvan een aantal nog niet zoveel toernooien heeft 
gespeeld. Op de clubmiddag speel je wekelijks 1 partij, op een toernooi speel je 
er 7 op een middag dus doe je heel veel ervaring op en leer je heel door deel te 

nemen aan een toernooi. Vooral van de verloren partijen leer je, wat heb ik niet 
goed gedaan? Het Stappenkampioenschap is heel anders dan een Grand - Prix 

toernooi waar je speelt tegen tegenstanders met ongeveer dezelfde rating. Op dit 
kampioenschap wordt Zwitsers gespeeld tegen stapgenoten dus totaal anders 
dan de andere toernooien. Jonathan en Pim hebben nog nauwelijks ervaring met 

het spelen op toernooien, dus heel mooi dat ze er vanmiddag bij waren. 
Jonathan won 2 partijen en Pim 1, maar zoals gezegd, Blijven spelen op 

toernooien, dat maakt je beter in combinatie met wat je leert in de 
Stappenboeken en lessen op de club. Een grote groep Paardensprongers in deze 
groep eindigde op de gedeelde 6e plaats boven de middenmoot met vier punten: 

Imara, Ties, Simon, Dagmar en Boaz. Melle scoorde als een van de jongsten een 
puntje minder, 3 punten, maar het plezier in toernooien spelen straalt er bij hem 



vanaf. De bekers komen dan vanzelf. De verrassing in deze groep was Melle's 

broer Casper. Met 6 gewonnen partijen werd hij 2e, na een mooie gewonnen 
partij in de laatste ronde tegen Dagmar.  

 

 

In de stap 2 groep was Eli Alia de enige deelneemster van de club. Met vier 

punten eindigde ze op de ondankbare vierde plaats. Dat was jammer want er 
had meer ingezeten als Eli Alia wat sneller gaat spelen in partijen waarin ze 

gewonnen staat. Vanmiddag ging in een gewonnen stelling een punt verloren, 
door gevlagd te worden. Ook in een aantal andere partijen zat ze heel dicht 
tegen de vlag aan. Weer een leermomentje, hou niet alleen jou tijd bij maar ook 

die van je tegenstander. Zit er met 15 minuten p.p. een gat van vier a vijf 
minuten ten opzichte van je tegenstander, dan moet je sneller spelen als de 

bordsituatie nog niet beslist is en je niet weet hoe snel je de stelling kunt 
uitspelen. In de stap 3/4 groep deden Aron en Elliot mee. Aron heeft nog niet 
zijn stap 3 diploma maar wilde wel meedoen in deze groep. Een goede keus want 

Aron werd winnaar met 5 uit 7. Elliot legde beslag op de derde plaats met 4 
punten. 

 

 



 

Meer foto's zijn te zien via deze link naar ons fotoboek. 

Dank aan Hiddo en zijn team voor een mooie schaakmiddag in de Semmelstee! 
 

Eindstanden: 
Ranking after round 7 of NOSBO-stappenkampioenschap 1 0 
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We 

------------------------------------------------------------------------------- 
1. 9 Kasper Eldering 6.5 26.0 24.25 25.0 0450 929 +3.51 

2. 15 Casper Hoogschagen 6.0 29.5 25.50 22.0 0410 805 +3.27 
3. 8 Ilya Kuipers 5.0 30.0 19.50 22.0 0487 623 +1.29 
11 Toon Verheijen 5.0 26.5 17.50 16.0 0431 560 +1.23 

4 Abe van der Kolk 5.0 25.0 14.00 17.0 0519 587 +0.68 
6. 1 Constance Werkhoven 4.0 31.0 14.50 22.0 0650 527 -1.09 

3 Imara Hardeman 4.0 30.0 14.00 18.5 0551 536 -0.13 
19 Ties Boers 4.0 29.5 13.50 16.0 0335 484 +1.43 
5 Simon Kolijn 4.0 28.5 15.50 20.0 0519 550 +0.31 

14 Dagmar Luijkx 4.0 28.0 11.50 18.0 0420 503 +0.83 
12 Boaz Bronswijk 4.0 23.0 10.00 12.0 0425 454 +0.27 

12. 13 Tessel Reuver 3.5 27.5 10.00 16.0 0421 462 +0.38 
24 Isaac Boe 3.5 25.5 8.25 14.0 0700 412 -2.32 
7 David Kolijn 0 3.5 23.0 8.00 15.5 0500 472 -0.25 

15. 17 Ivar Wieringa 3.0 26.0 8.00 15.0 0362 403 +0.34 
22 Melle Hoogschagen 3.0 24.0 9.00 13.0 0305 396 +0.69 

10 Deen van der Kolk 3.0 23.0 6.00 12.0 0438 378 -0.62 
21 Lucas Niemeijer 3.0 18.5 5.00 9.0 0310 366 +0.45 
6 Daniel Medendorp 0 3.0 18.5 4.00 10.0 0500 381 -1.15 

20. 20 Jonathan Drijver 2.0 20.5 2.00 5.0 0323 225 -0.92 
2 Elodie Hardeman 2.0 18.0 2.00 7.0 0600 241 -3.26 

22. 18 Benjamin Wiersma 0 1.0 21.0 1.00 4.0 0350 174 -1.34 
23 Pim van Oort 1.0 19.5 2.00 5.0 0300 144 -1.22 
16 Sarah Schipper 0 1.0 16.0 1.00 2.0 0400 106 -2.38 

 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/stappenkampioenschap-28-september-2019.html


Ranking after round 7 of NOSBO-stappenkampioenschap stap 2 

No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We 
------------------------------------------------------------------------------- 

1. 2 Ernst van den Bogaart 6.5 27.0 25.25 24.5 0861 1009 +0.82 
2. 6 Ghilon Etienne 6.0 29.0 22.50 25.0 0599 936 +2.72 
3. 7 Serana Tunyluhulima 5.0 27.5 15.00 19.0 0582 812 +2.07 

4. 3 Eli-Ali Jorritsma 4.0 21.0 8.00 14.0 0799 592 -1.64 
9 Isodora Koenes 4.0 28.5 11.00 19.0 0513 692 +1.59 

6. 8 Dani Bos Nissim 3.5 27.0 8.75 15.5 0551 584 +0.26 
12 Anouk Koerts 3.5 26.0 8.00 13.0 0434 681 +1.99 
8. 10 Olaf List 3.0 23.0 4.00 12.0 0501 618 +0.82 

9. 5 Niels Thio 2.5 23.0 5.00 10.0 0650 540 -1.09 
10. 1 Nano Boe 2.0 22.5 2.00 6.0 0900 448 -3.80 

11. 4 Boris Bouwhuis 1.0 19.5 1.00 3.0 0650 303 -2.87 
11 Amruth Vinod Kumar 1.0 20.0 2.50 7.0 0450 336 -0.87 
 

Ranking after round 7 of NOSBO-stappenkampioenschap 2019 stap 345 
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We 

------------------------------------------------------------------------------- 
1. 3 Sono Folkers 5 6.5 27.5 25.25 25.5 1178 1466 +1.90 

2. 1 Arjan de Vries 5 5.5 28.5 19.75 23.0 1572 1404 -0.93 
3. 2 Aron Hardeman 3 5.0 27.0 17.50 20.5 1182 1188 +0.14 
4. 4 Sander Wage 3 4.0 28.5 12.00 19.0 1061 1122 +0.49 

9 Elliot Horenberg 3 4.0 27.5 11.50 17.0 0915 1058 +1.25 
11 Jurjen Noorlander 3 4.0 26.0 10.00 18.0 0741 1033 +2.44 

10 Tommaso Cioffi 4 4.0 22.5 11.00 13.0 0860 995 +1.01 
6 Tobias van Essen 4 4.0 21.5 7.00 15.0 1019 932 -0.59 
9. 8 Quinn van Dijk 3 3.0 19.5 5.00 8.0 0927 750 -1.31 

10. 7 Gianluca Cioffi 5 2.5 22.5 6.50 10.0 0978 795 -1.42 
5 Matteo Petrelli 4 2.5 21.5 5.00 8.0 1029 714 -2.44 

12. 12 Abe Smeding 4 2.0 25.0 4.00 11.0 0711 578 -1.01 
13 Elger Kingma 3 2.0 21.0 5.00 8.0 0394 507 +0.47 

 

SC de Paardensprong rugtasjes de wereld in! 
 

Vrijdag 4 oktober 2019. 
 

Aan het einde van de clubmiddag zijn we vandaag begonnen met het uitdelen 
van de unieke SC de Paardensprong rugtas onder de loten verkopers Grote 
Clubactie. De eerste serie tasjes mochten de verkopers die minimaal 10 loten 

(gezinsleden 15) hebben afgerekend mee naar huis nemen. 
 



 

 

De rugtas gaat natuurlijk mee naar toernooien, maar hoe herken je jouw rugtas 
onder de vele tasjes die er dan liggen? Het zou jammer zijn om je naam op de 

tas te schrijven dus bedachten we een oplossing. Alle tasjes krijgen een 
persoonlijk uiterlijk door een schaakstuk hanger in een bepaalde kleur waarvan 

er maar 1 is. Zo herken je jouw rugtas. Voor degenen die nog niet voldoende 
loten hebben afgerekend is een rugtas en schaakstuk hanger in voorraad. We 

gaan op weg naar een nieuw clubrecord, inmiddels zijn 383 loten betaald en nog 
300 loten onderweg naar betaling! 
 

 



Lisa en Dagmar geslaagd. 
 

Vrijdag 11 oktober 2019. 
 

Opnieuw diploma's op de clubmiddag. Lisa is geslaagd voor opstap 2, met een 
mooi cijfer: 8. Dagmar heeft in een paar weekjes na haar stap 1 diploma met 
veel werk thuis haar stap 2 diploma gehaald. Zij is geslaagd met een 8.5 en 

duikt nu het stap 2+ boek in. Dat diploma laat zeker langer wachten dan dit 
diploma! Gefeliciteerd! 

 

 
 

 

Stand van zaken in de competities 
 

Vrijdag 11 oktober 2019. 

 
In de interne competitie werd vandaag alweer de vijfde ronde gespeeld. De opzet 

is hetzelfde als vorig jaar, met een wijziging. Op verzoek van de ledenraad mag 
je, als je niet kan komen op de clubmiddag, een bye opnemen (half punt). 
Voorwaarde is wel dat we je afmelding hebben ontvangen vrijdag voor half vier. 

Een bye kan je opnemen in elk van de vier perioden maar niet in de zesde en 
zevende speelronden. Dat zijn de belangrijkste ronden, wie gaan promoveren of 

degraderen en wie periodekampioen gaan worden. 
In de torendivisie won Simon zijn vijfde partij tegen Melle en staat met een 
100% score bovenaan. Dagmar en Matei wonnen van Robin en Lukas en hebben 

vier punten. Met nog twee ronden voor de boeg lijkt het tussen deze drie spelers 
te gaan. Melle en Pim volgen op drie punten en hebben nog een kleine kans. In 



de damedivisie won Menko de topper tegen Berend en gaat met 4.5 punten aan 

de leiding. Op de voet gevolgd door Lars die na winst tegen Gianluca op een half 
punt volgt. Boaz staat op de derde plaats met 3.5 punten en Berend de laatste 

kanshebber op promotie staat daar weer een half punt achter. Wie er gaan 
degraderen naar de torendivisie is met twee speelronden te gaan lang niet 
beslist. Ate en Casper staan met 0.5 en 1 punt onderaan dus zij moeten extra 

oppassen.  

 

In de koningsdivisie won Pieter in de strijd om de eerste plaats in een spannende 
partij van Elliot. Pieter heeft nu een voorsprong van 1.5 punten op Aron (winst 
tegen Hedde) en Elliot. De periodetitel en een plaats in de halve finale voor het 

clubkampioenschap gaat tussen deze drie spelers. De anderen in deze groep 
kunnen daar niet meer bij komen. Rogier won van Tom. Een belangrijke zege om 

uit de degradatiezone te ontsnappen. Wie er gaan degraderen naar de 
damedivisie is nog lang niet te zeggen. Voor Tom hekkesluiter met 1 punt wordt 
het lastig. 

In de bekercompetitie zijn we partijen in de eerste ronde, laatste 32, aan het 

inhalen. Vorige week won Jarne de twee partijen van Ate. Casper en Bram 
moesten vluggeren (voor beide spelers 5 minuten op de klok). Beide jongens 

wonnen 1 partij waarna in de beslissende partij Bram door de klok ging. Simon 
wist knap te winnen van Jorn wat een 1 - 1 tussenstand opleverde. De beslissing 
wordt ook hier bepaald door vluggeren op een van de komende clubmiddagen. 

Vanmiddag won Berend van Mehran en Sebastian na vluggeren van Edgar. 
Snelschaken leverde ook een winnaar op in de partij Casper - Gianluca. Casper 

stond veel beter in de eerste partij maar ging door de klok. Gianluca wist Casper 
in de tweede partij mat te zetten. Gianluca door naar de laatste 16. Komende 
weken spelen we de laatste partijen waarna we op 8 november gaan loten wie 



elkaar gaan tegenkomen in de volgende ronde. Alle uitslagen en standen in de 

interne- en bekercompetitie staan op de site bij competitie. 
 

 

Competitie: Simon en Menko promoveren. 

 
Vrijdag 18 oktober 2019. 

 
In de competitie is vanmiddag de zesde en voorlaatste ronde gespeeld. In de 
toren divisie won koploper Simon van Edgar en blijft dus ongeslagen. Simon 

promoveert naar de dame divisie, maar of hij periodekampioen wordt is 
afwachten. Matei volgt hem op 1 punt na winst tegen Dagmar. Matei houdt zicht 

op de periodetitel en promotie. Dagmar, op de derde plaats heeft nog een kleine 
kans als Matei de winst in de laatste ronde laat liggen. 
 

 
 

In de dame divisie is Ate, die vaak afwezig is geweest gedegradeerd naar de 
toren divisie. Wie ook naar de toren divisie gaat is nog spannend. Het lijkt te 

gaan tussen Marcus, Jonathan en Casper. Menko won zijn 6e partij tegen Ties en 
is gepromoveerd naar de konings divisie. Menko is nog geen periodekampioen 
want hij staat een half punt voor de Lars die van Imara won. Voor beiden is 

promotie wel aanstaande want de nummer drie Berend, na gewonnen te hebben 
van Gianluca, heeft een punt achterstand. In de koningsdivisie speelden Elliot, 

Pieter en Aron op school een simultaan tegen Eelke de Boer, Aron kwam nog wel 
op de clubmiddag, Pieter en Elliot niet. Volgens de reglementen speel je dan niet, 
dus kan je niet scoren. Aron kreeg het punt, ingedeeld tegen Pieter dus cadeau. 

Dat gold ook voor Jip die tegen Elliot moest spelen. Pieter, met 5 punten, blijft 
koploper met een half punt voorsprong op Aron. Jarne en Jip staan daar weer 



een half punt achter en hebben nog een hele kleine kans om de periode te 

winnen en een plaats te verdienen voor de halve finale. Tom staat in deze divisie 
laatste maar heeft nog wel kans om degradatie naar de dame divisie te ontlopen. 

Mede kandidaten zijn Ruben, Jorn en Mehran. Rogier en Hedde lijken veilig om in 
periode twee ook weer te spelen in de konings divisie.  
In de beker won Jip zijn tweede partij van Elia Alia en is door naar de laatste 16. 

Op 1 november speelt Boaz nog tegen Aron en moeten Jorn en Simon nog 
vluggeren, dan zijn alle namen voor de volgende ronde bekend. 

Alle uitslagen en standen staan op de site bij uitslagen > competitie en beker. 

 

 

 

Zilver voor Matei in Hoogeveen. 
 

Zaterdag 19 oktober 2019. 

 
Het Grand - Prix van Hoogeveen wordt al jaren gehouden op de zaterdag voor 

het Hoogeveen Schaaktoernooi. Vier Paardensprongers deden aan dit toernooi 
mee: Aron, Imara, Matei en Simon. Ook David, broer van Simon en Elodie, zus 
van Imara waren van de partij. Voorafgaand aan het toernooi werd in de 

plaatselijke Mac Donalds een simultaan gespeeld. 25 Schakers mochten het 
opnemen tegen Lucas van Foreest. Leuk om te weten: Lucas won ons SC de 

Paardensprong toernooi in 2012.  

 

     
                                                      Foto: toernooi site 



Als enige onder alle simultaan deelnemers wist Imara vanuit een Engelse 

opening een remise uit het vuur te slepen. 
   

 

Waarna dit bericht op de toernooi site verscheen: 



 



Na het simultaan was er een Happy Meal voor alle deelnemers plus een medaille. 

 

 

Matei was vandaag de enige Paardenspronger die het podium haalde. In de F 

groep werd Matei tweede. (update over de anderen volgt als de eindstanden op 
de NOSBO site staan). Op de foto zien we Matei rechts (hij was zijn clubshirt 

vergeten. Elodie volgt schaaklessen op school kan het al aardig want ze won 
goud in de H groep. 

 

 



Het Hoogeveen toernooi is natuurlijk ideaal om foto's te maken. Na de 

prijsuitreiking volgde de loting voor de eerste ronde. Tijdens de loting werden 
deze plaatjes door Martijn Hardeman (overigens ook bovenstaande) geschoten: 

 

 

                                                     Op de foto met Jan Timman 
 

Op deze foto's zien we onze clubleden samen met de pas 16 jarige Alireza 
Firouzja uit Iran. Hij speelt in de matches is Hoogeveen en is misschien de 

toekomstige wereldkampioen met nu al een rating van 2700 Fide punten. 
 

 



 

Tijdens het Hoogeveen schaaktoernooi spelen Aron en zijn vader in de Amateur 

groep 2. 
 

Link naar de site van het Hoogeveen toernooi. 
Gisteren verscheen dit bericht op de toernooi site, wie was het meisje die remise 
speelde? 

 

 

https://www.hoogeveenchess.nl/nl


 

 

 

 

 



Schaakinterland Nederland - Duitsland in 

Schaakmagazine. 

Vrijdag 25 oktober 2019. 

Op 7 september werd in Bourtange de 2e interland Nederland - Duitsland 

gespeeld met Elliot als winnaar van de open groep. Sake Jan de Boer heeft een 
leuk stuk geschreven voor Schaakmagazine, welke leden van de KNSB zes keer 
per jaar ontvangen. Vandaag viel het oktobernummer op de mat waarin het te 

lezen is. 

 

 

 

Martijn Hardeman wint amateurgroep 2 toernooi 

Hoogeveen! 

 
Zaterdag 26 oktober 2019. 

 

We zijn een jeugd schaakclub maar af en toe plaatsen we ook berichten over de 
NOSBO teams en andere toernooien waaraan ouders en trainers meedoen. Deze 
week is er gespeeld op het Hoogeveen Schaaktoernooi waaraan veel 

buitenlandse spelers meedoen. Het toernooi kent diverse klassen waarin 
gespeeld wordt. In de amateur 2 groep deden 58 spelers mee met een rating tot 

2000 punten. Aron en zijn vader Martijn deden mee in deze groep. 
 

 



 
 

 
Foto: toernooisite 

 

Aron met een rating van 1093 was als 56e geplaatst. Hij speelde een prima 
toernooi met een score van 3.5 punten, o.a. gewonnen van 1600 spelers. Aron 

eindigt op de 27e plaats, dus een prima prestatie en met veel tijd op de klok, 
uitstekende leermomenten. Vader Martijn was met een rating 1643 als 27e 
geplaatst. Martijn schaakt pas sinds vorig jaar in onze NOSBO teams na jaren 

niet gespeeld te hebben. Dit toernooi overtrof hij zichzelf. Na de 5e van de 8 
speelronden stond hij plotseling bovenaan met mooie winstpartijen tegen 1800+ 

spelers. De koppositie was vanmorgen voor de laatste ronde nog in handen van 
Martijn. Er moest gewonnen worden om kans te houden de groep te winnen. De 
meeste uitslagen stonden even na het middaguur al op de site, behalve de 

borden 1 waarop concurrent Fons van Hamond met hetzelfde puntenaantal (6) 
speelde en het tweede bord van Martijn. Na lang wachten verscheen de winst 

van Martijn op de site en wat later bleek Fons te hebben verloren. Een prachtige 
toernooiwinst voor Martijn! Vrijdag middag is Martijn ook nog geïnterviewd door 
radio Hoogeveen.  

 
Link naar de eindstand in de amateurgroep. 

 
 

https://chess-results.com/tnr479645.aspx?lan=17&art=1&rd=-1


 

Foto toernooisite 
 

Eli Alia geslaagd voor Stap 2+ 
 

Vrijdag 1 november 2019. 
 

De volgende geslaagde in dit nog prille seizoen is Eli Alia. Deze toch wel lastige 
stap heeft ze gehaald met een mooi cijfer een 7. Gefeliciteerd! 

 

 



Simon, Menko en Aron periode- kampioen, NOSBO 

teams remise 

 
Vrijdag 1 november 2019. 

 
Een lange schaakmiddag en avond in de Hunzeborgh, clubmiddag en vanaf 19.30 

uur de NOSBO viertallen in de eerste ronde van hun competitie. Op het 
programma vanmiddag de laatste ronde in de 1e periode waarin de promovendi 

en degradanten duidelijk zouden worden. 
 

 
 

In de torendivisie was Simon al zeker van promotie maar nog niet zeker van de 

periodetitel. Winst of remise was daarvoor genoeg. In de partij tegen Pim kwam 
Simon niet in de problemen dus de periodetitel voor hem. De strijd om de 

tweede promotietitel ging tussen Dagmar en Matei. Matei stond voor aanvang 
van de ronde een punt voor maar verloor van Charlotte. Dagmar won wel van 
Lukas waardoor beide spelers op 5 punten kwamen. Als de punten gelijk zijn dan 

telt in Zwitsers spelen de weerstand punten (WP). Dit is de som van de punten 
van je tegenstanders bij elkaar opgeteld. Voor beide spelers was deze ook gelijk, 

29 punten. Dan tellen de Sonneborn - Berger (SB) punten. Deze lijken op de 
weerstand punten, met het verschil dat de score van je tegenstanders waartegen 

je remise hebt gespeeld voor de helft meetellen. In deze score was Matei net iets 
beter, 18 punten tegen 17 van Dagmar. 
 

Menko was in de damedivisie ook al zeker van promotie maar nog niet van 
periodetitel. Die titel haalde Menko vanmiddag binnen met winst tegen Boaz. 

Lars gaat, na winst tegen Sebastian, met Menko mee naar de koningsdivisie. 



Marcus is samen met Ate gedegradeerd naar de torendivisie. Marcus verloor 

terwijl mede concurrent Jonathan remise speelde. Degraderen is niet erg want je 
krijgt nieuwe en misschien wel betere kansen op een wat lager niveau. Uiteraard 

ook degradanten in de koningsdivisie. Tom verloor van Hedde en Jorn van 
Rogier. Jorn en Mehran staan beide op twee punten meer hier een gelijke WP 
score. De SB score viel uit in het voordeel van Mehran, 0.25 punten meer. Aron 

won in een spannende match de beslissende partij tegen Pieter en is daarmee 
periode kampioen en hij heeft een plaats in de halve finale om het 

clubkampioenschap. Alle uitslagen en eindstanden staan op de site bij uitslagen. 
Nog even een verduidelijking voor de symbooltjes in de uitslagen: 
= : opgenomen bye, een half punt. Toegestaan 1 keer in elke periode behalve in 

ronde 6 en 7. 
na tijdig afmelden. Heb je geen afmelding doorgegeven dan wordt je niet 

ingedeeld en scoor je nul punten. 
+ : bye in de indeling, 1 punt. Wordt gegeven bij een oneven aantal deelnemers 
die ingedeeld kunnen worden (afwezige clubleden). Het indeling programma kijkt 

dan naar de onderste spelers in de tussenstand en kiest een speler die nog geen 
bye heeft gehad. 

 
In de beker is ook verder gespeeld. Aron won twee keer van Boaz en is verder. 

Loting a.s. vrijdag. 
 
Onze beide NOSBO teams speelden met 2 -2 gelijk. Ons tweede team tegen 

SISSA 3. Ruben ven Vliet en Frans van Nes verloren. Pieter en trainer Gerwin 
Haveman die zijn debuut maakte wonnen. De winst van Gerwin was opmerkelijk 

want hij won uit een totaal verloren positie. Zo zie je maar weer. Team twee 
kwam uit tegen Groninger Combinatie 3. Martijn Hardeman en Sake Jan speelden 
remise. Jan Baptist won en Johan Jorritsma verloor. De open schaakavond trok 

nauwelijks belangstellenden. Dat had mede te maken met de volgende dag, op 
naar Schier. Tegen 23.30 trokken we de deur van de Hunzeborgh achter ons 

dicht. 

 

Schaakeiland Schiermonnikoog kleurde weer geel! 

Zaterdag 2 november 2019. 

Als je een lijstje maakt van de 5 meest favoriete en leukste toernooien onder 
onze clubleden dan kom je in willekeurige volgorde tot deze toernooien: Grand – 

Prix Ten Boer (18 januari), Jeugdtoernooi Aurich (15 december), de 
schaakinterland in Bourtange, ons SC de Paardensprong Jeugdtoernooi (29 
februari) en natuurlijk het Lytje Willem toernooi op Schiermonnikoog. Vandaag 

werd op Schier de 4e editie gespeeld. 

