
 

Geweldig 9e kampeerweekend! 
 

Vrijdag 28 augustus - zondag 30 augustus 2020. 
 

Voor de 9e keer organiseerden we van 28 t/m 30 augustus het SC de 
Paardensprong kampeerweekend. Tien jaar geleden ontstond het idee om met 

z’n allen op kamp te gaan. Tijdens zo’n weekend, was het idee, dat de kinderen 
elkaar beter leerden kennen want op de club hebben ze voornamelijk contact 
met kinderen uit hetzelfde trainingsgroepje. Ook voor de trainersstaf een ideale 

manier om de kinderen beter te leren kennen. De eerste drie jaren gingen we 
naar camping Marenland in Winsum. Na drie jaar waren we daar uitgekeken en 

de camping was niet heel geschikt voor een grote groep zonder 
groepsaccommodatie. We hadden wel beschikking over een grote partytent met 
zijwanden met daarin wat vlonders banken en tafels. Een koffiezetter en een 

koelkast was het enige wat we konden gebruiken. Op zoek naar een nieuwe 
locatie kwamen we in contact met Camping de Vledders in Schipborg. Na een 

eerste bezoek om de camping te verkennen en kennis te maken met de 
eigenaren, waren we meteen verkocht. De groepsaccommodatie Het Schoaphok 
met een groot grasveld waarop de tentjes konden staan, de tafeltennistafels , 

het volleybal en voetbalveld was precies wat we zochten. De eerste twee jaar 
verbleven we op dit terrein. Een jaar later was de accommodatie vol geboekt en 

kwamen we op de camping in de Kapschuur. Dit gebouw is een stuk kleiner 
zonder tafels, stoelen, banken en stomend water. We hadden toen geluk met het 
weer maar het besluit was meteen genomen: we moeten het Schoaphok hebben, 

dus heel vroeg boeken. 

 



Zo ook dit seizoen. Vorig jaar juli hebben we de locatie voor dit weekend al 

vastgelegd. Net op tijd want anderen zaten ons op de hielen zo meldde de 
camping. Puntje van zorg voor de organisatie het weer deze week want het zag 

er niet bepaald goed uit met regen in het hele weekend. Vrijdagmorgen kregen 
we afmeldingen van Pim en Kaj. Zij waren verkouden en in de Corona tijd is het 
niet verstandig om dan mee te gaan. Heel jammer dat ze niet mmekonden! 

Gedurende het weekend zijn we met ongeveer 40 deelnemers op de camping. 
Een aantal kinderen en ouders volgen het zaterdagprogramma. De 

kwartiermakers, Sjoerd, Miryam, Martijn en Ronald vertrekken vrijdag middag 
met volle auto’s om half 12 vanaf de Hunzeborgh. Daar laden we 
schaakmaterialen partytenten in die ons droog houden tijdens het 

Weerwolvenspel bij het kampvuur. Op de camping aangekomen moeten we eerst 
wennen aan de nieuwe omgeving. Er is een geluidswal aangelegd om het geluid 

van de weg naar Emmen te weren. De bosjes en bomen tussen het tenten 
terrein en het voetbalveld zijn ook verdwenen.  
 

 

De zon schijnt, ideaal weer om tenten en partytenten op te zetten. Het is 28 

augustus, Gronings Ontzet dus komen de eerste kinderen aan het begin van de 
middag aan op de camping. Aan het eind van de middag gaat het regenen. De 

party tenten worden gebruikt om de laatste tenten als afdek droog op te zetten. 
Vast avondeten op vrijdag is Chinees die we afhalen bij het lokale Chinees 
Restaurant Royal China in Zuidlaren. Nog altijd in de jaren 70 stijl ingericht maar 

levert uitstekend eten. Binnen no time is bijna alles op. Volgend jaar wat meer 
bami en rijst bestellen want dat was heel snel op. Inmiddels is het droog 

geworden maar de heide bij de camping nog nat. We besluiten om het levend 
Stratego spel te verschuiven naar zondag morgen. Iedereen heeft vrije tijd tot 
het donker wordt en het kampvuur wordt aangestoken. Tot bedtijd Weerwolven 

met als spelleider Lars! Tegen half elf duiken de basisschool kinderen hun tentjes 
in. De middelbare scholieren, meegereisde ouders en trainers genieten nog even 

na bij het kampvuur. 
 