Het leuke van dit toernooi is dat het echt een dagje uit is. De overtocht met de 
boot maakt het natuurlijk helemaal speciaal. Vorig jaar werd Schiermonnikoog 

uitgeroepen tot het eerste schaakeiland ter wereld. Ongeveer 20 
Paardensprongers waren vorig jaar bij de “plechtigheid” aanwezig. Vanmorgen 

vroeg vertrokken 19 Paardensprongers, 17 ouders en drie schakende gezinsleden 
die ook meededen (Elodie (zus van Imara en Aron), Anne (broertje van Ties) en 
David (broer van Simon en op proef bij de club), naar Lauwersoog voor de boot 

van 09.30 uur. Namens de trainersstaf gingen Miryam, Hieke, Sjoerd en Ronald 
mee. Het toernooi werd vorig jaar twee weken eerder georganiseerd, nog net in 



de zomertijd met destijds super mooi weer en een hele volle boot. Vandaag viel 

het reuze mee, plek zat op de boot waardoor ons gezelschap allemaal bij elkaar 
konden zitten. Dat leverde leuke plaatjes op (zie het fotoboek met veel foto’s van 

vandaag) met onze clubshirts en de gele SC de Paardensprong rugtasjes. 
Natuurlijk werd er op de boot veel geschaakt met de meegenomen materialen. 

 

Aangekomen in het dorp was het eerst tijd voor het maken van een groepsfoto. 

Gedurende de rest van de dag is het bijna onmogelijk om dat nog voor elkaar te 
krijgen. Daarna ging iedereen zijn eigen gang om de bijna twee uur, voor 
aanvang van het toernooi, te overbruggen. Aan het toernooi deden dit jaar 60 

kinderen mee. Onze club leverde het derde deel daarvan. Met SC Ten Boer 
samen, 13 kinderen, leveren twee clubs de helft van de deelnemers! De vraag 

vooraf, nemen we ook het derde deel van de prijzen, de bekende vuurtorentjes, 
mee naar het vaste land? Net als vorig jaar kregen alle deelnemers een T shirt 

waardoor ons Paardensprong geel verdween en het voor ons als trainers wel 
lastiger werd om de vele clubleden te vinden. 

In Hotel van der Werff (bestaat 300 jaar) speelden de A en B groep in de rustige 
serre, de rest speelt in een zaal waar het best wel rumoerig was. De ene speler 

kan hier beter tegen dan de andere, dat is even niet anders op dit toernooi. In de 
A groep waar zes spelers inzaten had Aron zijn dag niet. Hij eindigde als laatste 

met een remise en een winstpartij tegen Pieter die twee remises scoorde en heel 
knap de partij won tegen de winnaar van vorig jaar Arjan de Vries. Pieter werd 
met 2 punten vierde. Elliot was al laagste ratinghouder geplaatst maar leverde 

een hele goede prestatie. Drie partijen met winst, o.a. tegen Pieter en Aron en 
een keer remise. Met 3.5 punten werd hij gedeeld eerste maar moest op 

onderling resultaat Arjan voor laten gaan, die zijn titel prolongeerde. In groep C 



was Elia Alia oppermachtig met zes punten uit zeven partijen. Berend en Ties 

werden met 3 punten vijfde en zesde op onderling resultaat.  

 

Vijf Paardensprongers speelden in groep D waarvan twee het podium haalden, de 
broers Jorn en Hedde. Jorn won de groep met zes punten en Hedde eindigde op 
onderling resultaat met 4 punten op de derde plaats. Imara werd vijfde met 3.5 

punten gevolgd door Casper met 3 punten. Gianluca moest genoegen nemen met 
de laatste plaats, 2 punten. Gianluca vond de overtocht met de boot het leukste 

van dit toernooi. In groep E geen podiumplaatsen voor de Paardensprongers. 
Matei begon goed met drie uit vier maar verloor helaas de laatste drie partijen. 
Met drie punten werd hij vijfde, op onderling resultaat voor Simon. Boaz met 

twee punten werd zevende. Tot zover vielen de familie Hardeman en Kolijn nog 
niet in de prijzen maar in groep F zorgden Elodie en David ervoor dat er toch 

prijzen meegingen naar huize Hardeman en Kolijn. Beiden eindigde op een 
gedeelde tweede plaats. Op onderling resultaat mocht Elodie de beker voor de 
tweede plaats in ontvangst nemen en David de derde prijs. Anne wist helaas 

geen punten te scoren in deze groep maar hij heeft vast een leuk toernooi 
gehad. 

In groep G vinden we slechts een Paardenspronger terug: Jonathan. Jonathan 

heeft nog niet zoveel toernooien gespeeld maar deed het vandaag geweldig. Met 
vier punten werd hij gedeeld derde. Twee anderen uit deze groep hadden ook 

vier punten verzameld met een gelijk onderling resultaat werd het vluggeren. 
Het enige wat Jonathan van vluggeren wist is dat je heel snel moest schaken. 
Regel bij vluggeren is dat je wint bij een onreglementaire zet van je 

tegenstander. Je moet dan wel claimen bij de scheidsrechter. Deze regel kent 
Jonathan niet, gelukkig voor hem zijn tegenstanders wisten dat ook niet.  



 

Gedurende de twee partijen zagen we veel zetten van Jonathan en zijn 
opponenten die niet mochten. In de eerste partij won Jonathan die best 

gespannen achter het bord zat veel materiaal waarna zijn tegenstandster opgaf. 
In de tweede partij ging het eerst een stuk minder, Jonathan leverde snel een 

toren en dame in maar vocht zich terug in de partij door stukken terug te 
winnen. Zij opgejaagde koning stond veilig tussen zijn eigen pionnen toen de 
klok van de tegenstandster op nul stond. Jonathan hield gedurende de partij de 

klok goed in de gaten. Met een “je tijd is om” won Jonathan zijn eerste beker! 
Super gedaan! In de laatste groep, H, vier clubleden. Lisa, die de hele dag 

gecoacht werd door Hieke werd met nul punten laatste. Pim won twee partijen 
en eindigde op de 6e plaats. Melle miste het podium maar net. 4.5 Punten was 
een half puntje te weinig om derde te worden. Sebastian won vijf partijen en 

speelde remise tegen Melle. Deze score was voldoende voor de tweede plaats in 
groep H. Sebastian was niet tevreden met het zilveren resultaat, hij was het 

liefst eerste geworden. 

Acht bekers gingen met de half acht boot mee naar de wal. Er waren 24 bekers 
te winnen. Een derde deel van het aantal bekers, dus ook qua gewonnen bekers 
een geslaagde dag! Voor de trainers leverde dit toernooi weer veel lesmateriaal 

op. 

Ouders zijn enorm belangrijk voor onze club. Zij zorgen dat de kinderen naar 
toernooien kunnen gaan. Zo ook vandaag. Veel clubleden konden met elkaar 

meerijden. Daarvoor: ouders bedankt! Dank ook naar de organisatoren van het 
toernooi. Het was weer een hele leuke en gezellige dag op Schiermonnikoog! 

Volgend jaar komen we natuurlijk weer. Een tip: misschien kunnen jullie kijken 
of je het toernooi kan verplaatsen naar het eind van de zomer of in het voorjaar. 
Beter weer en voor de meegereisde ouders ook leuk om per fiets of lopend het 

eiland te verkennen. Het strand is dan ook een mooie optie. 

 



 

 

 

 



Periodekampioenen gehuldigd. 
 

Vrijdag 8 november 2019. 
 

Vorige week vrijdag werd de laatste ronde in de eerste periode gespeeld. De 
winnaars werden vanmiddag gehuldigd. Alle periodekampioenen krijgen dit 
seizoen een beker. De eerste ronde in periode twee werd vanmiddag gespeeld. 

We hebben om de indeling te verbeteren de KNSB ratings ingevoerd. 

 

 

Ate is vorige week helaas gestopt met schaken. We zien hem weer in september 
als we op kamp gaan. David, broer van Simon is vanmiddag clublid geworden. 

Welkom op de club David! We gaan als een speer met de grote clubactie. 
Inmiddels zijn 658 loten afgerekend. De actie loopt nog tot begin december. 

 

Loting beker levert de topper Aron - Elliot op. 
 

Vrijdag 8 november 2019. 
 

In de beker staat nog vluggeren tussen Simon en Jorn open. Vanmiddag is alvast 
geloot onder de 16 geplaatste clubleden. De loting verricht door Menko en Elliot, 

met scorebord werk van Tom, leverde een mooi affiche op: Aron tegen Elliot. De 
paringen van de andere partijen staat op de site bij competitie. De partijen 
worden gespeeld op de clubmiddag van 20 december. We spelen op die 

clubmiddag beide partijen. De tijd op de klok wordt later bepaald. 



David geslaagd voor stap 1 
 

Vrijdag 22 november 2019. 
 

Davis is nog maar net clublid maar nu al geslaagd voor stap 1. David wist 

voordat hij Paardenspronger werd al heel veel over het schaken. Zonder 
problemen is hij geslaagd met een 8. Gefeliciteerd! 

 

 

 

  

Negen Paardensprongers op het podium in Veendam! 
 

Zondag 24 november 2019 

 
HSP/SC Veendam en SC de Paardensprong organiseerden vandaag voor het 
eerst een open jeugdtoernooi met Zwitserse indeling in het Winkler Prins 

Scholengemeenschap in Veendam. Met het open toernooi werd de Grand - Prix 
formule van de afgelopen jaren verlaten. Open Zwitserse toernooien vinden veel 

jeugdspelers leuker om te spelen want je weet, in de zeven speelronden, niet wie 
je volgende tegenstander is. En je hebt een leukere prijsuitreiking want wie in de 
zeven leeftijd categorieën in de prijzen valt weet je pas op dat moment. De 

bijdrage van onze club werd voornamelijk geleverd door Bram die nauw bij de 



organisatie betrokken was en voor de indeling zorgde. Sjoerd en Ronald leverde 

hun bijdrage als wedstrijdleider.  
 

 
 
Met slechts 39 deelnemers mag je het toernooi matig bezocht noemen. Maar 
onder de deelnemers, 13 Paardenspongers die de weg wel naar Veendam wisten 

te vinden. Het werd een soort van mini SC de Paardensprong toernooi waar 
slecht vier clubleden het podium niet haalden. Met een derde aandeel in het 

deelnemersveld troffen veel clubleden elkaar. Sebastian (G) en Matei (E) hadden 
hun dag niet. Sebastian werd laatste met een winst en remise partij. Matei 
scoorde drie punten waarvan 1 uit een bye. We gaan hem verder coachen, want 

verliezen vind Matei nog lastig. Pim won twee keer en speelde een keer remise. 
Hij zat de hele middag in het tweede lokaal waar ik hem goed kon volgen. In een 

paar partijen was meer mogelijk geweest maar mooi om te zien dat hij veel 
plezier heeft in het spelen en daar veel van leert. De bekers komen dan vanzelf. 
In Zwitsers kan je pech hebben en dat ondervond Dagmar. Na verlies in de 

eerste ronde moest ze in de tweede partij spelen tegen een tegenstander met 
bijna 900 punten meer, die in de eerste ronde verloren had. Deze partij ging ook 

verloren, waarna ze in de volgende vier partijen 3.5 punten scoorde. In de 
laatste ronde had Dagmar geen geluk met een verloren partij tegen Pieter.  

Dan naar de prijswinnaars. Mehran won zijn eerste beker dit seizoen. Met vier 

punten werd hij tweede in de G categorie. Derde met drie punten werd Edgar die 
in de laatste ronde met veel geluk mat wist te vinden in een dame/koning tegen 
koning stelling. Bij de F'jes werd Eli Alia zoals van te voren verwacht eerste, met 

vier gewonnen partijen. Ties maakt op de club veel progressie, hij leert heel snel 
en doet nu ook vaak mee aan toernooien. In de E categorie werd hij vandaag 

eerste met vier punten. Super gedaan!  



 
 
Ruben won heel knap vijf partijen en werd daarmee derde bij de Dérs. Elliot, die 

heel goed op dreef is dit seizoen scoorde een puntje meer en werd tweede in de 
eindstand en tweede bij de Dérs. Hij moest Leon Niemeijer voor laten gaan. De 

Assenaar won alle partijen en werd met de perfecte score toernooi winnaar. 
Slechts drie deelnemers bij de oudste categorie A/B, allen gehuld in 
Paardensprong geel. In deze categorie werd Pieter eerste met 5 punten evenveel 

als Jip die op WP punten, twee punten minder, genoegen moest nemen met de 
tweede plaats. Jarne met ook 5 punten kwam ten opzichte van Jip op WP een 

puntje te kort dus derde. 
Negen van de 20 bekers (categorie H een beker minder) kwamen dus bij 
Paardensprongers terecht. Bijna de helft van de prijzen met een derde van het 

aantal deelnemers. Dus een prima clubprestatie!  
Het aantal deelnemers viel zoals gezegd tegen. Misschien door de St. Nicolaas 

periode, dus voor volgend jaar met een betere planning vast meer deelnemers. 
Uitslagen in de speelronden en standen zijn hier te vinden. 

Foto's staan in ons fotoboek.  

Persbericht Menterwolde 

 

 

Grote Clubactie: 800 loten verkocht! 
 

Vrijdag 6 december 2019 

 
De verkoop van de loten voor de Grote Clubactie zit erop. We hebben met 

elkaar, ook de trainers, 800 loten verkocht. Daarmee is het clubrecord van vorig 
jaar, 525 stuks, ruimschoots verbroken. Topscorers dit jaar zijn: Dagmar 85 
stuks, Lars 55 en de broers Casper en Melle verkochten 52 loten. Zij zijn de 

winnaars van de Bol.com cadeaubonnen, gefeliciteerd! Op 10 januari gaan we de 
bonnen uitreiken en is er voor iedereen taart eten. 

De Grote Clubactie kent alleen maar winnaars. Voor de club is het belangrijk om 
extra inkomsten te genereren. In het verleden hebben we al onze klokken en 
nieuwe materialen met de opbrengsten betaald. Dit jaar zijn met de opbrengst 

nieuwe clubshirts besteld, en hebben we een mooi bedrag gereserveerd voor het 
kampeerweekend. De kinderen vergeten we natuurlijk niet. Als beloning voor de 

verkopers die 10 of meer loten hebben verkocht was er het unieke SC de 
Paardensprong rug tasje. Op toernooien zien we heel veel clubleden met het 
tasje en natuurlijk ons mooie shirt. Over ons shirt hebben we veel positieve 

https://brambaptist.nl/winklerprins/2019/
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/winkler-prins-toernooi-veendam-24-november-2019.html
https://www.menterwolde.info/sport/menterwolde/zuidbroekster-jip-oude-weernink-vijfde-op-wp-jeugdschaaktoernooi/
http://bol.com/


reacties gekregen. Winnaars zijn ook de ouders. Dank zij de Grote Clubactie 

kunnen we de contributie betaalbaar houden en kunnen de kinderen (en hun 
broers/zussen en ouders) heel voordelig mee met ons kampeerweekend op 

camping de Vledders in Schipborg. Voor volgend jaar een nieuwe uitdaging: 
kunnen we 1000 loten verkopen? 

 

 

Ties en Casper geslaagd voor stap 2 
 

Vrijdag 13 december 2019. 

 
De twee laatste diploma's van het jaar zijn vanmiddag uitgereikt. Ties en Casper 

scoorden beide een 9 voor het stap 2 examen! Gefeliciteerd! 
 

 
 

 

Goede start NJC teams in Hoogeveen. 
 

Vrijdag 13 december 2019. 
 

De Noordelijke Jeugd Competitie 2019 - 2020 is vanavond in Hoogeveen wat 
later dan gebruikelijk van start gegaan. Negen teams doen dit seizoen mee: SC 

Ten Boer, MSV Meppel, SC Hoogeveen, vd Linde Winschoten, regerend kampioen 
SC Haren, twee teams van SG Staunton en onze SC de Paardensprong teams. 

Opvallend: er is voor het eerst in het bestaan van de NJC geen enkel Fries team, 
dat is jammer. Met negen teams is in elke ronde, waarin Zwitsers wordt 
gespeeld, een team vrij. Vanavond was dat SC Ten Boer. In de volgende ronden 



zijn het de teams die onderaan in het klassement staan. Of het team wat vrij is 

de twee match en vier bordpunten krijgt is mij nog onduidelijk. 
 

 

Na de clubmiddag was het haasten om op tijd in de auto te zitten voor de reis 
van drie kwartier. We waren op tijd in Hoogeveen om eerst bovenstaande 

teamfoto te maken. Team twee was in de eerste ronde ingedeeld tegen vd Linde 
uit Winschoten. Op bord 1 kreeg Lars met zwart een dubbele aanval met 

paard/loper op de F pion. Lars speelde net de verkeerde zet waardoor hij een 
pion en toren moest inleveren. De compensatie was slechts het paard. 
Tegenstander Sander Wage gaf deze voorsprong gedurende de partij natuurlijk 

niet weg. Sterker nog hij won meer materiaal en de partij. Op bord twee zagen 
we een soortgelijke opening van Eli Alia met wit. Zij won de toren maar daarna 

zagen we een vreemde partij op het bord. Gedurende de partij kantelde de 
winstkansen diverse keren tot plotseling in het eindspel toren/loper + pionnen, 
toren/paard + pionnen de toren van Eli Alia werd geslagen. Ze probeerde nog 

wat te redden maar de winst ging naar de tegenstander. 

 

Op bord drie kwam Berend in een lastige stelling terecht nadat hij een stuk had 
verloren. De tegenstandster met wit had zich volledig op de aanval gericht en 

zag het gevaar van de dame van Berend op de H lijn niet komen. De opgesloten 
koning in de hoek van het bord werd prachtig mat gezet. Zo zie je dat je met 

achterstand en een goed plan toch kan winnen. Op bord vier speelde debutant 
Matei. Hij kon nog niet noteren wat in deze competitie verplicht is, op de 
clubmiddag kreeg hij vanmiddag een spoedcursus. Voor debutanten in de NJC 

hebben we in het verleden gezien dat ze moeten wennen aan het lange 
speeltempo van 45 minuten + 15 seconden per zet. Vaak blijven ze hangen in de 

snelle modus van 15 minuten die ze gewend zijn op Grand - Prix toernooien  



 

 
 

Matei is van nature een rustige speler en deed het voortreffelijk met de 
instructies die hij van te voren had gekregen. In een toren eindspel met voor 

Matei vier pionnen meer kreeg hij een remise aanbod welke natuurlijk niet werd 
geaccepteerd. De rest van de partij speelde Matei rustig en goed uit. De torens 

werden geruild waarna twee pionnen konden promoveren. Daarmee zat de partij 
in de tas na ruim een uur spelen. Heel goed gedaan Matei! 
 

 



Thuisclub SC Hoogeveen was de tegenstander van ons eerste team. Rens heeft 

voetbaltraining op vrijdagmiddag en is daardoor op dit moment niet op de 
clubmiddag aanwezig, maar speelt wel mee in het NJC team. Op bord vier was 

hij binnen een half uur klaar met een klassieke mat met dame/loper. Altijd lekker 
voor een team om snel op voorsprong te komen. Op bord drie ging het bij Elliot 
helaas mis. Hij stond qua stelling beter met duidelijke winstkansen, maar zag 

een mat die niet meer te verdedigen was op zich afkomen. Zijn partij is al 
geanalyseerd door Martijn en het blijkt dat voorafgaande aan de dreiging Elliot 

zijn paard op het verkeerde veld heeft neergezet. Volgens Martijn lastig om dit 
goed te zien. Pieter en Aron verschillen niet veel in rating dus kozen zij ervoor 
dat Aron op het eerste bord zou spelen. In de NJC mag je binnen een afwijking 

van 150 Noordelijke Jeugdrating punten (NJR) deze keuze maken. Is het getal 
hoger van bepaald de rating de bord volgorde. Gedurende de partij van Pieter 

heb ik hem niet in de problemen zien komen. Hij zette een goede en degelijke 
partij op het bord. Met een aanval op de G lijn met dame/paard kon zijn 
tegenstander niets anders meer doen dan opgeven.  

Met een fraaie tussenstand 2 - 1 tegen dit toch sterke team was het wachten op 
Aron die minimaal een halfje nodig had om de match te winnen. Intussen was 
Ciprian (vader van Matei, dank voor het rijden) met vier spelers weer richting 

Stad vertrokken want het zou een latertje worden gezien de bord stelling bij 
Aron waar nog alles mogelijk was. De doorbrak in deze partij kwam met een 

batterij op de F lijn met twee torens en een dame. Hiermee won Aron een paard 
maar daarmee was niets beslist want op dat moment speelde Aron in tijdnood 
met minder dan 5 minuten op de klok. Dan is het de zenuwen in bedwang 

houden en toch de goede keuzes maken. Dat lukte Aron in deze geweldige partij. 
Na afruilen van veel stukken volgde promotie en met twee dames op het bord 

was ook deze partij binnen. Een heel goed resultaat van team 1 want we zijn 
beslist een van de kanshebbers om kampioen te worden! 

De volgende ronde wordt gespeeld bij Staunton op vrijdag 24 januari. De 

tegenstanders volgen nog en de uitslagen van vanavond. Ronde drie wordt op 28 
februari gespeeld een dag voor ons toernooi. Onze teams spelen dan niet i.v.m. 
de voorbereidingen. Voor deze datum moeten onze teams tegen elkaar hebben 

gespeeld. We gaan op zoek naar een geschikte datum. Een match werd maandag 
gespeeld. Het onderlinge treffen tussen de Staunton teams werd door hun eerste 

team gewonnen met 2.5 - 1.5 
  
Uitslagen: SC Haren - MSV Meppel 2 - 2 

 

Aurich: bekers voor Imara en Elliot 
 

Zondag 15 december 2019. 

 
Slechts zes schakers uit het NOSBO gebied deden vandaag mee met het jeugd 
toernooi in de Finkenburg Schule te Aurich. Dat kwam mede door te toch wat 

slechte planning voor dit leuke toernooi. Voor velen van ons is de periode tussen 
St. Nicolaas en Kerst best druk en om op zondag om half negen vertrekken is 

ook niet uitnodigend. Ook voor de Duitse spelers was de datum niet gelukkig, de 
zaterdag ervoor werd in Lingen (bij Emmen de grens over) ook een 
jeugdtoernooi georganiseerd. Aurich trok vandaag bijna 40 deelnemers, in 



Lingen het dubbele aantal. Voor het volgende toernooi in Aurich wordt gekeken 

of men daar later kan beginnen dan 10 uur in de ochtend, wat voor Duitse 
toernooien gebruikelijk is. 

 

 

In de U12 (twaalf jaar en jonger) groep won Elliot vijf van de zeven partijen. 

Tijdens de prijsuitreiking die eerder was dan de andere groepen kreeg Elliot de 
beker mee voor de tweee plaats. Maar op de site jugendserie.de zien we zijn 
score terug op de derde plaats. Daar is iets misgegaan. Maar toch een mooi 

resultaat voor Elliot. 
 

 
 

Imara, Matei en Boaz deden mee in de grote groep (22 deelnemers) U10. Tien 
jaar en jonger. Voor aanvang van het toernooi kreeg deze groep nog een 

http://jugendserie.de/


spoedcursus spelregels van het schaken. Leuk dat ze dit doen om het geheugen 

van de jonge schakers nog even op te frissen. 
 

 

Voor Matei was het zijn tweede toernooi in drie dagen. Na zijn succesvolle partij 

in Hoogeveen vrijdagavond in de NJC competitie scoorde Matei vandaag 4 punten 
uit zeven partijen die op Zwitsers waren ingedeeld. Goed voor de 11e plaats in 

de groep.  
 

 

Boaz won twee keer en speelde een keer remise. Met 3.5 punten eindigde hij in 

de middenmoot. 



 

Imara won vorige jaar een beker als beste meisje in de groep. Vandaag lukte het 
haar weer. Met vier punten werd zij meisjes kampioen in de U8 die was 
samengevoegd met de U10 groep. Bij de veteranen die waren samengevoegd 

met de U14 en U16 werd haar vader na ik meen 9 speelronden keurig vierde. 
Het wederom leuke toernooi was om kwart over vier afgelopen. Hopen dat ze in 

Aurich op hun volgende toernooi wat later beginnen. Ze trekken dan zeker meer 
Nederlandse deelnemers. Op de groepsfoto staan ook Ten Boer spelers Maurijn 
en Joachim. Maurijn werd 3e in de U10 groep met 5 punten. Een mooi resultaat 

voor de NL delegatie met 50% bekerscore. Dank aan Rene, Nils en hun staf voor 
een leuke dag in Aurich! 

 

Beker en leuke schaakspelletjes op laatste clubmiddag 

2019. 
 

Vrijdag 20 december 2019. 

 
Op de laatste clubmiddag van het jaar doen we al jaren leuke schaakspelletjes 
zoals doorgeefschaak, Raindrop Chess, spelen met gekleurde schaakstukken, 

schaken met z'n drieën enz. Sinds dit seizoen spelen we op de clubmiddag voor 
de vakanties in de bekercompetitie, na de eerste ronde op een van de eerste 

clubmiddagen. Op deze vrijdagen zijn vaak veel clubleden afwezig en is er geen 
interne competitie. 
  

Praktisch komt dit goed uit omdat in de interne competitie niet ingehaald kan 
worden wat wel in de beker kan. Vandaag speelden de laatste zestien in de 

kleine zaal de dubbele ronde met wit en met zwart. Berend won twee keer van 
Ties en dat deden ook Rogier tegen Jorn, Pieter tegen Tom en Jarne tegen 
Sebastian. Lars won de eerste partij tegen Ruben waarna de tweede partij 

remise werd. Lars dus ook door naar de kwartfinale. De topper tussen Aron en 



Elliot werd gewonnen door Aron, de eerste partij met winst, de tweede werd 

remise. Daarmee zijn zes kwartfinalisten bekend. Menko en Gianluca waren 
afwezig dus deze partijen worden in januari ingehaald. Datzelfde geld voor Jip en 

Robin, Robin was afwezig dus ook tussen deze spelers wordt het inhalen. De 
loting volgt in januari als de inhaalpartijen zijn gespeeld. De kwartfinale wordt 
gespeeld op 14 februari. 

 

 
 

Iedereen die niet meer actief was in de beker speelde dus leuke schaakspelletjes. 

Het werd een leuke afsluiting van een mooi schaakjaar 2019! Op 10 januari 2020 
bestaat de club 14 jaar. We gaan beginnen met taart eten op het succes van de 
Grote Clubactie met de prijsuitreiking van de beste loten verkopers. Op het 

programma staat dan ook de 7e en laatste ronde in de tweede periode in de 
interne competitie. Op onze sites komen nog verslagen van o.a. GP 

Schaakfestival op 28 december en een overzicht stand van zaken in de interne 
competitie. Begin januari wordt onze site alvast klaargemaakt voor de 
inschrijving van het 11e SC de Paardenspong Toernooi 2020 op 29 februari. 

 

 

 

 

 

 

 



Dagmar en Mehran in de prijzen op laatste GP 2019. 

Sake Jan en Johan op het podium Schaakfestival 
 

Maandag 30 december 2019. 
 

Traditie is het al jaren. Het laatste Grand - Prix toernooi van het jaar wordt 
gespeeld in het Sportcentrum RUG & Hanze aan het Blauwe Borgje in Groningen. 

In het gymzaaltje waren afgelopen zaterdag 28 december ruim 40 kinderen 
aanwezig die aan dit toernooi deelnamen. Het aantal deelnemers lag ruim onder 
voorgaande edities. Ook van onze club een kleine afvaardiging met Pieter, 

Mehran en Dagmar. De opkomst lag ver onder voorgaande jaren waar vaak 60 
tot 80 kinderen aanwezig waren. Hoe dat kan, daar gaat de jeugdcommissie 

misschien een onderzoek naar doen. Vast staat wel dat veel jeugdspelers 
meededen aan het Schaakfestival met 9 speeldagen (vanaf 21 december) of in 
de Compact groepen die vijf dagen speelden vanaf 26 december. 

 
In de C groep won Dagmar 6 van de 7 partijen en werd daarmee tweede in de 

groep. Na een paar toernooien net niet op het podium vandaag eindelijk in de 
prijzen en dat is verdiend. Dagmar werkt hard in haar stappenboeken waarin ze 
nauwelijks fouten maakt. Nu nog hard werken om al het geleerde nog beter op 

het bord te krijgen, dan verdiend ze nog meer prijzen want talent heeft ze. 
 

 

Talent heeft Mehran ook zeker maar hij moet nog even meer opletten wat zijn 

tegenstander van plan is. In een van zijn partijen zag ik hem compleet verloren 
staan maar met een mat achter de paaltjes won hij toch de partij. Zes punten 
leverde Mehran de eerste plaats op in de D groep. Na Veendam de tweede beker 

op rij. Mooi gedaan Mehran! Het was niet de enige prijs die Mehran vanmiddag 
won. Hij was een van de 5 winnaars die de twee schaakpuzzels goed had 

opgelost en daarmee een training heeft gewonnen van oud clublid Jonas 
Hilwerda. Een afspraak maken voor de training is vast niet lastig want Jonas zijn 

vader Anders geeft Mehran ook les op basisschool de Heerdstee. Dank aan SG 
Staunton voor het beschikbaar stellen van deze mooie en leerzame prijs. 
 



 

 

In de A groep wist Pieter twee partijen te winnen, speelde twee partijen remise 

en verloor er een. Met drie punten uit vijf partijen eindig je meestal in de prijzen 
maar dat lukte vanmiddag niet. Drie spelers scoorden een half puntje meer, dus 
pech voor Pieter met een vierde plaats. 

 

 

Aron deed op het Schaakfestival mee in de open C groep. Hij begon het toernooi 
met een bye op de kortste dag en zijn verjaardag. In de volgende 8 ronden won 
Aron drie keer, speelde net zo veel partijen remise en verloor twee keer. Een 

keurige 9e plaats in deze groep die gewonnen werd door jeugdspeler Leon 
Niemeijer uit Assen.  

 



Foto: toernooi site Harry Gielen 

 
Eli Alia was denk ik de jongste in de Compact C groep. Zij speelde, door een 

verjaardag, vier partijen en won er een. Op 28 december zag ik haar spelen 
tegen Jan Oord die ze heel goed partij gaf. Na bijna 3 uur spelen maakte ze een 
fout waardoor haar paard eraf ging. De reactie was kenmerkend van Jan: ik had 

er een hele kluif aan! Een mooie leerschool op weg naar het PJK in januari. Haar 
vader Johan, speler in onze NOSBO teams, eindigde op het podium Met 3.5 

punten uit vijf partijen eindigde hij op de 5e plaats. Goed voor de ratingprijs met 
een toernooi resultaat van +1.00 punt. Trainer Sake Jan was het hele toernooi in 
de Compact C groep bovenaan te vinden. In de laatste ronde speelde Sake Jan, 

na vier keer winst, remise en werd met 4.5 punten op basis van hogere WP 
punten winnaar van de groep. 

 



 
 

Martijn Hardeman maakte zijn debuut op het Schaakfestival. In Hoogeveen werd 
hij verrassend winnaar. In Groningen had hij duidelijk meer tegenstand. Met 1.5 

punten eindigde Martijn in de onderste regionen maar de opgedane ervaring 
neemt hij mee voor onze NOSBO teams die eind januari weer gaan spelen. 
  

  

 

Eli Alia en Elliot plaatsen zich voor NK! 

Vrijdag 3 en zaterdag 4 januari 2020. 

  
SC de Paardensprong bestaat deze week 14 jaar. Als jeugdleider heb ik alle 

Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen (PJK) meegemaakt. Dit weekend was ik er 
voor het eerst niet. Met mijn vrouw koos ik dit weekend waar de club even met 
reces is, voor een lang weekend Den Haag en Rotterdam op vakantiepark 

Zuytland waar de noordelijke jeugdclubs tijdens het NK ABC 2016, gespeeld in 
Topsportcentrum Rotterdam tegenover stadion de Kuip, hun kamp gezamenlijk 

maakten. Destijds huurden we daar meerdere huisjes, wat gedurende ruim een 
week een hele leuke en gezellige tijd opleverde. Nu ik er niet was maakte Martijn 
Hardeman de volgde impressie: 

 
 



Foto: Jan van Os 

  
AB-groep (vrijdag): Aron: zat in een superzware groep met o.a. de tweeling van 

Foreest en Daan Noordenbos. In zijn eerste twee partijen moest hij beide keren 
tegen een 2100+ speler aantreden. Dat was nog een maatje te hoog gegrepen. 

In de laatste ronde speelde Aron tegen de sterke Nanne van Foreest (1800+). 
Waarschijnlijk stond Aron in de slotstelling gewonnen, maar hij zat in enorme 
tijdnood en nam om die reden het remiseaanbod van Nanne aan. Een mooie 

afsluiting en met 3 punten in deze zware groep kan hij tevreden terugkijken.  
  

D-groep (vrijdag): Eli Alia is in zeer goede vorm. Ondanks dat ze een 
leeftijdscategorie hoger speelde dan haar eigen, verloor ze alleen van Elisa 
Oostinga. Ook spelers met een veel hogere rating hadden het erg lastig tegen 

haar. Zo mochten Noël Koene en Elliot blij zijn dat ze nog met remise 
wegkwamen. Eli Alia werd uiteindelijk heel knap gedeeld 2e in deze groep. 

Daarmee plaatste ze zich voor het NK, waar ze ervoor kiest in de meisjesgroep 
uit te komen. Elliot wilde dit jaar heel graag weer een NK-ticket bemachtigen. Hij 
verloor verrassend in de 1e ronde, maar herpakte zich goed. In de laatste ronde 

ging het nog bijna mis tegen Eli Alia, maar in wederzijdse tijdnood werd het 
remise, waarmee Elliot NK-deelname veilig stelde. Dagmar liet zien dat ze enorm 

vooruit is gegaan de afgelopen periode. Ze scoorde maar liefst 4 punten en steeg 
daarmee ver boven haar rating uit. Erg knap! Ook Ties deed het erg goed, met 
3,5 punt en een TPR die ver boven zijn rating ligt. Matei scoorde met 3 punten 

precies wat op grond van zijn rating verwacht mocht worden. Casper had helaas 
zijn dag niet: hij scoorde 2 punten.  

  
C-groep (zaterdag): Ook de C-groep was heel zwaar bezet met de tweeling van 
Foreest en Loek van der Hagen. Elliot kwam op 3,5 punt. Dagmar en Eli Alia 

wisten in deze zware groep met veel oudere tegenstanders ook nog 2,5 punt te 
halen. Erg knap. Eli Alia heeft duidelijk weer een stap vooruit gezet. Tegen 

Sander Wage – één van de sterkere spelers in het GP-circuit – ging ze 



bijvoorbeeld pas ver in het eindspel onderuit. Met een beetje meer eindspel 

ervaring en -techniek houdt ze zo’n stelling een volgende keer gewoon remise.  
  

E-groep (zaterdag): Imara begon erg sterk. Na 3 ronden stond ze gedeeld eerste 
met 2,5 punten. Daarna brak mogelijk een gebrek aan wedstrijdritme haar op, 
want toen volgden 3 nullen. De laatste ronde wist ze wel weer te winnen. Al met 

al een 50%-score conform haar rating. Helaas was dat net een half puntje achter 
het eerste meisje dat daarmee net het NK-ticket voor Imara’s neus wegkaapte. 

Maar niet getreurd, want het PJK van Imara’s eigen leeftijdscategorie komt nog. 
Mehran heeft recent een paar mooie toernooisuccessen behaald, maar vandaag 
was de vorm wat wisselend. Hij scoorde precies het tegenovergestelde van 

Imara. Hij verloor dus de eerste 3 ronden, won er toen 3 en verloor de laatste. 
Mehran’s tijden komen ongetwijfeld weer bij een volgend toernooi en op de FGH 

kwalificatie later dit jaar (datum volgt binnenkort, mogelijk 18 april). Ook Melle 
had zijn dag niet helemaal. Hij scoorde 1,5 punt. Een volgende keer weer beter! 
Eli Alia speelde in deze groep, haar categorie niet mee. Op het ONJK had ze zich 

al als meisjeskampioen geplaatst voor het NK in Waalwijk. 
  

Erg leuk was het live-verslag dat op de NOSBO-site werd bijgehouden. Zo kon 
iedereen gedurende de dag zien hoe het kampioenschap verliep. Voor herhaling 

vatbaar! Ook voor de rest was de organisatie prima. Het was over het algemeen 
rustig in de ruime speelzaal en de ronden werden steeds netjes ingeleid met een 
kort praatje. 

  
Alle uitslagen staan op de NOSBO site. Verslagen zijn ook terug te vinden op de 

site van  
SC Ten Boer. 
  

Foto serie zie je hier 
 

Feestje Grote Clubactie! 

Vrijdag 10 januari 2020 
 

Op de eerste clubmiddag van 2020 eerst een klein feestje. We vierden de 
succesvolle Grote Clubactie 2019 waar clubleden en trainers 800 loten 

verkochten. Een nieuw clubrecord! Traditie is dat we de clubmiddag starten met 
taart eten en de beste loten verkopers in het zonnetje zetten. 
 

https://nosbo.nl/
http://roelofsschaakblog.blogspot.com/
https://photos.app.goo.gl/QDBsjDdoE4tPyXSV8


 

Voor de beste drie verkopers hebben we al een aantal jaren Bol.com 
cadeaubonnen. Deze gingen dit jaar Melle, Casper, Lars en Dagmar. Melle en 

Casper verkochten als broers 52 loten. We hadden 1 cadeaubon in de planning 
voor de derde plaats maar gezien de mooie opbrengst kregen ze beide de 

bonnen voor de derde plaats en hoefden ze de bon niet te delen.  

 

Lars staat al jaren op het podium onder de beste verkopers. Dit jaar met 55 

verkochte loten kon hij Dagmar niet bijbenen. Toch een knappe prestatie om 
ieder jaar zoveel loten te verkopen. Dagmar boekte met 85 verkochte loten een 

nieuw clubrecord en kreeg ze de prijs voor de beste loten verkoopster Grote 
Clubactie 2019! Super gedaan Dagmar! 
 

http://bol.com/


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David, Berend en Pieter periodekampioenen! 

Vrijdag 10 januari 2020. 

 
De laatste ronde in de interne competitie is vanmiddag gespeeld. In de 

voorbeschouwing op de site hebben jullie de kansen van verschillende spelers 
kunnen lezen. De ontknoping: 
 

 
 
In de torendivisie stonden David en Dagmar bovenaan en zij maakten geen 

fouten. David won van Charlotte en Dagmar was te sterk voor Bram die nog een 
klein kansje had. David is periodekampioen met 6 punten. Samen met Dagmar, 

zij scoorde 5.5 punten, gaan zij in periode drie in de damedivisie spelen. 
Opmerkelijk is het periodekampioenschap van David, nog maar heel kort lid van 
onze club. 

In de damedivisie moest Berend winnen om het periodekampioenschap binnen te 
halen. Dat lukte heel snel in de partij tegen Casper. Binnen een paar minuten 

had Berend het voor elkaar. Tom was ook een van de favorieten om te 
promoveren maar het ging mis tegen Simon. Tom verloor deze partij waarmee 
Simon op 5 punten kwam en de tweede plaats + promotie voor zeker stelde. 

Sebastian was niet aanwezig vanmiddag, Hij eindigt op de voorlaatste plaats dus 
nieuwe kansen in de torendivisie. Dat geld ook voor Jonathan, hij verloor de 

partij van Gianluca en gaat ook met de laatste plaats verder spelen de de 
torendivisie. 
 

 
In de koningsdivisie waren vier spelers afwezig. Dat leverde met een Zwitserse 

indeling een andere indeling op dan van te voren gedacht. De topper tussen 
Pieter en Jip bleef uit want beiden moesten met zwart spelen. In overleg met alle 



spelers werd besloten dat we geen geforceerde paring zouden maken en de 

indeling gewoon zouden spelen. Onderaan het klassement stonden Hedde en 
Mehran die beiden afwezig waren. De competitie kent geen inhaalmomenten dus 

beide spelers zien we in de derde periode terug in de damedivisie. Lars speelde 
zich veilig door verrassend te winnen van Aron. In de top van het klassement 
ging het periodekampioenschap tussen Jip en Pieter. Jip had alleen kans op de 

titel als Pieter zou verliezen. Jip won zijn partij tegen Jarne maar even daarvoor 
ronde Pieter zijn partij met winst af tegen Ruben. Pieter is met het 

periodekampioenschap geplaatst voor de halve finale. Volgende week gaat 
periode drie van start en krijgen de periodekampioen hun beker. In de 
bekercompetitie was er wel succes voor Jip. Hij won twee keer van Robin en gaat 

door naar de achtste finale. 

 

 

Imara en Elliot succesvol in Dokkum 
 

Zaterdag 11 januari 2020. Verslag en foto's Martijn Hardeman. 
  

Vandaag was ik met Imara, Elliot en Sono van de Matadoren naar de GP 
Dokkum. Het werd een leuk en succesvol toernooi. De groepen A en B speelden 
in een aparte zaal die een stuk rustiger was dan de zaal met de andere groepen. 

De Hoogkerkers Sono en Elliot waren op rating de favorieten in de A-groep. 
Vorige week wist Elliot bij de PJK Sono voor te blijven en daarmee een NK-ticket 

te bemachtigen, dit keer won Sono van Elliot en dat was uiteindelijk beslissend. 
Sono won, maar Elliot werd keurig 2e van de hoogste groep. Leuk was het om te 
zien hoe gemoedelijk en gezellig beide concurrenten van elkaar tussen de rondes 

door met elkaar omgingen. Beiden erg sportief! 
 

 

 
 



 
 
Imara was vandaag uitstekend op dreef. Ze zat voor het eerst in een C-groep op 
een GP, waarin ze op basis van de Noordelijke Jeugdrating op plek 7 van 8 was 

ingedeeld met verder alleen jongens. Ze speelde heel geconcentreerd en mooi 
schaak. Ze nam de tijd als dat nodig was in een stelling, maar vond dan ook 

goede oplossingen. Na 6 ronden stond ze samen met een andere sterke speler 
ongeslagen bovenaan met beiden 5 uit 6. De laatste ronde verloor ze helaas, 

maar ze werd dus heel netjes tweede met 5 uit 7 in deze sterke groep. Een 
mooie opsteker waar ze trots op kan zijn.  
 

 

Imara heeft een ondenkbaar mat gecreëerd en ziet het punt al blij tegemoet! 
 



Opvallend was hoe royaal de Friese organisatoren waren. Er waren na ronde 3 en 

5 twee korte pauzes, waarin de kinderen beide keren getrakteerd werden op 
drinken met chips of een koek. Voor de kinderen die geen beker wonnen, was er 

een medaille. Een erg leuk en geslaagd toernooi! 
 

 

Na al die partijen tegen alleen maar jongens na het toernooi nog even lekker lol 

maken achter het bord met een ander meisje na afloop van het toernooi. 
 

 

Prima verstandhouding tussen de twee concurrenten. 

 

 



 
 

 
 

Met een succesvolle auto terug naar Groningen. 
 

 
 

Kampioenen 2e periode 
 

Vrijdag 17 januari 2020. 
 

De tweede periode in de interne competitie zit erop. Vanmiddag kregen de 
periodekampioenen hun wel verdiende beker. In de torendivisie werd Dagmar 



tweede en promoveert een divisie horen, de damedivisie. Kampioen in de 

torendivisie werd David met 6 uit 7.  
 

 

In de damedivisie eindigde Simon op de tweede plaats en mag het nu een stapje 

hoger proberen. Berend wilde in de eerste periode al doorschuiven naar de 
koningsdivisie maar dat lukte niet. Vandaag staat hij op het podium als winnaar 

van de tweede periode en eindelijk promotie. In de koningsdivisie ging de winst 
in de tweede periode naar Pieter. Naast het periodekampioenschap plaats Pieter 
zich ook voor een plek in de halve finale voor het clubkampioenschap! 

 

10e Grand – Prix Ten Boer weer een groot succes! 

 

Zaterdag 18 januari 2020. 
 

Er zijn toernooien waar onze clubleden heel graag naar toe gaan. In ons verslag 

Schiermonnikoog staat een top vier. Het Grand Prix Ten Boer, welke vandaag 
werd gespeeld staat daarbij. De reden is eigenlijk heel simpel, een goede 

organisatie, leuke randactiviteiten, goede speellocatie, ruime en gratis 
parkeerplaatsen en het allerbelangrijkste een goede sfeer. In Ten Boer weten ze 
alle facetten van een GP toernooi tot bijna perfectie uit te voeren. Toen ik even 

na half 1 het Buurhoes binnenliep waren de organisatoren nog bezig met de 
laatste puntjes op de i te zetten. Je merkt dan al dat "team Roelof" het weer 

prima voor elkaar heeft. In Ten Boer is het enige nadeel dat het aantal 
deelnemers een maximum van 94 heeft. Op de locatie kunnen er simpelweg 
mede ook vanwege de veiligheid niet in. Dat maximum werd na openstellen van 

het toernooi al snel gehaald. Er kwamen zelfs kinderen op de wachtlijst te staan. 

https://www.scdepaardensprong.nl/post/schaakeiland-schiermonnikoog-kleurde-weer-geel


Een goede tip aan alle organisaties van GP toernooien: neem de uitslagen over 

op een groot score bord zoals ze in Ten Boer al jaren doen. Kinderen en ouders 
hoeven dan niet te kijken bij de wedstrijdleiders naar de standen in de groepen. 

 

 

Groep H alle beker naar de gele shirts! 

 
Onder de 93, deelnemers (eentje viel eraf) 15 Paardensprongers. In de A groep 

die in een apart zaaltje zaten speelden drie Hoogkerkers: Aron, Elliot en van de 
Matadoren Sono. In deze sterk bezette groep zat ook de plaatselijk favoriet Daan 
Noordenbos die dit toernooi de voorgaande twee jaren won. Elliot had bepaald 

niet zijn dag. De enige score was tegen Sander Wage met een remise. De rest 
van de partijen gingen verloren. Aron speelde de eerste ronde tegen Daan en 

had voor een stunt kunnen zorgen (rating 1124 tegen 2101). In de partij had hij 
een duidelijk voordeel maar wist dat niet over de eindstreep te trekken. In de 
vier volgende partijen won Aron van Elliot en speelde ook tegen Sander Wage 

remise. Beide Hoogkerkers haalden het podium dus niet. De derde Hoogkerker 
Sono lukte dat ook niet. Met twee punten werd hij vierde, maar was wel de beste 

Hoogkerker, hij won van Elliot en Aron. Daan kwam overigens in nog een partij 
goed weg maar won voor de derde keer het toernooi, en hij mag de wisselbeker 
houden. Gefeliciteerd! 

  
In groep B ( samen met de groepen C en D ook in een aparte zaal) was Eli Alia 

veruit de laagste rating houdster met 887 punten. Dat deerde haar niet om een 
aantal stevige winstpartijen op haar naam te schrijven tegen ratinghouders 
1074, 907, 1021 en 1016. De vier punten die ze daarmee won leverde helaas op 

onderling resultaat een vierde plaats op. Jammer dat je met zo'n goed gespeeld 
toernooi niet op het podium komt! Mara met de gewonnen punten is ze op weg 



naar de magische 1000 grens! In groep C was ook Ruben de laagste in rating. Hij 

kwam tot een score van 1.5 punten wat nauwelijks ratingverlies oplevert. 
  

Vanaf de groep E werd in de grote zaal gespeeld. Hier zaten de meeste 
clubgenoten. Mehran en Hedde speelden in groep E. Hedde scoorde drie punten 
o.a. winst tegen Mehran en winst tegen de hoogste rating houder in de groep. 

Met drie punten kwam hij een puntje te kort om een beker te winnen. Mehran 
zijn rating is de laatste tijd lekker omhoog gegaan. Het was duidelijk wennen om 

tegen wat betere spelers te spelen. Slechts een gewonnen partij vandaag maar 
we zien hem duidelijk beter worden! In groep F had Casper ook de laagste 
aanvangsrating. maar het zat hier wat dichter bij elkaar. Met drie gewonnen 

partijen net geen podium voor Casper. In deze groep miste een speler zodat er 
zes ronden werden gespeeld. 

 

 
 
In de G groep heersten de dames Dagmar en Imara. Beiden verloren slechts een 

partij (Imara van Dagmar) en Imara speelde nog een keer remise. Dagmar won 
de groep en Imara werd op onderling resultaat 2e. Leuk om te zien dat ze elkaar 

in het schaken echt gevonden hebben als vriendinnen! David werd met drie 
punten vijfde in deze groep. Tegen de dames was er voor hem vandaag geen eer 

te behalen. Groep H werd een 1,2,3 tje voor onze clubleden Matei, Simon en 
Ties. Matei die soms moeite heeft met verlies tijdens een toernooi had daar 
vandaag geen last van. Hij verloor allen van Ties dus de eerste plaats. Simon 

werd tweede met een half punt minder (een remise en verlies tegen Matei). Knap 
derde werd Ties die we steeds verder progressie zien maken met 5 punten. 

 
 
 

 



 

 
Sebastian had in groep I zijn dag niet. Met twee gewonnen partijen tegen hogere 

ratinghouders, knap gedaan, werd hij vijfde, De laatste Paardenspronger vinden 
we terug in groep J waar Melle een heel goed toernooi speelde. Drie gewonnen 
partijen en een remise was goed voor de derde plaats. Een superblij Melle zien 

we op bovenstaande foto tijdens de prijsuitreiking! 
 

 
  
Dank aan de organisatoren voor een geweldige schaak middag in Ten Boer, we 

hebben er weer van genoten.  
Tussenstand GP Ten Boer - SC de Paardensprong Jeugdtoernooi 10 - 10. 

  
Link naar foto's van Ten Boer in ons fotoboek. 
  

 

 

NJC teams: winst en verlies met 2.5 - 1.5 

 
Vrijdag 24 januari 2020. 

 

In de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) stond vanavond de tweede ronde op 
het programma. Speellocatie vandaag BSV de Helpen, thuisbasis van SG 

Staunton. Ondanks het frisse en miezerige weer kozen de meeste teamleden uit 
de vaak bestempelde achterbank generatie om per fiets naar de Groenestijnlaan 
te gaan. Voor het eerst in het bestaan van de NJC zat ik alleen in de auto op weg 

naar de speellocatie. 
 

 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/grand-prix-ten-boer.html


 

Team twee trof vandaag een tegenstander van formaat, team MSV uit Meppel. 

Een lastige opgave om tegen deze sterke spelers een matchpunt in de wacht te 
slepen. Matei speelde op bord vier iets te snel. Hij moet nog wennen aan het 

langere speeltempo, maar werd bepaald niet van het bord geveegd. Al snel 
kwam er een toch wel lastig toren eindspel op het bord met voor Matei twee 
pionnen minder. Dit nadeel kon hij niet meer goedmaken maar toch weer een 

goede partij van Matei die met heel veel spelen snel beter wordt. Op het lastige 
eerste bord kon Lars (rating 675) tegen Florian Molanus (1354) niet voor een 

stunt zorgen. Hij kwam materiaal achter te staan waarna Lars toch besloot om 
niet op te geven maar de partij helemaal af te maken. Zijn tegenstander maakte 
geen fouten dus weer een bordpunt naar MSV.  

 

 



Op bord twee kwam Eli Alia (662) tegen Wessel Adema (1177) twee pionnen 

achter te staan toen ze plotseling een remise aangeboden kreeg. Waarom dit 
aanbod kwam is wat onduidelijk maar we houden het erop om de winst definitief 

in veilige haven te brengen. Eli Alia accepteerde het aanbod, mede omdat ze wat 
moe achter het bord zat. 
 

 

De verrassing viel op het derde bord waar Berend (592) het moest opnemen 
tegen Eva Molanus (1325). Berend won in de opening een paard en moest niet 

veel later een mogelijk matdreiging oplossen. Om het probleem op te lossen ging 
het stukvoordeel verloren maar Berend had toen een duidelijk betere stellen. Met 
een hele knappe aanval met twee torens en een loper wist hij mat te zetten. Na 

de partij kreeg Berend veel complimenten van de toeschouwers, en terecht! Met 
2.5 tegen 1.5 verliezen tegen MSV, zeker een titelkandidaat, is gewoon een goed 

resultaat gezien de gemiddelde ratings. Die van ons 581 en MSV maar liefst 
1209! 