 

 
 

 
 



 
 

Zaterdagmorgen zijn de eerste kinderen al om 5 uur wakker! De meesten horen 

het maar slapen nog even lekker door tot een uur of acht. Het is droog, de zon 
schijnt en even na 9 uur zitten we aan het ontbijt. Zaterdag is het drukste 

programma op kamp en het lijkt erop dat het met het weer helemaal goed gaat 
komen. Tegen 10 uur komen ook Tom en oud trainer Ruben de Wolf aan op de 
camping. Na de afwas gaan we lopend naar Zuidlaren voor de theezakjes race. 

De kinderen zijn ingedeeld in zes groepjes met een begeleider om te gaan ruilen. 
Martijn en ik zijn vliegende keep met een auto om geruilde spullen te vervoeren 

maar gaan eerst naar de AH om de voorraden aan te vullen. Nadat we de 
boodschappen hebben afgeleverd op de camping krijgen we een melding van 
teamleidster Eline. Zij hebben en oude fiets verkocht voor 12.50 Euro en het idee 

van deze groep was een aanvulling te kopen voor het Weerwolven spel. Op weg 
naar de groep komen we de e groep van Ties tegen die een hamsterkooi hebben 

gescoord.  
 

 

 



 
 
Dagmar en Elliot geven we een lift naar de speelgoedwinkel om de uitbreiding te 

scoren. Intussen zien we meer groepjes lopen met o.a. een slee, koffiezetter en 
een team scoort een salontafel en bureaublad die we afleveren op de camping. 

Er gaat ook nog een enorm knuffelbeest, voetbal enz. enz. mee in de auto. De 
opbrengst is enorm en dat binnen twee uur. De fiets die ook geruild is wordt via 
de groepsapp. verkocht voor 20 Euro, de bal voor 5 Euro, in de pot voor volgend 

jaar. In het fotoboek heel veel foto’s van het ruil spektakel. Voor de lunch staat 
een lekkernij op tafel: broodjes knakworst, lekker! 

 

 



Het middagprogramma: schaaksjoelvoetbal toernooi waarin de kinderen 

ingedeeld zijn in 6 teams die op alle onderdelen tegen elkaar spelen. Het werd 
een heel leuk toernooi waar we helaas niet alle ronden konden spelen. Het was 

warm en de meeste kinderen zaten er na drie ronden doorheen. Meest opvallend 
moment was bij het sjoelen waar de kinderen een keer mochten gooien. Matthias 
scoorde 100 punten in een beurt! Vanaf half vijf tot kwart over zes vrije tijd tot 

de bbq, waar we altijd kunnen rekenen op “grillmeister” Twan (vader van trainer 
Tom en al jarenlang aanwezig op het kamp en de laatste jaren de bbq). We laten 

het vlees, frietjes en stokbrood goed smaken. Na de afwas even vrije tijd want 
de zaterdagavond kwis, georganiseerd door de ledenraad( Jip, Pieter en Lars) 
staat op het programma. Ingedeeld in groepjes krijgen ze vragen over o.a. 