 



Titelhouder SC Haren was de tegenstander van ons eerste team. Team Haren is 

wat minder strek dan vorig jaar maar toch een lastige en sterke tegenstander. 
Op bord vier miste Rens mat in twee, waarna hij een aanval met alleen een 

dame probeerde. De poging strandde waarna Rens zijn dame moest geven om 
mat te voorkomen. Met dameverlies was de partij snel gedaan maar we spelen in 
teams! Op bord twee toverde Pieter weer een hele goede partij op het bord. Een 

prachtige aanval met o.a. twee paarden was voldoende om de stand gelijk te 
trekken. Elliot won al snel een kwaliteit en kwam daarna in een lastige stelling te 

staan met heel veel stukken op EFGH lijn. Na afruilen waarin Elliot zijn toren gaf 
voor het laatste stuk van zijn tegenstander won hij de partij met een 
pionnenvoordeel en een paard.  

 

Met de 2 - 1 voorsprong was het aan Aron om de twee matchpunten binnen te 

halen. Hij probeerde de lastige stelling open te breken met een ruil van 
toren/paard tegen de witte dame, op bovenstaande foto in beeld gebracht. De 

witte koning moet slaan waarna een dubbele aanval volgt met paard f2. Na deze 
ruil bleef een onduidelijke stelling over met voor Aron een toch wat zwakke loper 
op c8, en de vraag is een toren en paard geven voor een dame winst voordelig? 

Op deze vraag kregen we geen antwoord. Aron kreeg een remise aanbod die hij 
uiteraard voor de matchwinst accepteerde. Een prima prestatie van team 1 welke 

de volgende tussenstand oplevert: 
  

1. SC Ten Boer 4 - 8,  
2. SC de Paardenspong 1 4 - 5.5,  
3. MSV 3 - 4.5 

4. Hoogeveen 2 - 5 
5. Staunton 2 2 - 5 

6. Staunton 1 2 - 2.5 
7. SC de Paardensprong 2 1 - 3.5 
8. SC Haren 1 - 3.5 

9. van der Linde 1 - 2.5 
  



Team Hoogeveen was vanavond vrij en krijgt 2 match en 4 bordpunten. SC Ten 

Boer staat nu zonder bordpunten verlies bovenaan. In de eerste ronde was dit 
team vrij en kreeg ook de maximale score. Met nog drie ronden te spelen krijgen 

drie teams ook dit puntenaantal erbij. De vraag is in hoeverre deze gratis punten 
de competitie gaat beïnvloeden. Op dit moment moet ons eerste team 2.5 
bordpunten goedmaken om gelijk te komen met de koploper. De kans dat team 

1 een vrije ronde krijgt is te verwaarlozen. Het is dus zaak voor het team om in 
te lopen zeker een keer met 4 - 0 te winnen. In de volgende ronde spelen onze 

teams tegen elkaar op een nog te bepalen datum want op de volgende 
speelronde, 28 februari kunnen onze teams niet spelen. We zijn dan druk met de 
voorbereidingen voor ons toernooi. De kans dat we Ten Boer treffen in ronde 4 of 

5 is natuurlijk groot. Staan de teams dan gelijk in matchpunten, dan is Ten Boer 
als ze meer bordpunten hebben, mede door de vrije ronde het voordeel. We 

gaan zien wat de invloed van de gratis punten is. De wiskundigen onder de 
clubleden gaan uitrekenen wat de invloed kan zijn, we zijn benieuwd! 
  

 

Dagmar slaat opnieuw toe in Damwoude! 
  

Zaterdag 25 januari 2019. 
Verslag en foto's: Martijn Hardeman. 

 
Dit weekend was alweer de 41 editie van het jeugdschaaktoernooi Damwoude, 
voor de gelegenheid omgedoopt tot Schaakwoude. Dit toernooi maakt deel uit 

van de Friese Grand Prix-cyclus. Maar uiteraard was er ook weer een Groningse 
delegatie aanwezig. Met een gezellig clubje, bestaande uit Dagmar, Imara, Matei 

en Sono van de Matadoren, togen we dus naar het mooie Friesland. Eli Alia ging 
met haar vader op eigen gelegenheid.  
 

 
 
Groep A speelde apart in een rustig zaaltje. De overige groepen zaten bij elkaar. 

De Friese toernooien kenmerken zich door een gemoedelijke sfeer.Ook hier 



hadden de organisatoren er weer alles aan gedaan om het voor iedereen een 

leuke middag te maken. Zo kreeg ieder kind een consumptiebon waarmee je 
allerlei combinaties van lekkere dingetjes kon krijgen bij de bar. Daarnaast 

waren er voor iedere groep van acht spelers maar liefst vier bekers te verdienen 
(behalve voor de A-groep van zes spelers) en kreeg ieder kind een medaille. Wel 
leidde alle gezelligheid ertoe dat het in de speelzaal soms rumoerig was, wat 

versterkt werd doordat niet altijd iedere groep gelijk met een nieuwe ronde 
startte. Verder viel op dat waar we bij de meeste jeugdtoernooien gewend zijn 

dat de wedstrijdleiders zich alleen met de partijen bemoeien als de kinderen 
erom vragen of het echt niet anders kan, hier actief werd ingegrepen als iemand 
door de klok ging of een stelling herhaald op het bord kwam.  

 

 

Dagmar en Matei zaten in groep C. Matei won vorige week in Ten Boer nog zijn 

groep. Ook vandaag startte hij goed met remise en winst, maar toen haperde 
het. Hij verloor twee partijen achter elkaar en raakte wat van slag. Iedere 
schaker kent het gevoel dat je je zelfvertrouwen even kwijt bent en dat niets 

meer lukt. In zo’n situatie is het de kunst iedere partij weer als een nieuwe kans 
te zien, zonder na te denken over wat er daarvoor is gebeurd of bang te zijn dat 

het weer mis gaat. Klinkt eenvoudig, maar doe het maar eens. Zelfs voor veel 
grootmeesters is dit nog lastig. Maar oefening baart kunst. In de laatste partij 
wist Matei er nog een plusremise uit te slepen en daarmee de verliesreeks te 

doorbreken. Ook van zo’n toernooi waarin je minder scoort dat je hoopte, kun je 
veel leren. In de auto terug had Matei zich weer helemaal hervonden.  

 

 

 
 

 
Dagmar is al langere tijd in grootse vorm en dat liet ze in Damwoude opnieuw 
zien. De punten stroomden binnen. Na zes punten in zes ronden stond ze 

helemaal bovenaan. Ze was al bijna vergeten hoe verliezen voelt, toen ze in de 



laatste toch nog onderuit ging. Gelukkig was haar voorsprong voldoende om 

ongedeeld eerste te worden van de C-groep. Opnieuw een knappe prestatie van 
Dagmar. We zullen ongetwijfeld een flinke ratingsprong van haar zien op de 

februarilijst. Ook Imara heeft mooie vooruitgang geboekt. Een jaar geleden 
speelde ze in Damwoude nog in de laagste groep, nu zat ze in de op één na 
hoogste. Haar debuut in de B-groep op een GP. De laatste twee weekenden werd 

ze beide keren tweede bij een GP en ook nu was ze weer volop in de race voor 
een prijs. Ze eindigde met drie andere spelers op 3,5 punten, maar helaas voor 

haar viel ze op onderling resultaat net buiten de prijzen. Dat was best even 
slikken voor Imara, maar hoort er ook bij. Een volgende keer kan het weer net 
andersom zijn.  

 

 

Rood tegen geel! 
 

En dan Eli Alia, die dit keer mocht aantreden in de hoogste groep A. Je gaat je 
bijna afvragen wat het geheim is van de Paardensprong-dames, want ook zij 
doet het de laatste tijd geweldig. Vaak gaat vooruitgang sprongsgewijs.  

 
Elia Alia laat dat ook weer zien. Ze heeft al lange tijd een KNSB-jeugdrating van 

in de 600, maar het kan bijna niet anders dan dat die de komende tijd een flinke 
sprong omhoog gaat maken. Want ook nu liet ze zien dat ze zich door niemand 

in de GP makkelijk van het bord laat spelen. Tegen de latere winnaar Sven 
Broersma (1700+) hield ze lang stand en ook tegen Sono (die 2e zou worden) 
bleef ze lang binnen de remisemarge. Tegen Elisa Oostinga had ze wat pech: 

Elisa had nog slechts enkele seconden over toen ze dacht dat ze Eli Alia mat had 
gezet. Ook Eli Alia concludeerde dat het mat was en dat Elisa dus had gewonnen. 

Een oplettende toeschouwer had echter gezien dat het geen mat was. Omdat Eli 
Alia nog wel veel tijd had, zou ze die partij waarschijnlijk op tijd gewonnen 
hebben als ze dit ook had gezien.  



 
 

Eli Alia tegen Sono 
 

Jammer, maar ook weer een leerzame ervaring. Voordat je instemt dat het mat 
of pat is, altijd driedubbel checken voordat je je tegenstander de hand geeft! 

Uiteindelijk scoorde Eli Alia 1,5 uit 6 en werd daarmee vierde. Al met al weer een 
leuk en leerzaam toernooi. 

 

 

Onze talentvolle Paardensprong girls! 

Dank aan de organisatie voor een mooie schaakmiddag! 

 

  



Loting kwart finale beker. 

Vrijdag 7 februari 2020. 

In de beker zijn we al weer toe aan de kwart finale. Vanmiddag werd er geloot. 
De resultaten: 

Lars - Berend 

Menko/Ginaluca - Jarne 

Rogier - Pieter 

Aron - Jip 

De tussenstand in de match tussen Menko en Gianluca was 0 - 1. Vanmiddag 

speelden ze verder. Menko won de tweede partij. Daarna vluggeren waarin 
beiden een snel schaakpartij wonnen. Volgende week de beslissende partij en de 

kwartfinale. De tijd op de klok wordt in samenspraak met de spelers bepaald. We 
spelen dan twee partijen. 

 

NJC team 1 ontsnapt aan matchpunt verlies tegen team 

2! 
 

Vrijdag 7 februari 2020. 

 
De volgende ronde in de Noordelijke Jeugd Competitie staat gepland op vrijdag 
28 februari. Een ongelukkige datum voor ons want daags erna is ons 

jeugdtoernooi. Tijdens en na de clubmiddag speelden onze teams, ingedeeld in 
ronde 3, tegen elkaar. Van te voren stond al vast dat het geen walk-over zou 

worden met een 4 - 0 voor team 1. 
 
Na de interne competitie, die in de koningsdivisie al aan het begin van de 

clubmiddag werd gespeeld, konden we op drie borden beginnen. Het vierde bord 
waar Rens en Matei tegen elkaar speelden bleef eerst leeg totdat Rens terug zou 

zijn van voetbal training. Elliot was het eerste klaar tegen Berend die niet zijn 
dag had. In de vorige twee speelronden speelde Berend voortreffelijke partijen 
maar vandaag lukte dat niet. Team 1 kwam niet veel later op een 2 - 0 

voorsprong, Pieter won van Eli Alia. Wie dacht dat het gedaan was kwam 
bedrogen uit. Op bord een had Aron alle moeite om Lars op de pijnbank te 

leggen. Zoals vaker in de NJC kwam Aron in tijdnood. Of het kwam dat Aron een 
toren verloor door dicht tegen de vlag te spelen blijft onduidelijk maar de partij 

was wel gedaan toen de vlag van Aron dit keer wel viel. Op bord vier wisselden 
de kansen op winst voor Matei en Rens gedurende de hele partij. Een 
sensationele 2 - 2 leek aanstaande toen Matei een pion voor het promotieveld 

kreeg en door goed af te ruilen een toren van Rens kon winnen. Matei ruilde 
echter verkeerd af en de jongens belanden in een dame eindspel met voor Rens 

drie en Matei twee pionnen. Remise leek aanstaande toen Matei de fout inging. 
Hij plaatste zijn koning in de dame lijn, waarna met schaak de partij, door dame 
winst, gedaan was. Opnieuw weer een mooie partij van Matei die heel goed met 

zijn tijd omgaat. Een heel gelukkig resultaat voor Rens en team 1. Met de winst 
blijft team 1 kanshebber op de titel. Op 14 maart spelen we ronde vier thuis in 

de Hunzeborgh. 



Paardensprongers domineren op BSK stad Groningen 

en Assen! 

 
Zaterdag 8 februari 2020. 

 

In de twee provincie hoofdsteden werden vandaag de basisscholen 
kampioenschappen (BSK) gespeeld waar uiteraard veel Paardensprongers aan 

meededen. In Groningen werd het kampioenschap gespeeld in het Dok in 
Lewenborg. De speelzaal was maar net groot genoeg voor de 120 deelnemers, 
ouders en begeleiders. Vorig jaar lag het aantal op 103, dus als de groei zich 

doorzet moet er volgend jaar een zaaltje bijkomen. De organisatie was net als 
voorgaande jaren in handen van de vier Groninger schaakclubs: de Matadoren, 

Staunton, Groninger Combinatie en Sc de Paardensprong. 
 

 
 

Vooraf was de vraag of de al meer dan 10 jaar durende hegemonie van de GSV 
en de Dom Helder Camara School (DHC) nu eindelijk doorbroken kon worden 

met een andere school als winnaar. De GSV won vorig jaar met o.a. Rogier in de 
gelederen met overmacht en werd later Nederlands Kampioen. Die goede lichting 

is nu naar de middelbare school dus nu was het vooraf speculeren wie 
titelkandidaat zou zijn. Uiteraard wel weer de GSV, maar ook de Haydnschool en 
de Wegwijzer waren kanshebbers, met als outsiders het Palet en de DHC. 



 

Twaalf Paardensprongers deden mee in Groningen, waar 9 ronden Zwitsers 
werden gespeeld. Onderstaand het overzicht van hun prestaties per school. 

Marcus en Mehran zitten op de Heerdstee en krijgen op school ook les van 
Anders. Marcus werd in de groep 3/4 gedeeld 13e met 3 punten. Mehran zit al in 
groep 6 en werd in die groep heel knap 2e met 6.5 punten. Maar omdat de 

nummer 1 Quin van Dijk opschoof naar het algemeen klassement, werd Mehran 
toch eerste in deze groep! In het scholenklassement werd de Heerstee 15e met 

17 punten.  
 

 



Namens de Dom Helder Camara School deden Sebastian, Edgar en Gianluca 

mee. Edgar en Sebastian zitten in groep 5. In dat klassement werd Edgar met 5 
punten 6e. Sebastian scoorde een puntje meer en werd gedeeld 3e maar op 

basis van weerstand punten 47 tegen 48.5 net geen beker maar wel een mooie 
vierde plaats. Gianluca zag ik de hele middag op de eerste borden spelen, en 
met succes. Met 7 punten mocht Gianluca de beker voor de beste schaker groep 

8 in ontvangst nemen. Er eindigden twee spelers boven hem maar zij kregen 
belangrijkere bekers voor het algemeen en meisjes klassement. (op dit toernooi 

kunnen deelnemers maximaal 1 beker winnen). De DHC school werd 6e in het 
eindklassement en krijgt misschien een ticket voor de halve finale. De school 
mistte op een haar na de beker voor de beste school in de onderbouw (groep 5 

en lager). Deze werd gewonnen door de GSV met 20.5 punten, de DHC school 
had slechts een half puntje minder! 

 

 
Palet groep 

Voor de drie Paardensprong deelnemers van het Palet was er helaas geen 
podiumplaats. Lisa werd in groep 3/4 met 3 punten gedeeld 13e. Kaj in groep 7 

kwam met 6 punten net een punt tekort voor de derde plaats. Boaz kende een 
stroeve start maar kwam toch nog tot 5.5 punten, 10e in groep 7. Geen bekers 
mee naar huis, maar wel een vierde plaats in het scholenklassement met 23.5 

punten. We zien het Palet, voor het eerst, terug in de halve finale provincie 
Groningen op 14 maart. Een mooie prestatie. 

 



 

 

 

De sensatie van de dag was de Wegwijzer waar de vier topspelers en 
Paardensprongers allemaal bekers wonnen. Melle werd in groep 5 met zes 
punten op basis van weerstand punten 3e net voor Sebastian. Eli Alia, Ties en 

Casper zitten allemaal in groep 7. Eli Alia scoorde 7.5 punten en werd in groep 7 
de beste, maar haar beker schoof een plaatje op omdat zij het beste meisje werd 

van de stad Groningen. Deze verschuiving hield ook in dat Ties, met 7 punten, 
de beste schaker werd van groep 7 en Casper opschoof naar plek drie, ook met 
zeven punten. Even leuk om te vermelden dat het broertje van Ties, Anne met 

vijf punten, 7e werd in groep 5. Dus de Wegwijzer heeft ook voor volgend jaar 
een heel mooi en goed team! 



 

De strijd in het scholenklassement bleef tot de laatste ronde bijzonder spannend. 
Na ronde 8 stond de Wegwijzer een half punt voor op Haydnschool. Elia Alia 

verloor in ronde 9 van de latere kampioen stad Groningen Sono Folkers. Melle, 
Casper en Ties deden wat ze moesten doen; winnen! De Haydnschool verloor op 

twee borden waardoor de Wegwijzer voor het eerst de beste school van de Stad 
is. Een geweldige prestatie van onze Paardensprongers! En heel goed voor het 

schaken in de stad dat na heel veel jaren een andere school dan de GSV en DHC 
de beste is. De de site van Groninger Combinatie staan alle uitslagen. 
Nog twee clubleden waren aanwezig in het Dok. Niet als deelnemer maar als 

simultaan gever speelden Aron en Pieter vele partijtjes tegen de 
basisschoolleerlingen.  

Verslag organisatie 
Foto's 
Verslag Staunton 

De halve finale provincie Groningen wordt gespeeld in het Dorpshuis te 
Hoogkerk. De geplaatste scholen krijgen spoedig de nodige informatie! 

 
Drie Paardensprongers deden mee in Assen. Martijn Hardeman schreef het 
volgende verslag: 

 

Paardensprongers ook bij BSK Assen op zegetocht! 
 
Op dezelfde dag als in Groningen werd ook het basisschoolkampioenschap (BSK) 

in Assen gehouden. Ik was mee als één van de schaakdocenten van de 
Kloostertuin uit Assen. Schaken is op één van de afdelingen daar namelijk een 

regulier schoolvak. Daar zitten ook drie Paardensprongers: de broers David en 
Simon, en Imara. 
Het BSK in Assen is verdeeld in twee groepen: groep groen is voor kinderen t/m 

9 jaar en groep blauw vanaf 10 jaar. Groep groen (met Simon en Imara) speelde 
7 ronden Zwitsers en groep blauw (met David) 9. 

 

https://www.groningercombinatie.nl/bsk-uitslagen-2020/
https://www.groningercombinatie.nl/wegwijzer-wint-gronings-schoolschaakkampioenschap/
https://onedrive.live.com/?authkey=%21APIKqrP94lXoDEU&v=photos&id=98B6CD314227A67B%2130225&cid=98B6CD314227A67B
https://sgstaunton.nl/prijzenregen-en-verrassingen-op-de-bsk-stad-groningen/


 

Alle drie de Paardensprongers bleken in topvorm. Het ene punt na het andere 

stroomde binnen. Je zou bijna gaan denken dat schaken een eenvoudig spel is 
als je hen bezig zag. David is nog maar kort lid van de Paardensprong. Onlangs 

promoveerde hij daar al naar de damedivisie. En mogelijk zit er nog veel meer in 
het vat, want wat hij gisteren liet zien was indrukwekkend. David speelde heel 
geconcentreerd. Hij onderkende de dreigingen, dacht rustig na over een 

oplossing en voerde die vervolgens uit. Alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld was, schoof hij iedereen van het bord. Ook de sterker geachte spelers van 

schaakclub Assen die hij trof. Uiteindelijk won hij groep blauw soeverein met een 
score van 9 uit 9 (!), waarmee hij tot toernooiwinnaar werd uitgeroepen. Ook 
won hij de beker voor de beste speler van 11 jaar en ouder en mag hij de 

bijbehorende wisselbeker een jaar houden. 
In de groep groen zagen we een soortgelijk verhaal met Simon en Imara. 

Iedereen die ze tegenkwamen werd verslagen. Tot het moment dat ze tegen 
elkaar moesten plaatsnemen. Simon trok hier aan het langste eind. Maar 
vervolgens gingen beiden door op hetzelfde spoor en wonnen de rest van de 

partijen. Simon won dus met een 100% score van 7 uit 7 (!) groep groen, en 
won de leeftijdscategorie 9 jaar. Imara pakte met een prachtige 6 uit 7 de 

leeftijdscategorie t/m 8 jaar. Voor beiden dus een grote persoonlijke beker, én 
een wisselbeker. 
 

Daarmee bewezen ze hun school een mooie dienst. Zowel de eerste als de 
tweede plaats in het scholenklassement gingen naar de Kloostertuin, waardoor 

hun school met twee teams door mag naar de Drentse finale. Maar door met drie 
deelnemende Paardensprongers drie van de vier leeftijdscategorieën te winnen 
én de groepen groen en blauw, is dit ook een mooi succes voor de 

Paardensprong. Dat zowel in Groningen als in Assen Paardensprongers op het 
BSK een hoofdrol spelen, geeft aan dat de club in de breedte steeds sterker aan 

het worden is. Samen met de goede sfeer is dat een optimale combinatie. 
 
Alle uitslagen in Assen staan op de de site van SC Assen. 

 

https://www.schaakclubassen.nl/nieuws.php?item=748


 

Beker: Berend, Pieter en Gianluca door naar de halve 

finale! 
 

Vrijdag 14 februari 2020. 

 
Op de vrijdag voor een vakantie spelen we altijd in de bekercompetitie. Dus 

vandaag geen speelronde in de interne competitie derde periode. Voordat de 
kwartfinale in de beker kon beginnen stond er een laatste vlugger partij open 
tussen Menko en Gianluca in de achtste finale. Deze werd door Gianluca met wat 

geluk gewonnen.  
 

Daarna konden de kwartfinalisten los voor de partijen. Pieter wist zich met een 

winst en remise tegen Rogier te plaatsen voor de halve finale. Speeltijd werd 
overigens door de spelers zelf bepaald op 15 minuten + 5 seconden per zet. Ook 
door is Berend, hij won 2x van Lars die vorige week, als team twee speler op 

bord 1 in de NJC nog won van Aron. Jip en Aron speelden door een lange partij 
maar een keer tegen elkaar. De partij werd gewonnen door Aron.  

 

 
 
De tweede partij spelen we op de eerste clubmiddag in maart. De meest 

verrassende uitslag kwam opnieuw van Ginaluca. De twee reguliere partijen 
eindigde in een gelijke stand. In het vluggeren won Gianluca twee keer. Daarmee 

gaat hij als grote verrassing door naar de halve finale! De halve finale wordt op 
de clubmiddag voor de meivakantie gespeeld, uiteraard na loting. 
 



 

Geen competitie dus voor de andere clubleden. In de groepjes zochten de 
trainers naar een eigen invulling. Matei maakte zijn examen stap 2 en Charlotte 

voor stap 1. Ze gaan op de post, met hopelijk hun diploma op de eerste 
clubmiddag in maart. 

 

 

Dankzij Jozias Hillenkamp van 468 Innovation kunnen we de nieuwe DGT 
Centaur schaakcomputer lenen. In de groep van Sake Jan mochten de kinderen 



met deze nieuwe computer spelen. Een leuke en leerzame ervaring voor de 

kinderen. We gaan deze computer nog wat vaker inzetten in de trainingsgroepjes 
dit jaar. Op ons toernooi op 29 februari kunnen de deelnemende kinderen ook 

tegen deze geweldige computer spelen! 

 

Succes voor Matei en Eli Alia in Emmen! 
 

Zaterdag 15 februari 2020. 
 

Verslag en foto's: Martijn Hardeman. 
Op de eerste dag van de voorjaarsvakantie reisden vier Paardensprongers af 

naar de Grand Prix (GP) in Emmen. In groep D speelde Matei. Matei is een goede 
schaker, maar vergeet dat soms als het tegenzit. Jammer, want daarmee kun je 
jezelf in de weg zitten. Gelukkig was hij vandaag helemaal in de winning mood. 

Met een prachtige score van 6 uit 7 won hij zijn groep en kon er weer een beker 
mee naar huis. 

 

 

 
 

In groep C speelde Imara. Ze scoorde 2,5 punt, maar die score is niet helemaal 
representatief. Want in zeker vijf van de zeven partijen stond ze goed tot 

gewonnen. Het daadwerkelijk winnen van dat soort stellingen, kan desondanks 
lastig zijn. Een mooi punt om verder aan te werken. Ook in dit toernooi weer vele 
leerzame momenten. Twee wil ik er delen. 

 



 

Diagram 1 

 

Diagram 2 

Zie diagram 1. Deze stelling komt uit de partij Imara tegen Isidora van Ten Boer. 
Imara had twee pionnen meer in het eindspel en stond daarmee gewonnen. Ze 
heeft hier net haar pion naar h4 gespeeld. Een logische gedachte om de vrijpion 

op te laten rukken naar de overkant. Echter, Isidora zag heel knap een prachtige 
redding. 1…Lxh4! Een loperoffer. Er volgde: 2. Lxh4 Kxc5. Zie diagram 2. Wit 

heeft een stuk meer, maar kan niet winnen. Wit wist de laatste zwarte pion ook 
nog te winnen. Toen stond het als volgt: 
 



 

Diagram 3 
Heel bijzonder: wit heeft maar liefst vier punten meer, maar kan niet winnen. 