rekenen, tv, topografie, schaken en de club gesteld in een aantal thema groepen. 
Er zitten lastige vragen tussen, o.a. welke naam het meeste voorkomt in onze 

eregalerij, wat Pieter blijkt te zijn met 24 registraties. (Pieter is trouwens 
recordhouder op kamp onder de clubleden, hij heeft geen enkel kamp gemist!). 
Ook de winnaar van wie is de Mol van vorig jaar, en welke provincie de minste 

inwoners heeft (Zeeland) bleek lastig te zijn. Er waren ook weggevertjes zoals 
wie de oprichters zijn van de club (Bram en Ronald), en instinkers hoeveel lopers 

iemand kan hebben op een zwart veld (9). De finale werd gespeeld met schaken 
waar teamleden om de beurt een zet moesten doen. Weer een hele leuke kwis, 

bedankt jongens! Het kampvuur was weer ontstoken dus Weerwolven tot bedtijd. 
Het is vandaag droog gebleven! 

 

 

Zondagmorgen worden we niet wakker van de kinderen maar de regen die op 

onze tentjes klettert. Het is eerst nog fris, maar in ons gebouw staat de 



verwarming aan, dus goed toeven. Rond ontbijt tijd wordt het al wat 

aangenamer buiten dus kunnen we eten onder het afdak. Vandaag staat het 
zwemmen in Tropiqua in Veendam op het programma. Door de Corona 

maatregelen in het zwembad kunnen we pas om 13.30 uur in het zwembad 
terecht. Door de regen kunnen we het uitgestelde levend Stratego ook nu niet 
spelen, dus dat verhuisd naar volgend jaar. De vrije tijd wordt door de kinderen 

besteed met Donald Duckjes lezen, spelletjes doen en voerballen. Om 13.00 uur 
vertrekken we naar Veendam. Onderweg breekt de zon door, mooi, dan kunnen 

we misschien de tentjes droog inpakken. Terug op de camping terwijl de 
kinderen in het zwembad liggen schijnt de zon uitbundig. In snel tempo worden 
o.a. de, inmiddels leeggehaalde, tentjes van de club afgebroken. Net op tijd want 

rond half drie gaat het flink regenen. Terug bij het zwembad is het om kwart 
voor vier droog. Als iedereen terug is op de camping sluiten we het weekend af 

met een verrassing voor de kinderen. Op zaterdag heeft Jozefien (moeder van 
Robin) voor de kinderen glaasjes gegraveerd met een paard en de naam in een 
paardensprong. Een spontane actie waar we Jozefien hartelijk voor willen 

bedanken. Clubleden die niet mee waren op kamp krijgen later ook een glas met 
inscriptie. Het 9e kampeerweekend zit erop, voor volgend jaar is de camping al 

vastgelegd. Het laatste weekend in augustus. Het wordt een heel speciaal kamp 
want het is de 10e keer. We zijn al bezig met wat ideeën! 

 
Tot slot willen we alle ouders bedanken die ons geholpen hebben dit weekend! 
Heel veel foto's staan in ons fotoboek. Serie 1, Serie 2 

 

 

Competities zijn begonnen! 
 

Vrijdag 11 september 2020. 

 
De eerste clubmiddagen van het nieuwe seizoen zijn vaak de drukste. Nieuwe 
kinderen inpassen in de trainingsgroepjes, competities indelen en de start van de 

Grote Clubactie. Vorig seizoen zijn een paar kinderen gestopt maar we hebben 
veel nieuwe aanwas waardoor we nu helemaal vol zitten. Twee nieuwe kinderen 

mochten we vanmiddag begroeten. Sebastiaan die twee jaar les kreeg op het 
Palet en Julian kwam een kijkje nemen en wordt vast clublid. Hij krijgt op de 
Kloostertuin in Assen les van Martijn Hardeman. Onderstaande foto laat zien dat 

de grote zaal Hunzeborgh bijna te klein is voor de club. 
 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-2020.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-2020-2.html


 
 

We starten de bekercompetitie met een voorronde om op 32 kinderen te komen 

waar in elke ronde de helft afvalt. 25 Kinderen zijn geplaatst op basis van de 
competitie uitslag van vorig seizoen. De namen van 14 kinderen zaten 

vanmiddag in de lotingsballetjes, behalve de echte beginners die nog geen 
volledige partij kunnen spelen. De zeven winnaars plaatsen zich voor de laatste 