Dat komt doordat haar loper op de verkeerde kleur staat. Bij een lopereindspel 
met een randpion, moet je loper namelijk op dezelfde kleur staan als het veld 

waarop je pion moet promoveren. Een nuttig thema om te kennen! 
De volgende stelling komt uit de laatste ronde. Imara speelde met wit. Ze stond 

een vol stuk voor, er ging iets mis waardoor ze die voorsprong in onderstaande 
stelling net is kwijtgeraakt. Toen stond het als volgt: 

 

Diagram 4 
Het lijkt alsof wit een groot probleem heeft. Haar toren staat aangevallen en als 

deze weggaat, kan de zwarte pion doorlopen. Mocht wit ook doorlopen met de 
pion, dan kan zwart schaakgeven op f1 en de net gehaalde dame gelijk weer 

winnen. Toch is er in werkelijkheid niets aan de hand. Imara had namelijk remise 
kunnen houden met 1. Txg3+! Na 1…Kxg3 2. f7 Tf1+ 3. Kg6 staat het als volgt: 
 



 

Diagram 5 
Zwart moet de toren offeren om te voorkomen dat wit een dame krijgt. Remise 

dus! Ook een belangrijk thema om voor een volgende keer te kennen: een toren 
kan in zijn eentje niet winnen van een pion + koning als deze ver genoeg 

opgerukt zijn, terwijl zijn eigen koning ver uit de buurt is. 

 

 

 
 
 

 
 
Groep A en B speelde in een apart zaaltje zes ronden. Van de partijen daar heb 

ik niet veel gezien. In groep B speelde Dagmar. Ze heeft de laatste tijd enorm 
goed gespeeld, waardoor haar rating sterk is gestegen. De consequentie is dat je 



in groepen met sterkere tegenstanders wordt ingedeeld. Geen prijs dit keer, 

maar Dagmar bleef ook in deze sterke groep goed overeind met twee uit vijf. 
 

 

En dan de A-groep waarin we Eli Alia terugvinden. Dit schaakseizoen valt op dat 
we de topspelers van de GP’s van vorig seizoen nog maar beperkt terugzien in de 
huidige GP-cycli van de NOSBO en de FSB. Vergelijk bijvoorbeeld de A-groep van 

de GP Emmen van vorig jaar maar eens met die van dit jaar. De vraag is 
natuurlijk hoe dat komt. Ten dele doordat een aantal van hen van de basisschool 

naar de middelbare school zijn gegaan wat veel extra (huiswerk)drukte met zich 
meebrengt. Ook hebben sommige spelers behoefte aan meer bedenktijd dan het 
GP-rapid tempo waarbij je zonder incremental (extra tijd per zet) elkaar toch 

vaak door de vlag zit te jagen.  
 

 



Een ander genoemd argument is dat ze het leuk vinden om ook eens andere 

tegenstanders tegenover zich te krijgen. Dat gebeurt wel, en dat is het leuke bij 
Zwitserse toernooien, zoals het SC de Paardensprong Jeugdtoernooi op 29 

februari. Wellicht een idee om in een evaluatie na te denken over hoe je de GP 
ook voor de sterkere/oudere jeugdspelers interessant kunt houden . Want het is 
jammer als je hen hier eigenlijk nauwelijks meer terugziet op de 

jeugdtoernooien. Vooral omdat er in de buurt maar weinig alternatieven zijn in 
het seniorencircuit 

 

 

Sono Folkers van de Matadoren is één van de spelers die gelukkig nog wel vaste 

klant is op de GP’s. In Emmen was hij veruit de sterkste. Voor Eli Alia was hij 
begrijpelijk nog een maatje te groot, maar van de overige partijen won ze er 
drie. Hiermee legde ze beslag op de derde prijs. Opnieuw een beker dus voor Eli 

Alia. 
 

 

Dank aan de organisatie voor de gezellige schaakmiddag! 



Leon Niemeijer (SC Assen) en Pieter van Nes winnaars 

Jeugdtoernooi! 

 
Zaterdag 29 februari 2020. 

 

Het Sc de Paardensprong Jeugdtoernooi is al jaren het grootste toernooi van 
Noord -Nederland en misschien wel van heel Nederland door een club 

georganiseerd, daar zijn we natuurlijk trots op maar.. .! We zijn positief kritisch 
en kijken elk jaar naar verbeterpunten en nieuwe initiatieven.  
 

 

In de afgelopen 10 edities hebben we veel extra dingen toegevoegd om het 
toernooi nog beter en aantrekkelijker te maken. In 2014 zijn we begonnen met 

een gesplitste topgroep met een rating grens en een grote open groep. Gevolg 
was wel dat we in de open groep 8 ronden moesten spelen gezien het grote 

aantal deelnemers vanaf 2014. Twee jaar geleden was het tijd voor gele shirts 
voor de organisatie i.p.v. badges om nog beter als organisatie zichtbaar te zijn 

en kwam het programmaboekje (die we jaarlijks vernieuwen) in het toernooi met 
alle informatie en een aantal sponsoren. Vorig jaar organiseerden we voor het 
eerst een ouder toernooi wat een groot succes was en vandaag en komende 

jaren in herhaling gaat. In dit jaar een nieuwe toernooi flyer en verbeterde 
communicatie binnen het organisatie team en een fotograaf. Kortom, we blijven 

bezig puntjes op de i te zetten en na vandaag hebben we na afloop van het 
toernooi weer een tiental punten op papier gezet. 
 



 
 

De aanmeldingen liepen dit jaar boven verwachting. Op vrijdag 20.00 hadden 
zich 168 deelnemers aangemeld waaronder ruim 30 Duitse deelnemers. Om de 

aanmeldingen vlotjes te laten verlopen besloten we een aparte aanmeld tafel te 
plaatsen voor onze Oosterburen. Het aantal deelnemers zorgde meteen voor een 

probleem, hoe komen we aan wedstrijdleiders? Het was een kwestie van 
contacten leggen om dit op te lossen. Jeroen Bottema uit Hoogeveen, Dirkjan 
Berghuis (Ten Boer) en Anders Bay (vader van Marcus en Jonas Hilwerda) wilden 

ons heel graag helpen. Dank daarvoor! Helaas kregen we te maken met een 
aantal ziekmeldingen een aantal spelers die niet kwamen opdagen. Met 152 

deelnemers, 18 schaakvaders en 6 schaakmoeders ging het toernooi om 11.30 
uur van start, voor de 5e keer op onze toplocatie Harens Lyceum (Zernike 
College in Haren. Uiteraard was Jozias met zijn schaakwinkel ook weer aanwezig. 

En voor de negende keer een mooi aandenken in de vorm van een standaardje 
voor alle deelnemers in de open en topgroep. Iedereen is daarmee een beetje 

een winnaar! 
 

 



De topgroep (rating > 1150) was met 11 deelnemers wat matig bezet. We gaan 

als organisatie in overleg hoe we het aantal deelnemers daar kunnen verhogen 
want in 2014 toen we met deze groep begonnen lag dat aantal op ruim 20. Veel 

ratinghouders boven de 1150 kiezen toch voor de open groep om deze te kunnen 
winnen en de wisselbekers mee naar huis te nemen. Titelhouder Jannes Gerdes 
(Dld) was al heel vroeg op de locatie met de wisselbeker als titelhouder maar 

wist deze niet te prolongeren. Hij werd 6e maar 3 punten. Leon Niemeijer is de 
nieuwe kampioen. Hij eindigde met 4.5 punten gelijk met Simon Dirks (SC 

Aurich) maar op basis van WP punten 19.5 tegen 17.5 komt zijn naam in de rijk, 
met bekende namen, gegraveerde wisselbeker. De derde plaats ging naar 
Tammo Aden ( VFR Heisfelde (Dld), de vierde plaats was voor Sander Wage (vd 

Linde Winschoten) en op het podium kwam ook als 5e Floris Buijnsters spelend 
voor JSV Minerva Hengelo. 

 

 
 
Met 141 deelnemers was de open groep weer goed bezet. Een aantal spelers met 

een rating boven 1150 punten koos ervoor om niet in de topgroep maar in de 
open groep te spelen. Dat maakte deze groep bijzonder sterk. Op de eerste 20 

borden is de speeltijd 15 minuten + 3 seconden per zet, per persoon per partij. 
Vanaf bord 21 is er geen extra tijdtoevoeging. Heel veel Paardensprongers deden 
uiteraard mee op ons eigen toernooi. Te veel om in een verslag te plaatsen dus 

een kort overzicht van de bekerwinnaars. 
 



 

Beste meisjes in categorie G werd Lisa, zij won haar eerste beker! Imara was het 

beste meisje in de F categorie en Elia Alia bij de E'tjes. In de G categorie werd 
Marcus Hilwerda heel knap 3e en in de eindstand bij de F'jes was er een derde 

plaats voor Imara, dus haar tweede beker. Ook Eli Alia scoorde twee bekers. Net 
als Imara was er een derde plaats in de E categorie. In het sterk bezette 
categorie D veld was er een mooie derde plaats voor Elliot. Jip mistte in de A/B 

categorie net de vijfde plaats. Met 6 punten was Rowin Berghuis (SC Ten Boer) 
net even beter met de WP punten 40.5 tegen 43.5. Op het podium stonden wel 

twee Paardenspongers. Aron op de derde plaats (net een half WP punt te weinig 
om tweede te worden. En Pieter met 7.5 punten uit acht partijen op de eerste 
plaats in de A/B categorie en bovendien winnaar van de open groep! Hij neemt 

de beker over van ex clubgenoot Ruben de Wolf, die op het toernooi ook 
meehielp als wedstrijdleider. Deze wisselbeker blijft dus in de buurt van onze 

thuisbasis de Hunzeborgh. Alle eindstanden staan op onze site. 
 

 



Vorig jaar zijn we i.v.m. met het 10de en jubileum toernooi begonnen met een 

schaakouder toernooi. Dit werd een groot succes dus voor herhaling vatbaar. En 
waarom ook niet. Veel ouders die kunnen schaken hangen een beetje rond op 

menig toernooi dus waarom ook niet achter het bord. Vandaag deden 6 
schaakmoeders en 18 schaakvaders mee. Het werd een gezellig toernooi waar 
wel met veel passie en strijd werd gespeeld. Bij de schaakmoeders werd Dagmar 

Aden (Dld) schaakmoeder van het jaar met de volle buit, 5 uit 5. Hieke (moeder 
van Eli Alia) werd met een puntje minder tweede. De derde plaats ging op 

onderling resultaat naar Linda Nugter met 2 punten. 
Bij de schaakvaders prolongeerde Peter Hulshof de titel van vorig jaar. De eerste 
vier partijen werden gewonnen en met een tactische remise in de laatste ronde 

werd Peter weer schaakvader van het jaar. Op de tweede plaats, met 4 punten, 
eindigde Christiaan Houpst met een betere WP score dan Martijn Hardeman die 

ook vier partijen won. De finale om de titel schaakouder van het jaar was 
ongemeen spannend. De eerste partij tussen Dagmar en Peter werd door zet 
herhaling remise. De twee snel schaakpartijen zorgden ook niet voor een 

winnaar, de eerste won Peter en de tweede partij ging naar Dagmar. Na loting 
mocht Dagmar met wit zes minuten proberen om zwart met een minuutje 

minder, maar aan remise voldoende, mat te zetten. Dat lukte haar niet waardoor 
Peter weer schaakouder van het jaar is geworden. Gefeliciteerd! 

 
Het was weer een mooie schaak dag in Haren! Dank aan iedereen die ons 
geholpen heeft, vrijdag met het ombouwen van de school tot een schaak 

paradijsje. Wat een werk om alle lokalen in te richten en alle tafels en stoelen 
naar de kantine te sjouwen! En zaterdag als hulp bij de wedstrijdleiders, 

catering, aanmelding en opruimen van de school. We kunnen niet zonder jullie. 
Op naar de twaalfde editie in 2021!  

 

 

Goede oogst bij de fam. Hardeman! 
 



Matei en Charlotte geslaagd! 
 

Vrijdag 6 maart 2020. 

 
Weer twee geslaagden. Charlotte haalde haar stap 1 diploma met een 8. Het 
examen van Matei voor stap 2 werd beoordeeld met een 7. Gefeliciteerd! 

 

 
 

 

CLUBMIDDAG VOORLOPIG AFGELAST! + info online 

clubmiddag. 

 
Donderdag 12 maart 2020. 

 

Vanavond heeft de trainersstaf besloten om de clubmiddag voor morgen en 
komende weken af te gelasten i.v.m. het Corona virus. Een aantal trainers heeft 
wat verkoudheid klachten en kinderen worden misschien niet snel ziek maar 

kunnen het virus wel overdragen. De volgende clubmiddag hopen we, uiteraard 
onder voorbehoud) op 3 april te houden. We organiseren op vrijdagmiddag, 

zolang er geen clubmiddag is, een online clubmiddag. Zie onderstaand. Meer 
berichten volgen uiteraard! 
 



 

Online clubmiddag Paardensprong! 
Helaas kan de clubmiddag de komende tijd niet doorgaan vanwege het Corona 

virus. Gelukkig is er een alternatief: vanmiddag houden we voor het eerst een 
online clubmiddag van de Paardensprong, een primeur! 

Wat heb je nodig? 
Een gratis account op www.lichess.org. Je kunt vervolgens op je telefoon, tablet 

en/of computer meedoen. 
Hoe doe ik mee? 
Ga iedere vrijdag zolang er geen clubmiddag is, om iets voor 16:15 uur naar: 

https://lichess.org/tournament/oy5KEM6f 
Klik op Neem deel en voer als wachtwoord in Paardensprong 

Het toernooi begint exact om 16:15 uur, dus zorg dat je dan achter het bord zit. 
Je hebt namelijk 20 seconden om je eerste zet te doen als je bent ingelogd, 
anders verlies je de partij. Het toernooi duurt anderhalf uur. Maar je kunt ook 

later dan 16:15 uur nog inloggen op het toernooi en na iedere partij kun je 
pauzeren of ophouden. 

Vaker meedoen? 
Wil je op de hoogte gehouden worden van andere Lichess-toernooitjes die we 
wekelijks voor jeugdspelers en schaakouders uit de buurt organiseren, app dan 

je telefoonnummer door naar Martijn Hardeman (de vader van Aron en Imara): 
06-179 179 81. Hij zet je dan in de appgroep waarin de toernooien worden 

doorgegeven. Dit is een besloten groep met een (voor)namenlijst. Leuk en ook 
wel een prettig idee dat je weet tegen wie je online speelt. 
Je kunt kiezen of je in de reguliere app-groep wilt komen waarin iedereen 

berichtjes kan zetten en allerlei schaakzaken worden uitgewisseld, of in de 
"stille" app-groep waarin alleen Martijn de benodigde berichtjes plaatst voor de 

toernooien en waar anderen geen berichten in kunnen plaatsen. 
Online schaakcompetite 
Vorig jaar hebben we een online schaakcompetitie gehouden, waarbij de 

deelnemers elke 10 dagen online een partij speelden tegen degene tegen wie ze 
waren ingedeeld. Zie http://www.onlineschaakcompetitie.nl/ Binnenkort starten 

we een nieuwe online schaakcompetitie. Heb je interesse, meld je aan bij Martijn 
Hardeman: 06-179 179 81. Aan al deze activiteiten zijn geen kosten verbonden. 
 

Berichten tijdens de Corona crisis: 
 

Vrijdag 20 maart 2020. 
 

Voor de Corona crisis hebben Rozemarijn, Dagmar en Robin examens gemaakt 
en ze zijn alle drie geslaagd. 

http://www.lichess.org/
https://lichess.org/tournament/oy5KEM6f
http://www.onlineschaakcompetitie.nl/


 

Rozemarijn, net zes geworden, slaagde met vlag en wimpel voor Opstap 1 met 
een 10! Robin is nu in het bezit van stap 2 met een 7.5 als cijfer en Dagmar 

haalde stap 2+ met een ruime voldoende 6.5. Gefeliciteerd allemaal. Diploma's 
worden bij jullie afgegeven of komen per post.  

 

NJC competitie gestaakt. 

Donderdag 2 april 2020. 

Beste schakers, wedstrijdleiders en scheidsrechters, 

  
Na overleg met elkaar hebben we helaas moeten besluiten de NJC voor dit jaar 
te staken. Onze inschatting is dat nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven er 

al zoveel activiteiten een vervolg moeten krijgen dat de NJC daar niet goed meer 
bij past. 

 
Er zal dus niet meer worden gespeeld op 3 en 17 april. Er wordt geen winnaar 
uitgeroepen, en er zijn dit jaar dus ook geen medailles en bekers. We hopen op 

jullie begrip. 
 

We zoeken nu uit wie er al betaald heeft, en of we dit terug kunnen storten na 
aftrek van organisatiekosten. Hetzelfde geldt voor eventueel kosten die 
normaliter vergoed zouden worden. Details hierover volgen nog. 

 
Met vriendelijke groet, 

de NJC organisatie 
 

Online loting halve finale beker + uitslagen. 
 

Zaterdag 21 maart 2020. 

 
Ook in de beker competitie gaan we verder spelen op Lichess. Vanmiddag is 
online via de beker app. geloot door Gianluca en Berend. Met het aangeven welk 



geel balletje (naam) en zwart balletje (nummer) zijn dit de paringen voor de 

halve finale: 
 

 
 

In de halve finale worden twee partijen gespeeld, met wit en zwart. Bij gelijke 
stand worden vlugger partijen gespeeld. Speeltijd, voorgesteld door de halve 

finalisten: 30 minuten + 20 seconden per zet. Partijen dienen gespeeld te zijn 
voor 1 april. 

 

Pieter is de eerste finalist. Hij won twee partijen van Aron die nu uitkomt voor de 
derde plaats. In de andere halve finale Berend - Gianluca kregen we vandaag (26 
maart) de uitslag door. Berend won twee keer en speelt in de finale tegen Pieter. 

Gianluca en Aron spelen voor de derde plaats. 

 

Eli Alia wint talentenklassement seizoen 2019-2020. 
 

Donderdag 2 april 2020. 
 

Nu alle schaakactiviteiten buiten het online spelen op Lichess eruit liggen in dit 
seizoen, hebben we gekeken naar de stand in het talenten klassement. De stand 

is opgemaakt na periode 3 en de toernooien t/m 1 maart. Eli Alia heeft 129 
punten verzameld, gevolgd door Elliot met 103 punten en op de derde plaats 

Pieter met 95 punten. 

 

Punten verzamelen kan nu dus niet meer op toernooien maar alleen in de interne 
competitie die we online spelen. Elia Alia heeft een voorsprong opgebouwd die 

niet meer in te halen is door de nummers twee en drie. Het maximum aantal 
punten te halen door een speler in de online competitie, periode 4, is 21 punten. 

Dus is Eli Alia talent van het seizoen 2019 - 2020! Gefeliciteerd! 



 

 

Pieter, Dagmar en Kaj periode kampioenen. 
 

Zaterdag 4 april 2020 
 
De laatste twee speelronden in periode 3 hebben we online gespeeld. In de 

torendivisie is Kaj periodekampioen. Kaj scoorde 5.5 punten, evenveel als Melle 
maar met slechts 1 WP punt meer wint Kaj de beker. Beide jongens promoveren 

naar de damedivisie.  
 

Uit de damedivisie degraderen Boaz en Hedde met beiden 1.5 punten. Dat was 
helaas niet voldoende om in deze divisie te blijven. Dagmar werd met 5.5 punten 

periodekampioen en zij gaat samen met Jorn, die een half puntje minder scoorde 
periode vier spelen in de koningsdivisie. 

 

Lars wist in periode drie slecht een puntje te scoren en degradeert naar de 
damedivisie. Ruben en Menko scoorden een half puntje meer maar op basis van 

2 WP punten meer handhaaft Menko zich net in de koningsdivisie. De derde 
periodetitel in de koningsdivisie gaat net als in periode twee naar Pieter. Met de 
tweede periodetitel is Pieter geplaatst voor de finale om het clubkampioenschap. 

Nu er zeker tot 1 juni geen clubmiddag is spelen we de vierde periode online. 
Elke zondag volgt een nieuwe indeling van de partijen in de drie divisies die 

uiterlijk vrijdagavond gespeeld moeten zijn. Zodra er weer een clubmiddag is 
gaan we de bekers voor de derde periode uitreiken. In periode vier gaan ook 
spelers promoveren en degraderen. Deze wijzigen in de divisie's worden volgend 



seizoen doorgevoerd. In de bekercompetitie, finale en 3e plaats, wordt een serie 

best of 6 gespeeld. Aron staat op dit moment 2 - 0 voor tegen Gianluca. 
 

Paardensprongteam verliest nipt de eerste Lichess 

interland tegen Aurich. 
 

Zaterdag 18 april 2020. 
 

Vanmorgen om 11 uur is de eerste online interland van SC de Paardensprong op 
Lichess gespeeld. Dankzij de goede contacten met SC Aurich was de teammatch 

tegen hun team snel geregeld. 
 

 
 

Gedurende een uur met een speeltijd van 5 minuten + 5 seconden per zet werd 
het toernooi gespeeld. Beide teams hadden 14 deelnemers zodat niemand lang 
hoefde te wachten op de volgende tegenstander. Extra punten kan je scoren als 

je twee partijen achter elkaar hebt gewonnen. Win je dan en blijf je winnen 
verdien je 4 punten per gewonnen partij. Dat lukte een aantal spelers van Aurich 

waardoor dat team snel uitliep naar een voorsprong van bijna 50 punten. In de 
laatste 20 minuten kwam ons team sterk terug maar kon de achterstand net niet 
goedmaken. Eindstand 126 - 111 in het voordeel van SC Aurich! Binnenkort, zo 

is de planning, gaan we nog vaker tegen Aurich spelen, leuk! 
Bovenstaand de eindstand en de scores van onze teamleden. 

 
 

 

 



Staunton maatje te groot voor Paardensprongteam. 
 

Maandag 20 april 2020. 
 

Het online Paardensprong team verloor vanavond het tweede online team 
toernooi met een behoorlijk verschil van SG Staunton. De eindstand 153 - 48. 
Eigenlijk verloor het team van van Arjan die alle partijen wist te winnen en heel 

veel dubbele punten scoorde. Dat bracht zijn totaal in deze match op 59 punten. 
 

 

Pieter was de beste Paardenspronger met 8 punten. Wie is wie op Lichess? In de 
eindstand van team de Paardenspong zeggen een aantal namen wel wat maar 

ook een aantal niet. Beertjeboy = Berend, cmhoogschagen = Casper, 
chezzarchess = Aron, mlhoogschagen = Melle. Komende tijd spelen we vaker 
tegen Staunton en gaan meer teams aan het toernooi meedoen. De volgende 

keer komt het team van SC Haren erbij. 
Zaterdagmorgen om 11 uur staat de volgende match op het programma tegen 

SC Aurich. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaartjes voor de clubleden. 
 
Deze week hebben we kaartjes gestuurd/gebracht naar onze clubleden. Een hart 
onder de riem in deze moeilijke tijd. 

 

 
 

 

 

 

 

 



SC Aurich veel sterker in 2e online interland. 
 

Zaterdag 25 april 2020. 

 
Vanmorgen speelde ons online team de 2e interland tegen Aurich. Ons team had 
wat minder teamleden online dan vorige week. Er waren wel meer spelers van 
Aurich waardoor er bij hun team wat langere wachttijden waren voor een 

volgende tegenstander. 

 

Echt spannend in deze match, zoals vorige week zaterdag, werd het niet. Team 
Aurich liep snel weg met hun score en won met 110 tegen 57. Opvallend in de 

eindstand, Aron en Lars in de top drie. De toernooi rating lag gemiddeld iets 
boven de gemiddelde teamrating dus op zich is er goed gepresteerd. Maandag de 

Koningsbattle met zes teams. Naast Aurich en ons team doen SC Haren, SG 
Staunton, een team van niet clubspelers en schaakouders mee. Doe dus mee! 

 

Paardensprong online team 2e op Koningsdag Battle. 
 

Maandag 27 april 2020. 
 

Een ongewone Koningsdag vandaag. Geen vrijmarkten, buurtfeesten, in onze 
wijk de Hunze bleef het ook stil. Maar gelukkig kunnen we online schaken en dat 

deden we vanmiddag met een door Martijn Hardeman georganiseerd teambattle. 
Aan dit team toernooi deden 6 teams mee. Naast ons team: SG Staunton, SC 
Aurich, SC Haren, een team met Lichess schakers die geen lid zijn van een club 

en een schaakouder team. 
 

Afgelopen zaterdag speelden we tegen Aurich waar onze club minder deelnemers 

had dan onze Duitse schaakvrienden. Daardoor krijg je een wachttijd voor je een 
andere tegenstander krijgt. Met meer teams is de kans daarop veel kleiner. Met 
6 teams zaten er nu 41 deelnemers achter een beeldscherm. Twaalf 

Paardenspongers deden vandaag mee met de battle waar het resultaat van de 
beste zeven spelers de basis is voor de eindstand. 



 

Dat aantal deelnemers haalden een paar teams niet. SC Haren maakte hun 

debuut online met slechts twee spelers en SC Aurich en de Online schakers 
zonder club misten een speler die mee zou doen in de eindstand. Het mocht de 

pret niet drukken voor een leuk online teamgevecht waar de Paardensprongers 
aanvankelijk de leiding namen. Nadat het team van SG Staunton compleet werd 
met zeven spelers wisten zij de leiding over te nemen en de koppositie bouwden 

ze uit tot een verschil van 42 punten in de eindstand op de nummer 2 ons SC de 
Paardensprong team. Dit na een heel spannend slot waar ons team samen met 

SC Aurich en de schaakouders dicht op elkaar eindigden. Op zaterdag 2 mei is de 
volgende teambattle, hopelijk met nog meer teams en teams die minimaal 7 
spelers hebben, dat maakt het nog veel leuker. Tot dan! 

 

Pieter prolongeert bekertitel. 
 

Dinsdag 28 april 2020. 