32. De uitslagen: 
Lukas - Pim 0 - 1 
Sebastiaan - Illias 1 - 0 

Sebastian - Lisa 1 - 0 
Julian - Robin 0 - 1 

Charlotte - Bram 0 - 1 
Noud - Lars W (nog niet gespeeld) 
Tim - Edgar (nog niet gespeeld) 

Over twee weken loten we verder in de beker en spelen we de eerste ronde de 
vrijdag voor de herfstvakantie. 

In de interne competitie een aantal wijzigingen. Er komt dit seizoen een 
loperdivisie bij met beginnende schakers. Deze groep met tien deelnemers speelt 
een volledige competitie, dus niet Zwitsers. De winnaar promoveert naar de 

torendivisie die ook tien deelnemers telt maar wel Zwitsers speelt. Vanuit de 
torendivisie degradeert niemand. Na iedere periode wordt het aantal spelers in 

de torendivisie dus groter. Verder zijn de promotie en degradatie regels het 
zelfde als vorig seizoen. De beste twee uit de toren- en damedivisie promoveren 
en de onderste twee uit de konings- en damedivisie degraderen. We spelen weer 

vier perioden van zeven ronden. Nieuw is (door Corona en verkoudheidsklachten) 
dat er in de toren- en damedivisie twee keer een bye (dus een half punt) mag 

worden opgenomen. Behalve in ronde zes en zeven. In alle divisies geldt dat als 
je je niet hebt afgemeld je niet wordt ingedeeld in de speelronde. 
 



 

Kinderen van basisschool het Palet gezamenlijk op weg naar de club (foto Eline)  
 
De koningsdivisie is de belangrijkste want vanuit deze divisie komt de 

clubkampioen. Nieuw is dat spelers in deze divisie bij afwezigheid online op 
Lichess hun partij mogen inhalen voor de volgende clubmiddag. Afspraak is dat 

degene die afwezig is via de koningsapp. afspreekt met zijn/haar tegenstander. 
De uitslag moet voor de volgende clubmiddag bij ons binnen zijn.  
Voor alle divisies zijn er in iedere periode weer bekers te winnen voor de 

periodekampioenen. 
 

 
 

Startschot Grote Clubactie. 
 

Vrijdag 18 september 2020. 
 

Vanmiddag zijn we begonnen met het uitdelen van de loten voor de Grote 
Clubactie 2020. Vanaf morgen tot eind november gaan we met z'n allen, dus ook 

de trainers, loten verkopen. Het is een belangrijke vorm van inkomsten voor de 
club want met de opbrengsten kunnen we voordelig op kamp (2021: 10e editie 
dus extra feestelijk), schaffen we nieuwe clubshirts aan, zorgen we voor nieuw 



materiaal en ook belangrijk, we kunnen de contributie op het niveau van 2013 

houden.  
 

 

Voor de clubleden valt ook veel te verdienen. Verkoop je meer dan 10 loten 

(gezinsleden 15) dan krijg je het unieke SC de Paardensprong strandhanddoek. 
Volledig bedrukt in full colour. Voor de beste drie verkopers zijn er weer Bol.com 

cadeaubonnen te winnen en op de eerste clubmiddag in 2021: taart eten!. 
Kortom iedereen is winnaar. Vanmiddag zijn ruim 400 loten meegegeven en 
gaan we op jacht naar het clubrecord van vorig jaar, 825 verkochte loten! 

Iedere clubmiddag zijn er loten voorradig en kun je verkochte loten afrekenen. 

 

E team kampioen NOSBO/FSB! 