 
Net als het vervolg van de interne competitie is er online op Lichess ook verder 

gespeeld in de bekercompetitie. De finale 2019 - 2020 ging tussen Berend en 
bekerkampioen van vorig jaar Pieter. De speeltijd in de finale en de strijd om de 
derde plaats is gelijk aan de halve finale: 30 minuten + 20 seconden per zet (tijd 

door de spelers bepaald.). We spelen de finale en de strijd om plek drie in een 
serie best of 6. Bij gelijke stand worden vlugger partijen beslissend. Vanmiddag 



kregen we de eindstand door. Pieter wint met 4 - 1 en prolongeert de titel. Een 

knappe tweede plaats voor Berend!  

 

Aron staat tegen Gianluca met 2 - 0 voor om de beker voor de derde plaats. 

 

Vijfde plaats Paardensprongteam op groot online 

jeugdtoernooi. 
 

Zaterdag 2 mei 2020. 
 
Vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur is een van de grootste online 

jeugdtoernooien op dit moment gespeeld. Tien teams (het maximum aantal) 
hadden zich voor dit toernooi aangemeld. Drie meer dan de vorige keer. Nieuw 

waren de teams van Moira Domtoren uit Utrecht, Spijkenisse en een teams uit 
Leiden. Het toernooi trok 83 deelnemers. Helaas waren er maar twee spelers uit 
Aurich en een van SC Haren. Kijk je naar het gemiddelde aantal zonder deze 

teams dan is 10 spelers een mooi resultaat. 
 

Het voordeel van veel teams is dat je niet lang hoeft te wachten op een volgende 
tegenstander en de spelers met een lagere Lichess rating hebben meer kansen 
om punten te scoren. Het was een spannend en superleuk toernooi met goede en 

leuke partijen. Het online schaakteam (spelers zonder club of zonder Lichess 
team) nam brutaal de leiding maar werd aan het eind ingehaald door het 

Staunton team. Ons team met 13 spelers bivakkeerde steeds tussen de derde en 
zesde plaats. In de eindsprint wist het team beslag te leggen op de vijfde plaats. 
De winnaar werd opnieuw het Staunton team met 94 punten, maar met een 

kleinere voorsprong dan de vorige edities. Verrassend tweede werd het online 
schaakteam met een score van 83 punten. In de top zes zijn de verschillen klein 

dus we kunnen stellen dat de online toernooien steeds spannender worden. Het 
schaakouder team waarin een aantal Paardensprong ouders zitten werd 7e, maar 
deden het prima, gemiddelde rating voor de match 1303 en aan het einde 1409. 

Levi Sekema van Staunton werd topscoorder en van onze club zien we Pieter 
terug op de vierde plaats. Volgende week zaterdag op dezelfde tijd wordt weer 



een teammatch gespeeld. We gaan op zoek naar twee grotere jeugdteams die 

ook mee willen doen. De spelers van SC Haren kunnen dan meedoen met het 
online schaakteam totdat zij ook een behoorlijk aantal spelers hebben om mee te 

doen als team waar het resultaat van de beste zeven meetelt voor het 
eindresultaat. Zo kan het aantal schakers makkelijk oplopen richting 100 
deelnemers. 

 

 
 
Nog wat statistieken van vanavond: er zijn 260 partijen gespeeld met 16.489 

zetten. De spelers met wit scoorden 50% van de winstpartijen, zwart 39% en 
11% van de partijen eindigden in remise. Onze teamrating was vooraf 1396 en 
we eindigden met 1468. Dus prima gedaan! Op de nieuwe site van Staunton 

worden ook veel berichten geplaatst over de online teammatches.  
 

 

 

 

 

 

 

https://sgstaunton.nl/staunton-wint-ook-grote-landelijke-jeugdbattle/
https://sgstaunton.nl/staunton-wint-ook-grote-landelijke-jeugdbattle/


2e Plaats Paardensprong team Crazy House, Staunton 

wint weer. 

 
Dinsdag 5 mei 2020. 

 
Bevrijdingsdag 2020 zullen we niet gauw vergeten. Devies net als afgelopen 

weken in coronatijd "blijf zoveel mogelijk binnen". Daarom op deze feestdag drie 
teambattles, om 11.00, 16.00 en 19.00 uur.  

 

 
 
De derde en laatste match van vandaag was een spannende maar niet voor de 
eerste plaats. Daarvoor was het team met topscoorder Arjan weer te goed. Het 

ging om de strijd voor de plaatsen 2 t/m 4 tussen Aurich, het online schaakteam 
en onze Paardensprongers. Helaas was de match qua deelnemers wat matig 

bezet. Zijn veel spelers een beetje online moe? Misschien, we verlangen allemaal 
weer achter een echt schaakbord te zitten met een echt gezicht tegenover je. 
Hopelijk kan dat snel weer als de maatregelen worden versoepeld en de 

buurtcentra weer open gaan. Tijdens de match sloten nog wat spelers aan 
waarmee het aantal deelnemers op 27 kwam. Zoals gezegd het ging om de 

plaatsen 2 t/m 4. 
 



 

Aan het begin van de match liep de achterstand van ons team ten opzichte van 
de concurrenten op maar toen we dubbele punten gingen scoren werd de 

achterstand weggewerkt. Tot op het laatst bleef het spannend, met een puntje 
voor op de online schaakcompetitie, maar in de laatste twee minuten werden er 

geen punten meer gescoord. Daarmee werd ons team tweede met als 
topscoorders Dagmar en Lars. Hulde ook voor Noud die geen punten scoorde 
maar wel meedeed in de battle, hopelijk met veel plezier. Opvallend is de goede 

score van SC Aurich, met drie spelers wisten ze 47 punten te scoren. Bij de 
Schaakouders was Hieke lange tijd alleen en kreeg toen ze een punt of 12 binnen 

had gelukkig wat hulp. Alle uitslagen zijn verwerkt wat opgeteld onderstaand 
eindklassement geeft, met felicitaties voor SG Staunton! Zaterdagavond is er 
weer een grote teambattle om 19.00 uur en niet vergeten het Noordelijk Online 

Jeugd Kampioenschap (NOJK) Geef je snel op via de NOSBO site! 
 

https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/742-nojk-05-2020


 

 
Staunton wint met overmacht 2e match standaard schaak 5 + 

 
De tweede match van de dag was standaard schaak 5 + 5. Hieraan deden ook 

mee Moira Domtoren uit Utrecht, SK Deurne (België), Promotie Zoetermeer en 
Spijkenisse. Onder de 55 deelnemers waren er slecht zes spelers van onze club. 

wat natuurlijk wat invloed heeft op de stand want de score van de beste zeven 
spelers bepaald de eindstand. SG Staunton was veruit de beste mede door de 
enorme score van Arjan. 

 

In de top drie allemaal spelers van Staunton. Onze topscoorders waren Aron 12 
(100% score), Dagmar 11 en Berend 9 punten. Straks om 19.00 uur de laatste 

match: Crazyhouse! 
 



 
 

 
1e Bevrijdingsdag teambattle prooi voor Staunton 

 
Om 11.00 uur werd de eerste tammatch gespeeld met de schaakvariant 
Chess960. 

Dit is een variant op het schaakspel waarbij de stukken, behalve de pionnen, in 
een andere begin opstelling staan. Aan openingskennis heb je niets maar 

schaakvaardigheden zijn des te belangrijker. 
 
Vijf teams stonden op de startlijst waarvan een team afhakte met slechts 1 

speler. In het eerste half uur liepen de teams van de online schaakcompetitie en 
SG Staunton behoorlijk uit op ons team maar het team liep snel in door de 

dubbele punten van Pieter en Lars. De eindsprint was niet genoeg om Staunton 
in te halen maar de online schakers werden wel verdreven van de tweede plaats. 
Pieter werd topscoorder van ons team met 19 punten. Om 16.00 uur wordt de 

volgende battle gespeeld met negen teams in de startblokken: normaal schaken 
5 + 5. De derde battle Crazyhouse begint om 19.00 uur. In deze variant van het 

schaakspel krijg je elk stuk wat je slaat terug in je eigen kleur. Deze geslagen 
stukken mag je later in plaats van een zet op het bord zetten. Je mag daarmee 
ook schaak of mat geven. pionnen mogen niet op het promotieveld worden 

gezet. De punten van alle battles worden bij elkaar opgeteld tot een 
eindklassement. 

 



 

 

Eerste Noordelijk online Jeugdkampioenschap 

vlekkeloos verlopen. 

Zaterdag 9 mei 2020. 
 

Het SC de Paardensprong was het laatste gespeelde toernooi in dit 

schaakseizoen. Twee weken voor de uitbraak van het Corona Virus. Daarmee 
hebben we heel veel geluk gehad want we hadden bijna 1000 Euro geïnvesteerd 

in prijzen en catering. Na het stopzetten van de clubmiddag, begin maart, zijn 
we heel actief geweest om onze jeugd en ook van andere verenigingen een 
podium gegeven om toch te kunnen schaken. Daarmee hebben we als denksport 

een voordeel ten opzicht van vele andere sporten. 
 

 



Binnen twee weken hadden onze jeugdleden (85%) die wilden spelen op Lichess 

een account en konden we de interne competitie en beker online verder spelen. 
Dat gaat heel erg goed want iedereen speelt zijn wekelijkse partij. De indeling en 

standen in de divisies worden in drie groepsapp's voor de koning, dame en toren 
divisie iedere zondag doorgegeven. In de app's kunnen de kinderen ook 
afspraken maken wanneer de tegen elkaar spelen. Ook kregen kinderen die dat 

wilden, hun stappenboek die we via mail of app. kunnen nakijken via foto's of 
notatie. De clubmiddag ging ook snel online met allerlei schaakvarianten. Lang 

niet zo gezellig als in de Hunzeborgh, want je mist elkaar te zien en de 
bijhorende sociale contacten. Daar bleef het niet bij want Martijn Hardeman 
organiseerde voor de hele NOSBO jeugd dagelijks een spelvariant op Lichess en 

in de afgelopen weken zijn we volop bezig met teambattles. Ruim 6 weken 
geleden is er een online competitie in drie groepen, ingedeeld op sterkte, met 59 

deelnemers waar ook ouders aan mee kunnen doen van start gegaan. Er worden 
acht ronden gespeeld met een speeltempo van 45 + 15 seconden. Kortom we 
organiseren veel in deze moeilijke tijd. Maar wat ook gemist werd: de 

toernooien. Daar zijn Martijn en Ronald afgelopen weken druk mee bezig 
geweest. Online spelen op een toernooi is heel iets anders dan normaal. Vooraf 

waren er veel vragen die we ons stelden: welke toernooivorm, hoe doen we de 
indeling en waar is die te zien, wat kost deelname en hoe gaan we dat regelen 

en hoe gaan we om met de AVG? En belangrijk voor de spelers, hoeveel bekers 
zijn er te winnen? En vroegen we ons af: haken er spelers af gedurende het 
toernooi want de verleiding om iets anders te gaan doen als je een paar 

partijtjes hebt verloren is als je thuis bent wel heel groot! 
 

 
Op al die vragen kwamen in de mail en app wisseling de antwoorden met veel 
creativiteit. De aanmeldingen gingen automatisch via een online formulier (net 

als het Paardensprong toernooi) waarna de aanmeldingen automatisch verwerkt 
werden. Het inschrijfgeld 2 Euro kon worden overgemaakt op onze rekening. Dit 

liep perfect. Alle aanmeldingen kwamen goed binnen en ook de betalingen 
werden snel gedaan. Niemand moest nog betalen voor aanvang van het toernooi. 
Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor aanschaf van de bekers en wordt aangevuld 

door de NOSBO (waarvoor dank) om de rekening die natuurlijk hoger is dan het 
inschrijfgeld te kunnen voldoen. Die bekers zijn te winnen in alle categorieën 

(A/B t/m H) voor de plaatsen 1 t/m 3 en voor de beste meisjes na drie online 
toernooi middagen. Dubbele bekers worden niet uitgereikt onder de meisjes die 
in de top drie eindigen. Die beker vervalt dan. Totaal klassement, waarin de 

punten van de drie ronden opgeteld worden, gaat dan voor.  
 

 
We kozen voor een Zwitsers toernooi, met zes ronden, omdat dit qua organisatie 
makkelijker te regelen is dan spelen in groepjes van acht zoals op een Grand - 

Prix toernooi. Om te voorkomen dat de oudere jeugd de jonkies in de eerste 
ronden van het bord zouden vegen kozen we voor twee groepen: A/B t/m D en E 

t/m H. Dit is voor het Paardensprong toernooi van volgend jaar een van de opties 
om het toernooi weer nieuwe inspiratie te geven. Er komen dan overigens drie 
wisselbekers: topgroep, A/B t/m D en E t/m F. Met enige aanpassingen krijgt het 

grootste jeugdtoernooi van het Noorden weer nieuw elan!  
De eerste editie online kampioenschap trok maar liefst 47 deelnemers waaronder 

12 Paardensprongers en aspirant lid Azedah, Mehran's zusje deze week 5 
geworden. In twee groepapp's werden de spelers op de hoogte gehouden van de 



uitslagen, standen en nieuwe indelingen. Tijd op de klok 10 minuten + 3 

seconden per zet. 
 

In de B groep eindigde Ela Alia op de tweede plaats in het totaalklassement voor 
de categorieën E t/m H. Dit is een bijkomstigheid want het gaat om de 
klasseringen in de categorieën. In de E groep, met drie leeftijdgenoten, legde zij 

beslag op de eerste plaats met 4.5 punten. Bij de F'jes werd Imara derde met 4 
punten en tevens was zij het beste meisje. Mehran vinden we terug op de vijfde 

plaats met 3 punten en Noud eindigde als negende en laatste met 2 punten. In 
de G categorie deden vier spelers mee. Lisa werd vierde met 1 punt maar als 
enige meisje was zij ook het beste meisje. dat geldt ook voor de zeer jonge 

Azadeh, met 2 punten werd ze tweede in de H categorie. 
 

Elliot was de verrassing in de A groep. Hij eindigde voor veel hogere 
ratinghouders op de derde plaats in het totaalklassement en als eerste in de zeer 
goed bezette D categorie met 16 deelnemers. Dagmar maakt het succes voor 

ons compleet als beste meisje met 3.5 punten op de 5e plaats. Mattei en Kaj 
scoorden twee punten en vinden we terug op de plaatsen 11 en 12. Bij de C'tjes 

scoorde Ruben een goed resultaat met 50% score, drie punten, slechts een 
puntje verwijderd van het podium. In de volgende edities van de online 

competitie zijn er volop kansen om in de top drie te eindigen. Jarne won 
verrassend van Aron in de A/B groep en werd vierde met 3 punten. Aron werd 
vijfde en laatste in deze categorie met 2.5 punten. De verschillen in deze groep 

voor de eerste drie plaatsen zijn heel klein. 
 

Een compliment aan iedereen: niemand haakte af tijdens het toernooi wat het 
succes van dit online toernooi nog eens onderstreept. Wel wennen natuurlijk dat 
je de tegenstander niet ziet en als jeugdleider je spelers achter het bord niet kan 

zien, maar gelukkig via Lichess de partijen wel kan volgen. Elkaar coachen, de 
sfeer op een toernooi, gezellig een praatje maken, allemaal met clubshirts en 

met de SC de Paardensprong rug tassen dat werd wel gemist. Maar het is een 
mooi en nieuw platform waar je jeugd door kan gaan met schaken, daar gaat het 
nu om. Een voordeel van online schaken is wel dat je alle partijen terug kan zien 

en laten analyseren! Wanneer de volgende ronde in het online kampioenschap 
wordt gespeeld is nog niet duidelijk. De speeldata volgen spoedig. Nieuwe 

spelers kunnen dan ook meedoen maar zij missen dan wel een resultaat uit het 
eerste toernooi. 
 

Alle uitslagen en standen staan op de toernooi site. 
Verslagen ook op de site van de NOSBO en Staunton 

 
In de avond werd nog een teammatch gespeeld waaraan slechts drie 
Paardensprongers meededen (misschien mede door het toernooi vanmiddag). 

Met dit geringe aantal was een toppositie niet mogelijk. Het waren eigenlijk twee 
jeugdspelers want Sake Jan speelde in het verkeerde team. Staunton werd voor 

het eerst geen winnaar, de eer ging vanavond naar het team van LSG jeugd. 
Zaterdag weer een groot teammatch toernooi met hopelijk meer 
Paardensprongers.  

 
 

 
 

http://www.onlineschaakcompetitie.nl/nojk/
https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/745-eerste-noordelijke-online-jeugdkampioenschap-succesvol-verlopen
https://sgstaunton.nl/jiarui-online-nosbo-jeugdkampioen/


Nieuwe KNSB ratings met veel persoonlijke records. 
 
Dinsdag 12 mei 2020. 
 

Begin deze maand zijn de nieuwe KNSB ratings gepubliceerd. Met enige 
vertraging staan ze nu ook op de site. In de cijfers zijn meegenomen: de NJC 
competitie, GP Emmen, SC de Paardensprong toernooi en GP Veendam van vorig 

jaar. De resultaten van dit toernooi waren niet meegenomen in de ratings van 
februari. De scholenkampioenschappen tellen niet mee voor je rating. 

 

Veel clubleden scoorden een nieuw persoonlijk record. Elliot won 80 punten 
waarmee zijn rating voor het eerst is gestegen boven de 1000 punten. Pieter is 

de hoogste ratingstijger met een winst van 153 punten. David doet het 
uitstekend met 143 gewonnen punten. Mehran en Berend boekten beiden een 
winst van 87 punten. De ratinglijsten staan bij competitie > rating. 

 

 

6e Plaats online team op super spannend teambattle. 
 

Zaterdag 16 mei 2020. 
 

Sinds een aantal weken spelen we iedere zaterdagavond een online teambattle 
op Lichess. Het aantal teams wat meedoet groeit wekelijks. Vandaag deden tien 

teams mee, het maximum op Lichess en tevens een record. Het speeltempo is 
vanaf vandaag gewijzigd. Waar we de afgelopen weken speelden met 5 minuten 

+ 5 seconden per zet is dat vanaf nu 7 minuten + 7 seconden per zet. Dus meer 
tijd voor lange partijen en als een speler het wil kan hij/zij bezerk aanzetten voor 
een kortere speeltijd wat bij winst resulteert in meer gewonnen punten. 

 
Twee nieuwe teams vanavond: Messemaker uit Gouda en UVS Nijmegen. Even 

na zeven uur zaten 82 schakers achter de computer en naarmate het toernooi 
vorderde liep het aantal op tot 91! Heel wat meer dan vorige week waar het 
eerste online persoonlijk kampioenschap, op zaterdagmiddag, duidelijk invloed 

heeft gehad. Naast een verruiming van de speeltijd duurt het toernooi nu ook 
een half uur langer. Het eerste uur was het stuivertje wisselen in de top drie van 

het klassement. Ons team stond zelf een tijd eerste, dank zij de scores van Elliot 
en Mehran. Zij hadden een wat minder laatste half uur maar Pieter, Eli Alia en 



Berend zorgden nog wel voor de punten in de top vijf beste spelers per team die 

de eindstand bepalen. Jammer dat Jip en Aron in hele lange partijen verzeilt 
raakten want Staunton, Moira Domtoren (Utrecht) en het Online 

schaakcompetitie team liepen het laatste half uur uit op ons team. In de 
eindstand was Staunton, mede door hun topspeler Arjan de beste, gevolgd door 
Moira Domtoren en het online schaakcompetitie team. De verschillen tussen de 

nummers vier en zes in de eindstand zijn heel klein. Dertien Paardensprongers 
deden vanavond mee. Pieter werd topscoorder met 29 punten. A.s. zaterdag is 

er weer een teammatch. We hopen dan op meer dan 100 deelnemers en 
uiteraard veel Paardensprongers op jacht naar de eerste plaats!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekercompetitie uitgespeeld: derde plaats voor Aron. 
 

Woensdag 20 mei 2020. 
 

De bekercompetitie is nu helemaal online uitgespeeld. Aron won in een serie best 
of zes met 4 - 0 van Gianluca. Daarmee is Aron derde geworden maar ook een 
compliment voor Gianluca die een heel goed bekertoernooi heeft gespeeld. 

 

Eerder deze maand won Pieter van Berend waarmee we de eindstand hebben. 
Pieter prolongeert de titel, Berend heel knap naar de tweede plaats en Aron als 
derde.  

 

Mooie prestaties Paardensprongers op 1e online 

nationaal kampioenschap. 
 

Woensdag 20 mei 2020. 

 
Vanmiddag om 16.00 uur is het eerste nationale online jeugdkampioenschap 
gespeeld. Aan het eerste initiatief van Martijn Hardeman deden 31 deelnemers 

mee. Het kampioenschap werd gespeeld volgens het Zwitserse systeem met 6 
ronden, speeltijd 5 + 3 seconden per zet. 

Aan het toernooi deden 6 Paardensprongers mee. Bovenstaand de top tien in de 
eindstand. Opvallend zijn de prestaties van Berend en Casper. Berend werd 
derde en verloor alleen van Loek van der Hagen (SC Haren/Oostermoer) en een 

remise tegen Josphine (winnares competitie A groep). De overige partijen 
werden gewonnen wat resulteerde in een Lichess toernooi rating van 1810! 

Casper eindigde op de vijfde plaats. Ik heb een aantal partijen van hem gevolgd 
en kan concluderen dat hij flinke stappen voorwaarts heeft gezet. Een van de 

twee verloren partijen was tegen Elliot, natuurlijk geen schande. Toernooi rating 
van Casper is ook hoog 1551.  
 

Elliot en Eli Alia eindigden ook in de top tien. Beiden met 3.5 punten maar Elliot 
net iets beter met een hoger WP. Elliot trof clubgenoten Eli Alia (remise), Berend 



(verlies) en Casper (winst). Eli Alia won partijen tegen Ties en Dagmar. Ties 

vinden we met 2.5 punten terug op de 20e plaats en Dagmar werd 25e met 2 
punten. Anne het broertje van Ties deed dapper mee en won toch een van de 

partijen. Weer een prachtig initiatief van onze club en dank aan Martijn voor de 
organisatie. Het krijgt vast een vervolg.  
 

 

 

 

 

 



NK D online: top tien plaatsen voor Eli Alia en Elliot. 
 

Donderdag 21 mei 2020. 
 

Het Hemelvaart weekend is al decennia lang het weekend (drie speeldagen) voor 
de beste jeugdspelers t/m 12 jaar van het land. In Rijswijk wordt dan gespeeld 
voor het Nederlands kampioenschap op een perfect georganiseerd toernooi waar 

heel veel clubleden in het verleden hebben meegedaan. Oud clublid Eelke de 
Boer werd zelfs nationaal kampioen in 2015. Door het Corona virus kon het 

toernooi dit jaar niet doorgaan. Dus werd er vandaag online geschaakt voor de 
titels online schaakkampioen D in de categorieën algemeen en meisjes. Over het 
algemeen zijn het jongens die meedoen bij "algemeen" maar meisjes hebben de 

keuze in welke categorie zij mee gaan spelen. 
 

 

Het meisjes toernooi trok 25 deelneemster. Zij speelden zeven ronden in de 

ochtend uren. Eli Alia wist vier punten te scoren en werd daarmee gedeeld 
achtste, op weerstand punten 9e. Een prima prestatie want zij is nog E speelster 

en miste het podium in het paasweekend op het online NK E meisjes. Op dat 
online toernooi werd ze vierde, een mooie opsteker voor volgend jaar als ze echt 
een D'tje is en misschien wel op het podium kan komen. Ten Boerster Elisa 

Oostinga scoorde ook dat puntenaantal en werd 10e. Negen ronden stonden in 
de middag op het programma bij de categorie algemeen met 50 deelnemers. 

Elliot speelde een heel goed toernooi met zes punten. Hij werd gedeeld 5e en op 
basis van weerstand punten de tiende plaats en tevens de beste NOSBO speler. 
Noel Koene (SC Hoogeveen) werd 20e met vijf punten, Tommaso Cioffi 

(Matadoren/Staunton) 24e met 4.5 punten en Sono Folkers van dezelfde club 
vinden we met 4 punten terug op de 26e plaats. 

Als de situatie het toelaat wordt het "echte" NK D in het najaar gespeeld met dan 
nieuwe kansen op een nog beter resultaat want online spelen is natuurlijk heel 
anders dan achter een echt bord met een zichtbare tegenstander en meer tijd op 

de klok. 
 

 

 

 

 



Strijd om het clubkampioenschap en derde plaats 

begonnen. 
 

Zaterdag 30 mei 2020. 
 

De partijen in de competitie zitten erop. Vanaf de derde periode zijn we online 
gaan spelen wat nagenoeg vlekkeloos is verlopen. Van een partij in de 
koningsdivisie vierde periode is geen uitslag ontvangen dus is er 0 - 0 ingevoerd. 

 

 

In de torendivisie is Matthias met de volle score, zeven punten, periode 
kampioen geworden. Hij promoveert samen met Hedde die tweede werd met zes 

punten naar de damedivisie. In damedivisie degraderen Matei en Mehran, beiden 
met twee punten, naar de torendivisie. Gianluca scoorde ook twee punten meer 

hij wist het vege lijf te redden met slechts een WP punt meer. Lars en Casper 
promoveren naar de koningsdivisie. Beiden scoorden zes punten en ook hun WP 
is gelijk. Op basis van SB punten is Lars net iets beter dus periode kampioen. 

 
In de koningsdivisie had Simon een slechte periode met nul punten. Misschien 

ligt online schaken hem niet zo maar volgend seizoen weer nieuwe kansen in de 
damedivisie met hopelijk echte borden en stukken. Drie spelers scoorden 2.5 

punten: Jorn, Dagmar en Rogier. Op basis van WP punten heeft Rogier de 
slechtste score dus volgend seizoen speelt hij voor het eerst in de damedivisie. 
Aron werd met zes punten periodekampioen. Net als Pieter heeft hij twee 

kampioenschappen binnen. Beiden spelen in een serie best of zes de finale. Meer 
periodekampioenen hebben we niet dus is er besloten om de beste twee 

koningsdivisie spelers, na Aron en Pieter, tegen elkaar te laten spelen om de 
derde plaats, ook in een serie best of zes. De twee besten zijn Jip en Elliot. 
De eerste partij in het clubkampioenschap is gespeeld. Zie deze link om de partij 

na te spelen met analyse. Na iedere partij wordt de link ververst. 
 

 

https://lichess.org/study/5nFA1A8l


NK Schoolschaak Online met Lisa, Boaz en Kaj. 
 

Zaterdag 30 mei 2020. 
 

Verslag Eline Bronswijk. 
Op 15 mei kreeg ik (coördinator schaken op school) een mailtje van de directrice 
van onze school Het Palet. Een doorgestuurd mailtje van de KNSB of wij met 

onze school mee zouden willen doen met het NK Schoolschaak Online 2020. Dit 
zou beginnen op 18 mei. Oei, dat is over 3 dagen al. Even kijken wie de beste 5 

waren. 3 van de beste 5 (Kaj, Lars en Boaz) van onze school wilden graag 
meedoen. 2 haakten af. Nog 1 plekje om te vullen. Ach, ik zou Lisa kunnen 
vragen, want die wil eigenlijk altijd wel schaken en ja hoor! Ons Team is 

compleet. 
 

 

 

Dat er 2 van ons team uit mijn gezin kwamen was eigenlijk heel handig. Zo 
konden wij bij mij thuis afspreken en gezegend als wij zijn met 4 laptops kon 

iedereen achter een computer kruipen. Elke dag is er een schaaktoernooi van 
15:30 tot 17:00. Elke dag gaan ze sowieso niet redden. Maar 2x in de week 

misschien wel. Een nieuw platform ChessKid en Schaakmatties. Ik moest alles 
nog even ontdekken.  
Hier en daar ging het ook niet helemaal vlekkeloos. Iemand vergat de tijd en 

kwam niet opdagen of vergat op Join te klikken zodat hij die dag niet mee kon 
spelen. Geen Wifi en je bent uit het spel. Soms wel Wifi en geen spel of het spel 

kwam met vertraging op gang waardoor diegene (met de 5+5 instelling) 1,5 



minuut kwijt was van de klok. Zo nu en dan werd er ,,Hakker!” geroepen en 

,,Mijn game lagged!”  
 

 

Toch bleven de kinderen er vrij relaxed onder. Kaj verdween al snel naar de 
zolder waar er een vaste aansluiting op het internet mogelijk is en ook een stuk 

rustiger.  
Tussen de partijen door wordt hier enthousiast gespeeld in en buiten de tuin. Ik 
let dan op de potjes die nog aan de gang zijn en als er dan nog 1 gespeeld wordt 

roep ik ze naar binnen. Dan kijken we vaak samen nog even naar het laatste 
potje wat dan ook fanatiek geanalyseerd wordt. Leerzaam 

 

 



Kaj is ons talent en zorgt voor de nodige punten. Lars zorgt voor de rust en het 

relativeren met zijn gezellige nuchterheid. Boaz is onze computer whizz Kid, die 
de manier heeft gevonden om ons weer terug in het spel te krijgen als wij eruit 

zijn. Lisa is mascotte van het team die ook nog best wel wat puntjes bij elkaar 
harkt.  

Het is vooral erg gezellig en na afloop hoef ik de gasten nog net niet fysiek te 

verwijderen uit de achtertuin. Al met al best geslaagd moet ik zeggen.  
Link naar de uitslagen. 
 

 

Paardensprongers op weg naar eremetaal in NOJK. 

 
Zaterdag 30 mei 2020. 

 
Tien Paardensprongers en aspirant clublid Azedeh deden vandaag mee aan de 
tweede ronde van het Noordelijk Online Jeugd Kampioenschap. De eerste editie 

was nog niet volledig geautomatiseerd in Zwitsers spelen maar gelukkig kent 
Lichess nu ook deze indeling. Dat scheelt organisator Martijn vele honderden te 

verwerken app'jes. Enige dagen geleden is er een test geweest of het systeem 
goed werkte en dat bleek te kloppen. 
 

 

De tweede ronde telde een aantal nieuwe deelnemers maar ook een aantal 
"afwezigen"die in de eerste ronde wel meededen. Veertig spelers deden vandaag 
mee in de twee groepen: A geboortejaren 2002 - 2009 en B 2010 - 2016. Zes 

ronden stonden weer op het programma met een bedenktijd van 10 minuten + 3 
seconden per zet. In de A/B categorie scoorde Jarne weer drie punten waarmee 

zijn total op zes komt. Daarmee staat hij vierde in het klassement met slechts 
een puntje afstand van de derde plaats. Jorn speelde voor het eerst mee en mag 
tevreden zijn met 2.5 punt. Aron speelde vandaag niet mee. In categorie C wist 

Ruben twee punten aan zijn totaal toe te voegen, met vijf punten staat hij nu 6e. 
 

De grootste groep deelnemers speelt in categorie D. Elliot had een wat mindere 
dag dan in speelronde een. De score van vandaag, 3 punten, brengt hem op een 

https://www.schaken.nl/nk-schoolschaak/nk-online/nk-schoolschaak-bo-online-2020/stand-kwalificatie-week-1?_ga=2.263328521.441542828.1590585924-752508164.1517613018


total van 7.5 punten,. Dat levert hem een derde plaats op in de tussenstand 

waar het nog alle kanten op kan gaan want aan de top zijn de verschillen erg 
klein. Hedde deed voor het eerst mee en wist 2 partijen te winnen. Dagmar is in 

felle strijd verwikkeld met Serana (SC Assen) om beste meisje te worden. 
Dagmar scoorde drie punten vandaag en staat een puntje voor op haar rivaal. 
Vandaag troffen ze elkaar niet maar hopelijk in de derde ronde komen ze elkaar 

tegen. Kaj en Matei speelden vandaag niet. De winst in de E categorie kan Eli 
Alia nauwelijks meer ontgaan. Ze voegde vandaag 4.5 punten toe bij haar totaal 

welke nu op 9 punten staat. Het verschil met de nummers twee en drie bedraagt 
2.5 punten. Bij de F'jes staat Mehran op de bronzen plaats. Met zeven punten 
staat hij gelijk met Maurits maar de SB score is in het voordeel van Mehran. Ook 

hier hopen dat ze elkaar in de derde ronde treffen. Imara had een wat mindere 
dag met twee punten maar is nog wel het beste meisje! Lukas deed voor het 

eerst mee en scoorde goed met 2.5 punten maar er zat een vreemde remise bij 
in een partij die wel heel voordelig was voor Lukas. In de categorie G deed Lisa 
niet mee maar ze blijft het beste meisje. Bij de allerjongsten deed Azedeh weer 

heel dapper mee. Knap hoor om zo jong zes partijen te spelen en er ook eentje 
weet te winnen.  

Een mooie tussenstand voor de Paardenspongers waar op de laatste speeldag, 
tevens NOSBO kwalificatie voor de FGH'tjes voor de online Pupillendag op 13 

juni.  
 
Resultaten A groep 

Resultaten B groep 
Alle tussenstanden 

 
Verslag SG Staunton 
 

We mogen weer, maar wel buiten! 
 

Vrijdag 12 juni 2020. 

 
Onze sport valt onder de binnensporten en die mogen pas volgens de laatste 
berichten per 1 juli. Buiten mag het wel voor alle kinderen t/m 18 jaar. Vorige 
week deden we een poging om op het scouting terrein in Haren weer te 

beginnen. Helaas, het weer speelde niet mee zodat we een streep door de 
plannen moesten zetten. Vanmiddag lukte het wel op het terrein voor onze 

thuisbasis de Hunzeborgh. Na overleg met het bestuur mochten we tafels en 
stoelen buiten zetten. Een klusje maar met wat hulp hadden we het snel voor 
elkaar. 

 

https://lichess.org/swiss/ZRex7H08
https://lichess.org/swiss/XZHtjsIv
http://www.onlineschaakcompetitie.nl/nojk/
https://sgstaunton.nl/sterke-staunton-resultaten-op-twee-nojk/


 
 

Veel blij gezichten na drie maanden zonder schaken op de clubmiddag. En wat 

hebben we de sociale contacten gemist! De meeste kinderen waren er maar een 
aantal trainers konden vanmiddag niet. Hun groepjes hebben we gesplitst en 

verdeeld onder de aanwezige trainers. Volgende week hoopt de trainersstaf voor 
een groot deel compleet te zijn. Als het goed weer is want we schaken t/m 3 juli 

buiten. We hopen volgend seizoen weer normaal de clubmiddag te organiseren. 
 

 



 

Het was best warm op de Hunzeborgh heuvel maar een licht briesje maakte het 

toch aangenaam. Na maanden online te hebben gespeeld werd er voornamelijk 
gespeeld maar ook gewerkt in de stappenboekjes en Boaz deed examen stap 2. 

 

 

Een gezellig weerzien op de club en heel veel plezier vanmiddag. Ook een nieuw 

idee ontstaan: als het warm weer is kunnen we met de club naar buiten. We 
hebben geschikte plekjes gevonden.  

 

 



De vooraf gemaakte afspraken zijn goed nagekomen. Geen kinderen binnen, 

alleen trainers. Iedereen had drinken mee en na afloop alles goed reinigen met 
desinfecterende spray. De volgende clubmiddagen zijn op 19 en 26 juni. De 

laatste met prijsuitreiking op 3 juli. Helaas zonder buffet maar we gaan wel iets 
buiten doen als het goed weer is! 
 

 

 

 

Prijsuitreiking Lichess Toernooi 
 

Zaterdag 13 juni 2020. 

 
Vanmiddag zijn de bekers uitgereikt aan de winnaars van het Lichess Toernooi. 

Na de uitbraak van het Corona virus heeft Martijn Hardeman dit toernooi 
georganiseerd. Zeven ronden Zwitsers werden gespeeld in drie groepen met 
iedere week een nieuwe indeling. Drie Paardensprongers vielen in de prijzen: 

Mehran, Berend en Pieter. Ook gingen er twee bekers naar de schaakouders 
waaronder een voor Frans, vader van Pieter. Gelukkig, ondanks code geel als 

waarschuwing voor regen en onweer bleef het droog bij de speelplaats naast de 
Hunzeborgh. Onder de foto's een kort verslag van de finale in de groepen door 
Martijn Hardeman. 

 



 

In groep C was het zeer spannend. Silke was geweldig op dreef en won de ene 
na de andere partij. Totdat ze Mehran trof in ronde 6. Hij versloeg haar en toen 

stonden plots Kim (moeder van Abe en Deen uit deze groep), Mehran en Silke 
bovenaan met nog slechts twee ronden te gaan. Silke en Mehran wisten ook de 

laatste twee ronden nog te winnen, maar Kim werd door haar jongste zoon Deen 
verslagen. Silke en Mehran dus bovenaan met 7 uit 8. Een rare situatie, want nu 

zouden de scores van de eerdere tegenstanders van hen bepalen wie groep C 
zou winnen. Gisteren werd duidelijk dat Silke dat werd. Met één 
weerstandspuntje meer liet ze Mehran achter zich. Een zeer knappe prestatie van 

Silke die nog altijd niet op een schaakclub zit. De schaakclubs staan voor je in de 
rij Silke, dus wie weet na de corona-tijd? Mehran speelde een zeer sterk toernooi 

en scoorde meer dan drie punten hoger dan verwacht mocht worden (W-We). 
Een prachtige 2e plaats voor hem! Schaakmoeder Kim had van te voren zeer 
bescheiden verwachtingen, maar blijkt gewoon prima te kunnen schaken en 

wordt keurig derde. Van haar gaan we vast meer horen! Kim was niet aanwezig 
vanmiddag maar de beker houdt ze tegoed. 

 



 

Het was een zeer spannende strijd in groep B. Frans (vader van Pieter uit Groep 
A) begon het toernooi zeer goed en leek onbedreigd op weg naar de eindzege, 

toen hij in de voorlaatste ronde in een miniatuurpartij struikelde over Ronald. 
Maxim leek toen goede kansen op de eindoverwinning te hebben, maar in de 

laatste ronde werd ook hij pootje gelicht door Ronald. Berend bleef intussen 
gewoon punten scoren en kwam naast Frans op de gedeelde eerste plek te 

staan. Omdat Frans meer weerstandspunten heeft, wint Frans groep B. Een 
mooie prestatie! Is het je eerste schaakbeker, Frans? Berend heeft het afgelopen 
jaar veel online geschaakt en het lijkt erop dat dat hem veel sterker heeft 

gemaakt. Met de laagste rating van de groep wordt hij keurig tweede met een 
score die bijna 3 punten hoger ligt dan verwacht mocht worden (W-We). Ten 

slotte valt Maxim met een half weerstandspuntje voorsprong op Ronald toch ook 
nog in de prijzen: voor hem is de derde plaats! De beker is meegenomen door 
Sander Wage. 

 

 

 

 

 

 



 

Hiddo wilde deze competitie gebruiken om weer eens tegen wat jeugdspelers te 
spelen. Daar is ook wel een beetje moed voor nodig, want de jeugd wordt 

sterker en sterker. Hiddo speelde tegen acht jeugdspelers en won acht keer. 
Daarmee werd hij zeer overtuigend eerste. Omdat hij ervoor koos om buiten 

mededinging mee te spelen, schuiven de prijzen een plekje door. 
Dat betekent dat de beker voor de eerste plaats naar Josephine zal gaan die een 

geweldig toernooi speelde. Ze scoorde 3 (!) punten meer dan op grond van haar 
rating en tegenstanders verwacht mocht worden (W-We) en verloor alleen van 
Hiddo. Een prachtige prestatie, gefeliciteerd! De tweede plaats gaat naar Sander 

die vorig jaar de eerste Online Schaakcompetitie won en tweede werd in de 
Campingschaakcompetitie. En nu dus weer een ijzersterk toernooi speelde. Ook 

hij verloor alleen van Hiddo, maar had net één remise meer dan Josephine. Het 
brons gaat naar Pieter die geen enkele remise speelde, maar in de laatste twee 
ronden wist toe te slaan. Opvallend was verder de score van Fleur. Zij begon met 

de laagste rating, maar wist uiteindelijk ruim 2,5 punt meer te scoren dan 
verwacht mocht worden. Josephine was voor deze prijsuitreiking vanuit haar 

woonplaats Nijmegen naar Groningen gekomen, super! Gefeliciteerd allemaal 
met deze mooie prestaties! 
Alle uitslagen en eindstanden zijn hier te vinden. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.onlineschaakcompetitie.nl/


Buiten schaken, ook leuk! 
 

Vrijdag 19 juni 2020. 
 

Vorige week zijn we begonnen met de clubmiddag buiten. Dat is goed bevallen! 
Iedereen hield zich keurig aan de afspraken die we gemaakt hebben. De 
Hunzeborgh is alleen toegankelijk voor trainers en kinderen mogen bij hoge nood 

gebruik maken van het toilet.  
 

 

Ook drinken moet iedereen zelf meenemen want ook dat mag niet uit de 

Hunzeborgh worden gehaald. Na afloop zijn de tafels en stoelen gedesinfecteerd. 
We mogen nu de tafels en stoelen voorin de grote zaal zetten, wat een hoop 
gesjouw scheelt. Vanmiddag hadden we geluk met het weer want voor 

vrijdagmiddag werd eerder in de week regen verwacht. Het bleef droog met 
tegen half zes wat donkere luchten maar die dreven over.  

 

De laatste twee clubmiddagen in dit toch wel vreemde seizoen door Corona 
houden we ook buiten. Hopelijk is alles eind augustus weer normaal. We merken 
dat de kinderen buiten ook heel veel plezier hebben en het leuk vinden om elkaar 

weer te zien na drie maanden met online schaken. Online was de eerste weken 
spannend en leuk maar het elkaar niet zien werd enorm gemist. Met vier 

clubmiddagen buiten hebben we de draad weer opgepakt op weg naar de 
zomervakantie. 3 Juli is de prijsuitreiking met ook de bekers voor de winnaars 

van de derde en vierde periode. 
 

 



 
 

 

 

 

 



Online successen NOJK en Pupillendag. 
 

Zaterdag 20 juni 2020. 
 

Vandaag is de laatste ronde in de Noordelijke Online Jeugdschaak 
Kampioenschappen (NOJK) in de categorieën A/B t/m E gespeeld en de online 
Nationale Pupillendag. Eerst maar even terug naar vorige week zaterdag. De 

laatste speeldag in de NOJK stond gepland op 20 juni gelijk met de Nationale 
Pupillendag in Maastricht. Uiteraard zou er niet in de Limburgse hoofdstad 

worden gespeeld maar online op Chesskids. Deze informatie kwam laat bij ons 
binnen dus werd gekozen om het NOJK in de categorieën F t/m H als NOSBO 
kwalificatie te laten gelden waarbij alleen de laatste ronde bepalend zou zijn wie 

online mee mocht doen. In alle categorieën 1 NK plaats voor jongens en meisjes. 
De laatste ronde bij de allerjongsten werd daarom een week vervroegd.  

 

 

Bij de H'tjes deed aspirant clublid Azadeh voor de derde keer mee. Zij scoorde 
geen punten maar met een totaal van drie punten werd als enige meisje 
natuurlijk de beste, met als beloning haar eerste beker. In de categorie G deed 

Lisa niet mee voor de kwalificatie. Ze speelde alleen de eerste ronde met een 
score van 1 punt. Voor haar geldt hetzelfde als Azadeh een beker. Beide meisjes 

zagen af van NK deelname. Bij de F'jes een groot deelnemersveld voor een 
online NK plaats. Simon en Lukas scoorden drie punten en Mehran vier wat niet 

genoeg was voor plaatsing. Ghilon van de Matadoren was duidelijk de sterkste 
met 5.5 punten. Voor Mehran was er wel reden tot juichen want hij won wel de 
derde plaats in het totaal klassement. Bij de meisjes ging het tussen Imara en 

Sarah van SC Ten Boer. Heel spannend was het niet want Imara bleef haar 
concurrente ruim voor 3.5 - 2. Dus Imara ging meedoen met de online 

Pupillendag die vanmorgen werd gespeeld. 
 
De Nationale Pupillendag is een van de leukste eendaagse toernooien. In de 

jaren 2007 t/m 2009 plaatste Martijn zich ieder jaar voor dit kampioenschap, 



destijds gespeeld in Gouda. Ik kan me nog goed herinneren dat er meer 

spanning was bij de ouders dan bij de kinderen die onbevangen iedere ronde 
achter het bord gingen zitten. Online verloopt het heel anders. Het is een 

sfeerloze bedoeling, geen zichtbare tegenstander en je kan niet even bij de 
andere borden kijken enz. Het enige voordeel is dat je niet hoeft te reizen. De 
laatste drie jaren werd het toernooi door MSV Meppel op een uitstekende manier 

georganiseerd. Maastricht zou het dit jaar overnemen maar net als alle andere 
NK's was de enige mogelijkheid om het online te doen. Er liggen wel plannen 

klaar om alle NK's als het kan in het najaar te spelen, hopelijk gaat dat lukken! 
Dan mag Imara naar Maastricht. 
 

In de F categorie werden vanmorgen zeven ronden Zwitsers gespeeld waar 
Imara drie partijen wist te winnen. Helaas viel de verbinding even uit op 

Chesskids waardoor Imara een ronde minder kon spelen. Drie punten was 
voldoende voor de derde plaats bij de meisjes waar Imara natuurlijk heel blij 
mee was. Een van haar partijen werd online geanalyseerd door IM Stefan 

Kuipers. Vanaf 16:55 minuten wordt de partij van Imara tegen Luna Huang (die 
in 2019 al Nederlands kampioen werd bij de E en getraind wordt door GM Peng) 

5 minuten lang becommentarieerd. Imara wist heel lang prima partij te geven, 
maar verloor uiteindelijk toch. 

https://www.twitch.tv/videos/656198622  
 
Vanmiddag speelde de categorieën A/B t/m D de laatste ronde. Wil je kans 

maken op een beker dan moet je alle ronden spelen want de punten worden bij 
elkaar opgeteld. In de D categorie was het heel spannend tot de laatste ronde. 

Bij de meisjes stond Dagmar na twee speelronden een punt voor op Serana van 
SC Assen. Dagmar won vandaag drie partijen en had geluk dat Serana slechts 
een half puntje meer scoorde waarmee ze haar voorsprong behield 9.5 - 9. Voor 

Elliot was het knokken om op het podium te blijven. De top van het klassement 
zat na twee ronden dicht op elkaar. Elliot scoorde drie punten en liep een punt in 

op de tweede plaats in handen van Matteo (SG Staunton). De WP van Matteo bij 
de gelijke stand 10.5 punten was duidelijk hoger dan die van Elliot 29.5 tegen 
25.5. De score was wel goed voor plek drie want mede Hoogkerker Sono op de 

vierde plaats na twee ronden scoorde ook drie punten, Elliot bleef hem een punt 
voor. Matei, Kaj en Hedde speelden slechts een ronde mee. Bij de Cérs speelde 

Ruben drie ronden en eindigde met 7 punten op de 7e plaats. Zijn broer Jarne 
speelde een goede derde ronde. Na twee keer drie punten stonden er vandaag 
vier op het scorebord. Alle ronden spelen dan heb je kans op een beker. Dat 

geluk had Jarne want zijn concurrent Tobias (SC Leek) speelde niet mee. Dus de 
derde plaats voor Jarne! 

 
Het NOJK zit erop. Een van de initiatieven van onze club, uitgevoerd door Martijn 
Hardeman, waarvoor dank! De bekers worden begin volgend seizoen uitgereikt 

op het eerste toernooi. Mocht het toch lang duren voordat we weer binnen een 
toernooi mogen spelen dan volgt de prijsuitreiking buiten. 

 
 

 

Schaduw zoeken, schaduw maken. 
 

Vrijdag 26 juni 2020. 

https://www.twitch.tv/videos/656198622


Onder tropische temperaturen hebben we vandaag de derde clubmiddag buiten 

gehouden. Op de "Hunzeborgh heuvel" staat in de middag de zon pal op het 
terras en het pad naar de ingang. De vorige clubmiddagen was het nog te doen 

maar vanmiddag met ruim 30 graden op de thermometer was het weer eens 
zoeken naar een oplossing.  
 

 
 
Op grasveldje beneden bij de parkeerplaats is er in de middag geruime tijd 

schaduw dus een ideale plek. Met een licht briesje was het daar prima uit te 
houden. 
 

 
 



Op het terras twee partytenten die voor de nodige schaduw zorgden. Veel 

clubleden waren mede door het warme weer niet aanwezig dus hebben we wat 
groepjes samengevoegd. Waar we vorige keren wat krap zaten in de trainersstaf 

waren er nu trainers over die zich prima vermaakten met o.a. doorgeefschaak. 
Volgende week is de laatste clubmiddag. Helaas zonder het traditionele buffet en 
ouders tegen kinderen toernooi in de vroege avonduren. 

 

 
 
Plan is om tijdens de clubmiddag een toernooitje te organiseren en vanaf kwart 

over vijf de prijsuitreiking. Mocht er belangstelling zijn om toch nog een ouder 
tegen kinderen toernooitje te houden dan kunnen we dat doen tot ongeveer 

18.15 uur. Nu hopen op goed weer met lagere temperaturen! 
 

 



Aron clubkampioen 2019 - 2020.  

Derde plaats voor Elliot 
 

Zaterdag 27 juni 2020. 
 

De zesde en laatste partij om het clubkampioenschap is vanmiddag gewonnen 
door Aron, eindstand Aron - Pieter 3.5 - 2.5. Aron prolongeert het 

clubkampioenschap, gefeliciteerd! 
Alle partijen zijn via deze link terug te zien. De eindstand in de match Elliot - Jip 
3.5 - 1.5. Daarmee hebben we een gelijke eindstand als vorig seizoen: Aron 1, 

Pieter 2 en Elliot 3. 

 

 

 

Lichess organisator Martijn in het zonnetje op laatste 

clubmiddag! 

 
Vrijdag 3 juli 2020. 

 
De laatste clubmiddag van het seizoen (zie ook het komende verslag) is voor ons 

als trainersteam een dank je wel te zeggen tegen de ouders die ons dit seizoen 
hebben geholpen. Denk daarbij aan vervoer naar toernooien en natuurlijk dit jaar 
in de Corona crisis om alle kinderen online te laten spelen met het aanmaken 

van een Lichess account. Dank daarvoor want ouders zijn voor ons heel 
belangrijk. 

 

Eline (moeder van Boaz en Lisa) heeft ons dit seizoen weer enorm geholpen met 

de afwas en opruimen van keuken en bar. Dank daarvoor en lekker smullen van 
de Merci chocolade! Speciale dank vanmiddag voor Martijn Hardeman, de 

https://lichess.org/study/5nFA1A8l


organisator achter het Noordelijke Lichess. Voor onze club organiseerde Martijn 

iedere vrijdagmiddag een online clubmiddag met elke week weer andere 
schaakvarianten. Maar daar bleef het niet bij. In de tijd dat de basisscholen dicht 

waren was er elke dag voor de Noordelijke jeugd een toernooi. Ruim zeven 
weken werd er gespeeld in de online competitie in drie groepen en kwam er een 
online jeugdkampioenschap in alle leeftijd categorieën, waar de prijsuitreiking 

begin volgend seizoen volgt. Maar er is nog meer: teambattles in twee groepen 
waar teams uit het hele land aan meedoen en niet te vergeten team Jeugd NL 

waar Martijn binnen no time 100 online schakers aan wist te binden met 
regelmatig internationale battles. Martijn: heel veel dank wat je voor de club en 
de Noordelijke jeugd hebt gedaan. 

 

 
 

Hoe bedank je zo iemand? Een fles wijn is leuk maar er ontstond een ander idee. 