Zaterdag 19 september 2020 

Eindelijk! Na ruim een half jaar werd vanmiddag het eerste fysieke toernooi 

gespeeld in het Dorpshuis in Hoogkerk. Het laatste toernooi waar we elkaar 

zagen was het SC de Paardensprong Jeugdtoernooi op 29 februari. Na al die tijd 

wachten zagen we vanmiddag heel veel blije gezichten van de spelers, we 

kunnen weer los! Voor de organisatie was het passen en meten want de Corona 

Crisis is nog lang niet voorbij. We moeten de 1.5 meter afstand bewaren, 

daardoor mochten ouders in eerste instantie beperkt mee in het Dorpshuis. 

Vandaag was het goed weer zodat het dakterras open ging en toch meerdere 

ouders buiten welkom waren. De organisatie had in deze de regie goed in 

handen, iedereen hield zich aan de afspraken. Hoe anders was het uitzicht op de 

korfbalvelden beneden en even verderop bij de voetbalvereniging waar ouders de 

voorschriften negeerden, moeten ze zelf weten, maar waar ben je mee bezig in 

deze tijd? 

 

http://bol.com/


Sinds vorig jaar worden de teamtoernooien in alle categorieën bij de NOSBO en 

FSB gezamenlijk georganiseerd. De A/B en C categorie konden niet spelen omdat 

de inschrijftermijn voor het NK deze groepen al verstreken was. Vandaar dat 

alleen de D teams (t/m 12 jaar) en de E teams (t/m 10 jaar) vanmiddag achter 

de borden zaten voor drie NK plaatsen later dit jaar(5 oktober halve finale) in 

Almelo waar 16 teams gaan strijden voor acht plaatsen in de finale. Zoals gezegd 

een gezamenlijk toernooi met de Friese teams maar helaas, vanuit Friesland 

kwam alleen het D team van Philidor Leeuwarden. Alle andere teams, 5 bij E en 

8 bij D kwamen uit het NOSBO gebied. Ook daar even een aantekening want vier 

teams kwamen uit Ten Boer en de rest uit de stad Groningen. Geen enkel team 

uit de provincie Drenthe en de rest van de provincie Groningen. Een slecht teken 

lijkt mij. Maar zo is het al jaren. Onze club was aanwezig met vier teams, een in 

E en drie in D. Vanuit de aanmeldingen hadden we zes spelers uit de E categorie 

waarvan er twee op het vierde bord bij de D”ers gingen spelen. Het E team op 

volle oorlogssterkte om de NOSBO E team titel weer eens binnen te halen en de 

E spelers die bij de D teams speelden op een lichter bord. De indeling bij de D 

spelers was een behoorlijke puzzel. Drie team invullen was lastiger dan gedacht. 

Qua rating zitten de spelers dicht bij elkaar dus kozen we meer op gevoel van 

wie is in vorm na al die maanden zonder toernooien. Casper viel wegens 

omstandigheden af maar Noël Koene van schaakclub Hoogeveen wilde wel 

meedoen in een van onze teams. Met zijn aanmelding hadden we 12 spelers die 

in drie teams een gooi gingen doen naar een NK plaats. Opnieuw moesten we de 

opstellingen wijzigen maar een goed gevoel bij de indeling. 

 

Omdat er bij de E en D teams een oneven aantal deelnemers waren was in 

iedere, van de vijf ronden een team vrij. Deze E en D teams speelden in een 

apart zaaltje tegen elkaar, inzet KNSB en NJR rating. Bij de E teams had ieder 



team een bye ronde, bij de D teams op basis van de Zwitserse indeling. Vooraf 

en aan het einde van de partij geen handen schudden, dat is even wennen! 

Ons E team (met drie F spelers!) was van te voren de grote favoriet voor de titel. 

Op bord 1 en 2 Eli Alia en Imara die net een goed NK E achter de rug hebben. 

Beide meiden speelden net als vorig jaar toen het team tweede werd op de 

eerste borden. Het team werd aangevuld met Mehran op drie en Simon op vier. 