Het Lichess symbool gemaakt door een 3D printer in onze clubkleur geel. Onze 
technische man Niels ging hiermee aan de slag en binnen zeven uur printen had 

hij een heel mooi aandenken uit zijn machine. Met hulp van materiaal uit een 
oude beker een blijvend en mooi aandenken aan dit toch vreemde 
schaakseizoen! 

Op de site van onze Staunton schaakvrienden staat ook een mooi verslag! 

 

https://sgstaunton.nl/mr-lichess-martijn-hardeman/


 

 

Seizoen 2019-2020 buiten afgesloten. 
 
Vrijdag 3 juli 2020. 
 
Het seizoen 2019 - 2020 hebben we vanmiddag buiten afgesloten. Binnen mag 

sinds 1 juli wel weer geschaakt worden maar de Hunzeborgh is voor activiteiten 
binnen nog steeds gesloten. Het werd een seizoen afsluiting zonder het 

gebruikelijke buffet en ouders tegen kinderen toernooi. Het laatste hadden we 
wel in de planning maar de belangstelling daarvoor was wat matig en het weer 
zou na half zes volgens de voorspellingen niet meewerken. We hadden geluk dat 

op een enkel spatje regen droog bleef op de Hunzeborgh heuvel. 

 

We sluiten het seizoen meestal af met een toernooitje zo ook vandaag met 

snelschaken vijf ronden tijd 3+2. Winnaars werden Dagmar en Berend. Tegen 
half zes was het tijd voor een groepsfoto waar niet iedereen opstaat want er 
waren een paar afwezigen. Voorafgaande aan de prijsuitreiking hebben we 

Martijn en Eline in het zonnetje gezet, zie het verslag op de site. 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

 

32 Clubleden deden mee aan het snelschaak toernooi. 

 



 

Vanwege de 1.5 meter afstand regel, waar we als trainers ook rekening mee 
moesten houden t.o.v. de kinderen, konden we op de drie eerdere clubmiddagen 
buiten nauwelijks werken in de stappenboekjes. Een aantal clubleden hadden wel 

hun stappenboekje thuis maar dan is er toch weinig motivatie om er in te werken 
en meestal wordt het gewoon vergeten. Niet erg want volgend seizoen gaan we 

er weer mee aan de slag. Boaz was de enige die online het examen Stap 2 deed 
en met goed gevolg een 9! Gefeliciteerd. 
 

Dan naar de prijsuitreiking. Eli Alia won met overmacht het talentenklassement 
als eerste meisje in onze geschiedenis. Vorig jaar bleef Aron haar nipt voor maar 

dit jaar was na periode drie (met geen toernooien meer op de kalender) al 
duidelijk dat ze niet meer in te halen was. Talentenpunten scoor je in de beker 
en interne competitie maar veel punten kan je scoren door mee te doen aan 

toernooien. Haar naam en ook de namen van de club en bekerkampioenen staan 
in onze eregalerij. 

 

 
 

 
 
 

 

https://www.scdepaardensprong.nl/eregalerij


 
 

De winnaars van periode drie, grotendeels nog op de club gespeeld, hadden hun 
prijs nog tegoed. Kaj won de torendivisie, Dagmar de damedivisie en Pieter won 
voor de tweede keer de koningsdivisie 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Door de Corona crisis kozen we ervoor om op Lichess de competities uit te 
spelen. Binnen een week hadden bijna alle clubleden een account aangemaakt en 
konden we doorspelen. Iedere week maakte Sjoerd in indeling voor de volgende 

ronde waarin de partijen binnen zeven dagen moesten worden gespeeld. 
Iedereen hield zich keurig aan de afspraken, super! De periodekampioenen in de 

vierde periode zijn Mattias in de torendivisie, Lars won de damedivisie en Aron, 
net als Pieter voor de tweede keer de koningsdivisie zij het nipt met slechts een 
half puntje voorsprong op Elliot 

 

 
 



 

Zowel in de beker als interne competitie zijn de partijen voor de 1e en 3e plaats 
in een serie best of zes gespeeld. Spelers mochten zelf het speeltempo bepalen. 
Aron won de bronzen beker na winst (4-0) op de verrassende medekandidaat 

voor het podium Gianluca. Hij mag trots zijn op de vierde plaats. De finale tussen 
Pieter en Berend werd door Pieter met 4 - 1 gewonnen. Hij prolongeert het 

bekerkampioenschap. 
 

 



Pieter en Aron wonnen beiden twee periodetitels in de Koningsdivisie waarmee ze 

zich plaatsen voor de finale. Daarmee hadden we een klein probleem want wie 
gaan er spelen voor de derde plaats. Meest eerlijk is om de punten over de vier 

perioden van de spelers die in deze divisie hebben gespeeld bij elkaar op te 
tellen. De besten waren heel duidelijk Jip en Elliot. De strijd om de derde plaats 
werd gewonnen door Elliot 3.5 - 1.5. De finale tussen Pieter en Aron was tot de 

laatste partij spannend. Na de vijfde partij was de stand in evenwicht 2.5 - 2.5. 
In de laatste partij wist Aron snelschaken bij een gelijke eindstand (waar denk ik 

Pieter veel beter in is) te ontlopen met een winstpartij. Aron prolongeert de titel 
clubkampioen. De zes finale partijen zijn hier terug te zien. Overigens is de 
eindstand hetzelfde als vorig seizoen. 

 

Een bewogen seizoen door de Corona crisis zit erop. Met drie maanden geen 
clubmiddag, geen toernooien en NK's vanaf begin maart (ons toernooi was de 

laatste!) en ook geen teamkampioenschappen. We hopen dat alles eind augustus 
weer een beetje normaal is zodat we weer binnen kunnen beginnen op 21 

augustus. Met de week erna het 9e kampeerweekend. Helaas zijn een paar 
clubleden gestopt met schaken waarmee de wachtlijst is opgelost en er nog een 
paar plekjes vrij zijn voor volgend seizoen waarin we in januari 15 jaar bestaan. 

Iedereen een hele fijne en veilige vakantie! 
 

Eindstanden competities: 

Beker 

Laatste 32 
Pim - Rogier 0 - 2 
Melle - Ruben 0 - 2 
Charlotte - Elliot 0 - 2 
Eli Alia - Jip 0 - 2 
Jorn - Simon 2 - 1 
Sebastian - Edgar 2 - 1 
Lars - Imara 2 - 0 
Menko - Hedde 2 - 0 
Bram - Robin 1 - 2  
Gianluca - Casper 2 - 1 
Ties - Tycho 2 - 0 
Pieter - Jonathan 2 - 0 
Mehran - Berend 0 - 2 
Marcus - Tom  0 - 2 
Boaz - Aron 0 - 2 
Ate - Jarne  0 - 2 
  

Laatste 16 
Ties - Berend  0 - 2 
Jorn - Rogier  0 - 2 
Jip - Robin 2 - 0 
Ruben - Lars  0.5 - 1.5  

https://lichess.org/study/5nFA1A8l


Menko - Gianluca  2 - 3 
Jarne - Sebastian  2 - 0 
Aron - Elliot  1.5 - 0.5 
Pieter - Tom  2 - 0 
 

Kwartfinale 
Lars - Berend  0 - 2 
Gianluca - Jarne  2 - 1 
Rogier - Pieter  0.5 - 1.5 
Aron - Jip  2 - 0 

Halve finale 
Gianluca - Berend  0 - 2 
Pieter - Aron  2 - 0 

 
Finale 
Best of 6 
Pieter - Berend  4 - 1 

 
Derde plaats 
Best of 6 
Aron - Gianluca 4 - 0 

  
Competitie 

 
Periode 1 

 
Koningsdivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Aron 5.5 M 0 0 0 25.0 18.75 18.5 0  + = 1 1 + 1 

2 Pieter 5.0 M 0 0 0 28.0 19.75 25.0 1  1 1 1 1 - 0 

3 Elliot 4.5 M 0 0 0 27.5 17.0 21.0 1  1 1 = 0 - 1 

4 Jip 4.5 M 0 0 0 24.5 12.5 18.5 1  1 0 0 1 + ½  

5 Jarne 4.0 M 0 0 0 27.5 13.0 17.0 1  0 1 0 1 1 0 

6 Eli Alia 3.5 V 0 0 0 23.0 9.5 12.5 1  0 0 0 + 1 ½  

7 Hedde 3.5 M 0 0 0 23.0 8.5 13.0 0  ½  1 1 0 0 1 

8 Rogier 3.5 M 0 0 0 17.5 9.5 9.0 0  = 0 - 1 1 1 

9 Ruben 2.5 M 0 0 0 21.5 9.0 7.5 0  0 1 0 = - 1 

10 Mehran 2.0 M 0 0 0 24.5 4.5 11.0 1  0 0 1 0 0 0 

11 Jorn 2.0 M 0 0 0 24.5 4.25 9.5 0  ½  = 1 0 0 0 

12 Tom 1.0 M 0 0 0 22.0 3.75 6.0 0  1 0 0 0 - 0 
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Damedivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Menko 6.5 M 0 0 0 27.0 25.25 26.0 1 1 1 = 1 1 1 

2 Lars 6.0 M 0 0 0 23.5 17.0 23.0 1 1 0 1 1 1 1 

3 Berend 4.0 M 0 0 0 27.5 11.0 18.0 1 0 1 1 0 1 0 

4 Ties 3.5 M 0 0 0 26.0 13.5 11.5 = - 0 1 1 0 1 

5 Imara 3.5 V 0 0 0 24.0 7.0 14.0 + = 0 0 1 0 1 

6 Boaz 3.5 M 0 0 0 23.0 9.25 16.0 0 + 1 = 1 - 0 

7 Casper 3.0 M 0 0 0 26.5 5.75 9.0 0 1 0 0 0 1 + 

8 Gianluca 3.0 M 0 0 0 25.0 9.0 15.0 = 1 1 - 0 0 ½  

9 Sebastiaan 2.5 M 0 0 0 24.0 6.75 9.0 0 0 1 = 0 1 0 

10 Jonathan 2.5 M 0 0 0 23.5 6.25 10.5 1 0 0 0 + 0 ½  

11 Marcus 2.0 M 0 0 0 22.5 2.75 9.0 0 0 + 1 0 0 0 

12 Ate  0.5 M 0 0 0 26.0 9.0 3.5 = - - 0 - - - 

 

Torendivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Simon 7.0 M 0 0 0 26.0 26.0 28.0 1 1 1 1 1 1 1 

2 Matei 5.0 M 0 0 0 29.0 18.0 22.0 1 1 0 1 1 1 0 

3 Dagmar 5.0 V 0 0 0 29.0 17.0 22.0 1 1 1 0 1 0 1 

4 Melle 4.0 M 0 0 0 27.0 11.0 18.0 1 1 0 1 0 0 1 

5 Charlotte 4.0 V 0 0 0 25.5 13.0 14.0 1 0 0 1 0 1 1 

6 Lukas 3.5 M 0 0 0 30.0 10.75 15.0 0 1 1 = 0 1 0 

7 Bram 3.5 M 0 0 0 25.0 13.0 14.5 1 0 = 0 1 1 - 

8 Pim 3.0 M 0 0 0 25.5 6.0 14.0 0 + 1 0 1 - 0 

9 Noud 3.0 M 0 0 0 18.5 5.5 6.0 0 0 - 0 + 1 1 

10 Edgar 2.5 M 0 0 0 28.5 12.5 11.0 - 1 - = 1 0 - 

11 Robin 2.5 M 0 0 0 25.5 8.5 13.5 1 0 = 1 0 0 - 

12 Lisa 2.0 V 0 0 0 21.0 2.5 9.0 0 0 1 1 0 0 0 

13 Tycho 1.5 M 0 0 0 24.5 4.75 8.5 0 1 = 0 0 - - 

14 Rozemarijn 1.0 V 0 0 0 20.0 2.0 3.5 0 0 0 = ½  0 - 

15 Tim 0.5 M 0 0 0 18.0 1.25 1.5 0 0 0 0 ½  - 0 
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Periode 2 
 

Koningsdivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Pieter 6.0 M 1088 1153 +0.63 24.0 19.5 23.0 1 1 0 1 1 1 1 

2 Jip 5.0 M 1017 1209 +1.00 26.0 20.25 20.0 1 = 1 ½  - 1 1 

3 Elliot 4.5 M 880 918 +0.51 26.0 16.25 21.0 1 1 1 ½  0 0 1 

4 Aron 4.0 M 1202 935 -1.95 27.5 13.0 19.0 1 0 1 1 1 0 0 

5 Eli Alia 3.0 M 662 805 +0.94 28.5 8.5 14.0 0 1 1 0 1 0 0 

6 Ruben 3.0 M 577 748 +1.18 25.5 9.0 12.0 0 1 0 1 0 1 0 

7 Menko 2.5 M 786 702 -0.56 26.5 8.0 13.0 1 = 0 0 1 0 - 

8 Rogier 2.5 M 979 727 -1.06 26.0 10.25 14.0 1 = 0 1 0 - - 

9 Jarne 2.5 M 687 670 -0.28 24.5 6.25 8.5 0 0 1 0 = 1 0 

10 Lars 2.5 M 675 681 -0.15 24.0 9.0 9.0 0 = 1 - 0 0 1 

11 Hedde 1.5 M 423 477 +0.18 20.5 5.0 3.5 0 0 0 0 = 1 - 

12 Mehran 1.0 M 405 -27 -0.44 18.0 4.0 3.0 0 0 0 - + - - 

 

Damedivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Berend 5.5 M 592 605 +0.17 27.0 20.25 24.0 1 1 1 ½  1 0 1 

2 Simon 5.0 M 347 453 +0.86 25.0 17.75 15.0 0 0 + 1 1 1 1 

3 Matei 4.5 M 395 472 +0.83 27.5 16.75 21.0 1 1 1 ½  0 0 1 

4 Tom 4.0 M 100 374 +1.85 28.5 12.75 18.0 + 1 0 0 1 1 0 

5 Jorn 4.0 M 547 421 -0.66 27.0 14.25 18.0 1 0 1 1 0 1 - 

6 Casper 3.5 M 400 322 -0.53 24.0 10.25 14.5 1 0 = 0 1 1 0 

7 Ties 3.0 M 100 282 +1.42 26.0 10.0 15.0 0 1 1 1 0 0 0 

8 Gianluca 2.5 M 504 317 -0.91 24.0 9.75 10.5 = 1 0 - - 0 1 

9 Imara 2.5 V 398 278 -0.79 24.0 6.0 11.5 1 0 = - 0 1 0 

10 Boaz 2.5 M 347 330 -0.08 22.5 9.25 7.5 0 0 = 1 - - 1 

11 Sebastiaan 1.5 M 236 34 -1.25 20.0 3.0 7.5 0 1 0 0 = 0 - 

12 Jonathan 1.0 M 125 -333 -0.91 19.5 1.0 3.0 0 0 0 0 + - 0 

 
Torendivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 David 6.0 M 100 522 +2.67 29.5 25.75 23.0 1 = 1 ½  1 1 1 

2 Dagmar 5.5 V 201 334 +1.06 28.0 20.0 23.0 1 1 1 ½  0 1 1 

3 Melle 4.5 M 100 360 +1.64 29.5 20.5 17.5 = 1 - 1 1 0 1 

4 Bram 4.0 M 125 164 +0.42 23.0 8.0 16.0 0 1 1 0 1 1 0 

5 Charlotte 3.5 V 100 121 +0.17 29.5 11.25 16.5 0 1 1 1 = 0 0 

6 Pim 3.5 M 100 172 +0.50 25.0 9.5 16.0 1 = 0 1 - 1 0 

7 Robin 3.5 M 100 104 +0.03 23.0 7.5 14.5 ½  ½  1 = 0 0 1 

8 Lisa 3.5 V 100 192 +0.64 21.0 8.5 13.5 1 0 0 1 = - 1 
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9 Kaj 2.5 M 100 835 +1.00 25.0 15.25 7.5 - - - 1 = 1 - 

10 Edgar 2.5 M 100 220 +0.64 23.0 9.25 11.5 ½  1 0 - - 1 - 

11 Noud 2.5 M 100 -17 -0.47 22.0 6.5 10.0 - 0 + = 1 - 0 

12 Tycho 2.5 M 100 100 +0.00 18.5 6.75 6.5 = 0 - - 0 1 1 

13 Marcus 1.5 M 100 -156 -1.86 27.0 4.25 5.5 0 0 = 0 1 0 0 

14 Lukas 1.5 M 100 -93 -1.00 24.0 6.0 9.0 ½  ½  = 0 - 0 - 

15 Tim 1.5 M 100 -297 -2.47 22.0 1.75 4.5 ½  0 0 0 0 0 + 

16 Rozemarijn 1.0 V 100 -631 -2.97 25.0 0.25 6.0 0 + 0 0 0 0 0 

 

Periode 3 
 
Koningsdivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Pieter 6.0 M 1088 1207 +0.71 27.0 22.0 26.0 1  1 1 1 = 1 ½  

2 Aron 5.0 M 1202 1012 -1.13 26.5 16.75 18.0 0  1 ½  1 1 1 ½  

3 Jarne 4.5 M 687 1138 +2.64 27.0 17.5 16.0 1  = - 0 1 1 1 

4 Eli Alia 3.5 V 662 869 +1.61 28.0 10.5 14.5 1  0 ½  0 1 1 0 

5 Elliot 3.5 V 880 942 +0.53 27.0 12.0 15.5 ½  0 1 1 1 0 - 

6 Simon 3.5 M 347 693 +2.27 25.5 9.75 15.5 1  1 0 0 = 0 1 

7 Rogier 3.5 M 979 665 -2.10 23.0 8.25 15.0 1  0 1 = 0 0 1 

8 Berend 3.0 M 592 755 +1.14 24.5 9.75 14.0 ½  1 0 1 0 0 ½  

9 Jip 3.0 M 1017 685 -1.48 18.0 7.25 9.0 0  0 - 1 + 1 - 

10 Menko 1.5 M 786 541 -2.15 23.0 2.0 6.5 0  1 0 0 0 0 ½  

11 Ruben 1.5 M 577 541 -0.24 21.0 6.5 5.0 0  = - - - 1 0 

12 Lars 1.0 M 675 119 -1.80 24.5 0.25 5.0 0  0 + 0 0 0 0 

 

Damedivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Dagmar 5.5 V 201 516 +2.37 27.5 21.0 25.5 + 1 1 1 1 0 ½  

2 Jorn 5.0 M 547 464 -0.45 25.5 16.5 17.0 1 0 0 1 1 1 1 

3 Matei 4.0 M 395 357 -0.23 28.0 14.0 18.0 1 1 0 0 1 1 0 

4 Casper 4.0 M 400 417 +0.25 26.5 15.5 18.0 1 0 1 1 0 1 0 

5 Tom 4.0 M 100 402 +2.51 24.0 10.5 18.0 1 1 0 1 0 0 1 

6 Imara 4.0 V 398 368 -0.14 23.0 11.0 15.0 0 1 1 0 = 1 ½  

7 Ties 3.5 M 100 267 +1.20 26.5 12.25 17.5 = 1 1 0 1 0 0 

8 David 3.5 M 100 388 +1.92 23.5 11.25 11.5 0 0 1 1 = 0 1 

9 Gianluca 3.5 M 504 333 -1.38 22.0 8.75 13.0 1 0 0 1 0 ½  1 

10 Mehran 3.0 M 405 187 -1.64 19.5 4.25 8.0 0 0 + 0 0 1 1 

11 Hedde 1.5 M 423 92 -2.82 23.0 4.25 7.5 0 1 0 0 ½  0 0 

12 Boaz 1.5 M 347 123 -1.59 23.0 3.25 5.0 0 0 = 0 ½  ½  0 
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Torendivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Kaj 5.5 M 100 411 +2.29 29.5 22.25 22.5 1 1 = 1 0 1 1 

2 Melle 5.5 M 100 382 +2.47 28.5 21.75 25.0 1 1 1 ½  1 1 0 

3 Pim 5.0 M 100 285 +1.74 27.5 16.5 18.0 1 0 1 0 1 1 1 

4 Matthias 4.5 M 300 367 +0.37 27.5 19.0 16.5 - 1 = 1 1 0 1 

5 Jonathan 3.5 M 125 100 -0.18 28.5 10.75 15.5 0 1 = 1 1 0 0 

6 Robin 3.5 M 100 107 +0.06 25.0 8.75 17.0 1 1 0 0 1 ½  0 

7 Sebastiaan 3.0 M 236 145 -0.60 29.5 12.25 17.0 1 = 1 ½  0 0 - 

8 Lukas 3.0 M 100 105 +0.03 25.0 11.25 13.0 0 = 1 1 0 ½  - 

9 Edgar 2.0 M 100 225 +0.50 23.5 11.5 8.0 - - 1 0 1 - - 

10 Bram 2.0 M 125 55 -0.47 23.5 7.5 11.0 1 0 0 1 0 - - 

11 Lisa 2.0 V 100 55 -0.32 22.5 8.0 10.0 0 1 0 1 0 - - 

12 Marcus 2.0 M 100 13 -0.50 22.5 6.75 9.5 ½  = 0 0 1 - - 

13 Charlotte 1.5 V 100 -9 -0.74 25.5 6.0 8.5 ½  0 1 0 0 - - 

14 Noud 1.0 M 100 -37 -0.71 24.5 5.75 3.0 0 0 - 0 1 - - 

15 Tycho 1.0 M 100 -130 -1.44 17.5 3.0 4.0 0 0 0 1 0 - - 

16 Tim 0.0 M 100 -635 -2.50 18.5 1.0 0.0 0 0 0 0 0 - - 

 
 

Periode 4 
 

Koningsdivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Aron 6.0 M 1217 1228 +0.17 27.5 22.75 24.5 1 ½  1 1 1 1 ½  

2 Elliot 5.5 V 970 1076 +1.10 26.5 19.5 23.0 1 ½  1 1 1 0 1 

3 Berend 4.5 M 607 1032 +3.47 29.0 15.5 17.0 1 ½  0 1 0 1 1 

4 Jip 4.0 M 1032 972 -0.32 29.0 13.0 20.0 1 1 1 0 0 1 0 

5 Pieter 4.0 M 1126 964 -1.15 26.0 13.75 15.5 1 ½  0 0 1 1 ½  

6 Eli Alia 3.5 V 857 779 -0.66 21.5 6.75 13.0 1 0 0 ½  1 0 1 

7 Menko 3.0 M 811 740 -0.56 23.5 7.75 11.0 0 1 0 0 1 1 - 

8 Jarne 3.0 M 702 713 -0.03 23.5 6.0 12.0 0 1 1 0 0 0 1 

9 Jorn 2.5 M 588 693 +0.59 23.5 4.0 10.5 0 0 1 1 ½  0 0 

10 Dagmar 2.5 V 649 708 +0.27 22.0 4.75 10.0 0 1 0 ½  0 1 0 

11 Rogier 2.5 M 1004 713 -1.94 21.0 6.75 10.5 0 0 1 1 ½  0 - 

12 Simon 0.0 M 409 4 -0.94 22.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 
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Damedivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Lars 6.0 M 687 668 -0.07 27.0 23.0 26.0 1  1 1 1 1 0 1 

2 Casper 6.0 M 425 690 +2.18 26.5 20.5 23.0 1  1 0 1 1 1 1 

3 Kaj 4.5 M 100 508 +3.33 27.0 13.5 18.0 1  ½  1 0 0 1 1 

4 Tom 4.0 M 100 446 +2.79 24.5 12.5 14.0 0  0 1 1 1 1 0 

5 Ties 4.0 M 562 249 -1.95 24.0 8.5 15.5 ½  ½  + 0 + 0 1 

6 Melle 3.5 M 345 417 +0.61 26.0 8.0 14.5 ½  1 0 0 1 1 0 

7 David 3.0 M 290 446 +1.24 27.0 7.5 15.0 0  1 1 1 0 0 0 

8 Ruben 2.5 M 580 230 -3.04 23.0 4.5 9.5 1  0 0 0 ½  0 1 

9 Imara 2.5 V 474 123 -2.58 19.5 3.75 6.5 0  0 0 1 ½  0 + 

10 Gianluca 2.0 M 486 581 +0.38 28.5 13.0 11.0 1  0 - 1 - - - 

11 Matei 2.0 M 390 270 -1.14 23.0 3.5 7.0 0  0 1 0 0 1 0 

12 Mehran 2.0 M 382 136 -1.75 18.5 4.75 8.0 0  1 0 0 0 + 0 

 
Torendivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Matthias 7.0 M 300 1013 +3.25 24.0 24.0 28.0 1 1 1 1 1 1 1 

2 Hedde 6.0 M 613 603 -0.02 24.5 17.5 21.0 0 1 1 1 1 1 1 

3 Boaz 4.5 M 442 359 -0.49 27.5 13.75 20.0 1 1 1 0 0 ½  1 

4 Lukas 4.0 M 100 322 +1.57 26.5 7.75 15.0 + 0 0 1 1 0 1 

5 Robin 4.0 M 100 312 +1.91 21.5 7.0 18.0 1 1 0 1 0 0 1 

6 Pim 3.0 M 289 229 -0.64 29.0 8.0 11.0 0 0 1 1 0 1 0 

7 Bram 2.5 M 300 177 -1.23 26.0 3.25 13.5 1 0 1 0 ½  0 0 

8 Lisa 2.5 V 300 127 -1.70 21.0 3.25 9.5 0 1 0 0 ½  1 0 

9 Noud 1.5 M 100 60 -0.43 23.0 2.75 4.0 0 0 0 0 1 ½  0 

10 Tim 1.0 M 100 -535 -2.22 24.0 0.25 7.0 + 0 0 0 0 0 0 

11 Sebastiaan 0.0 M 425 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

12 Edgar 0.0 M 365 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

13 Jonathan 0.0 M 337 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

14 Charlotte 0.0 V 300 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

15 Marcus 0.0 M 300 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

16 Tycho 0.0 M 100 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

 
Finale: best of 6 
Aron – Pieter  3.5 – 2.5 
 
Derde plaats: best of 6 
Elliot – Jip  3.5 – 1.5 
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