ER was even twijfel om Eli Alia naar de D spelers op te schuiven maar dat deden 

we niet, hier gaat het om een kampioenschap! Na het startschot om 13.15 uur 

trof het team als eerste de Matadoren. Na een 2 – 0 voorsprong op de borden 

drie en vier verloor Imara op bord twee. Eli Ali stond een dame voor dus dat zou 

goedkomen. Even later weer bij het bord kijkend schrokken we even. Eli Alia was 

ook haar dame kwijt en stond eigenlijk verloren. Dat zou een streep door de 

rekening zijn maar Eli Alia met al haar ervaring vocht terug en sleepte het punt 

moeizaam binnen. In de twee ronde was het team vrij waarna in ronde drie vrij 

eenvoudig werd gewonnen tegen SC Ten Boer 1 (4 – 0). Groninger Combinatie 

was de concurrent die het team trof in ronde vier. Ook dit team was duidelijk een 

maatje te klein voor onze talenten, alleen Imara wist niet te winnen. In de 

laatste ronde was het kampioenschap zo goed als binnen. Winnen was de 

opdracht tegen SC Ten Boer 2 en dat deden ze. Mehran moest genoegen nemen 

met een remise maar op de rest van de borden ging het volgens verwachting: 

3.5 – 0.5. Binnen was het kampioenschap en op naar het NK in Almelo om eens 

te zien hoe we landelijk meedoen. Imara was vandaag niet in topvorm dus er zit 

nog rek in haar prestatiecurve. En voor de volgende editie van dit toernooi, daar 

zit het goed mee. Alleen Eli Alia gaat naar de D”ers  

 

 



De eindstand: 

SC de Paardensproong 8 – 13.5 

Groninger Combinatie 5 – 9.5 

SC Ten Boer 1 5 – 8 

Matadoren 1 – 5 

SC Ten Boer 1 – 4 

 

De teamopstelling voor het eerste D team werd na de afmelding van Casper 

gewijzigd. Kaj werd ingedeeld in dit team op het tweede bord. Kaj ontwikkeld 

sinds hij clublid is goed en heeft de potentie om door te groeien. 

Wedstrijdervaring is nog een puntje maar dat gaat zeker goedkomen. Dagmar, 

Ties en David maakten het team compleet. Het team kreeg gedurende het 

toernooi geen bye ronde en trof in ronde een ons derde team. In dat team 

ontbrak de bord vier speler, wat heel jammer was voor het team want je staat 

voor de match al met 0 – 1 achter en de concurrentie die profiteerd. Dagmar 

verloor van gastspeler Noël (rating 1237), Ties won van Illias op het derde bord. 

Lars de Wal, ook net clublid won verrraand van Kaj die zijn dame ongedekt liet 

staan. Een tegenvaller in ronde een 2 – 2. In de tweede ronde werd heel 

makkelijk gewonnen van ons twee team (Mattias, Sebastaan, Boaz en Pim) 4 – 0 

waarna er een remise kwam tegen SC Ten Boer 1, een van de concurrenten voor 

een NK ticket. In ronde vier werd kansloos verloren van de Matadoren, de 

favoriet voor de titel 0 - 4. In ronde vijf was het alles of niets tegen SC Ten Boer 

2. Dagmar en Ties wonnen, Kaj verloor en op bord vier leek David te winnen. 

Leek want ergens in het eindspel ging het mis, waarna er weer een remise op het 

scorebord kwam. Ten Boer twee bewees hun eerste team een goede dienst want 

als David had gewonnen was een NK ticket binnen geweest. Jammer maar het 

lag natuurlijk niet alleen aan David. Het team in zijn geheel wist zich niet te 

plaatsen. Op naar het volgende teamtoernooi om revanche te nemen!   

 

 



Team 2 had bepaald niet hun beste dag. Met Matthias, Sebastiaan (net clublid), 

Boaz en Pim (E speler) werd slechts 1 matchpunt en twee bordpunten 

binnengehaald tegen ons derde team. Het team kreeg een bye in ronde 1 wat 

een bord en twee matchpunten opleverde. Tegen team 1, SC Ten Boer 1 en 

Haren 1 werd kansloos verloren. Jammer maar een goede leerschool voor de 

jongens. Het team eindigde op de 9e plaats 2 match en 5 bordpunten. 

 

 

 

 



In het derde team geen bord vier speler maar met Noël Koene van Hoogeveen 

werden de nodige punten binnengesleept. Twee remises tegen ons eerste en 

tweede team, een bye ronde in ronde vier en een prima resultaat, verlies 1.5 – 

2.5 tegen de latere kampioen de Matadoren. Staunton was met 1 – 3 een maatje 

te groot. Noël scoorde vier uit vier. Lars scoorde knap twee bordpunten en Illias 

(ook net clublid) verraste tegen Matte Petrelli met een remise. Het team eindige 

als 7e met 3 match en 8.5 bordpunten. Geen NK plaatsen dus voor onze teams. 

Deze gaan naar de Matadoren, Staunton en SC Ten Boer 1. Niet alle speler 

waren gehuld in het Paardensprong shirt (volgens sommigen de mooiste in het 

land!), deze zijn in bestelling. 

De prijsuitreiking was groots! Meer dan 35 bekers werden buiten uitgereikt. Veel 

spelers hadden erop gewacht want de bekers van het NOSBO GP klassement en 

het Online Jeugd Kampioenschap gingen eindelijk de deur uit en natuurlijk de 

bekers en medailles van het teamtoernooi. Niet iedereen was er maar de bekers 

van deze spelers zijn meegenomen door o.a. de jeugdleiders. We’ll meet again 

don’t no where, don’t no when. Hopelijk op Schiermonnikoog in november! 

  

 

Clubmiddag met bijna alle clubleden. 
 

Vrijdag 25 september 2020. 

 
Op de foto van deze week zien we Matei. Hij was vorige week zaterdag niet 
aanwezig bij de prijsuitreiking voor het GP klassement van vorig seizoen in 

Hoogkerk. Vanmiddag kreeg hij de beker voor de tweede plaats in het 
klassement wat eindigde na het GP in Emmen. Gefeliciteerd! Dit seizoen gaat het 



erop lijken dat er geen klassement gaat komen want er staan door de Corona 

crisis nog geen toernooien in de NOSBO agenda. Misschien komt er binnenkort 
een stappenkampioenschap, wat leuk zou zijn want de jeugd wil heel graag 

spelen. 

 

Vanmiddag hadden we slecht twee afwezigen dus volle bak in de Hunzeborgh. 
Ook Rogier was weer terug dus konden bijna alle partijen in de competities 

gespeeld worden, inmiddels al ronde drie in periode een. De loperdivisie speelde 
vanmiddag meerdere partijen. Alle uitslagen staan op de site bij competities met 
een apart schema voor de loperdivisie die geen Zwitsers speelt. Volgende week 

volgt ronde vier waarna we op 9 oktober gaan loten en spelen in de 
bekercompetitie, grote zaal. Alle clubleden die niet spelen in deze competitie 

krijgen dan les in de kleine zaal. 
 

 

De Grote Clubactie is als een speer van start gegaan. Alle 600 ingekochte loten 
zijn meegegeven aan de clubleden en ruim 150 zijn al betaald. Er is een nieuwe 
bestelling onderweg. Misschien gaan we met z'n allen 1000 loten verkopen! 

Op onze site wordt de pagina over ons komende weken bewerkt met nieuwe 
foto's van de clubleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julian en Kaj geslaagd! 
 

Vrijdag 2 oktober 2020. 
 

Ze zijn pas kort clublid, Julian en Kaj maar op hun scholen hebben ze al les 
gehad. Julian op de Koostertuin in Assen van Martijn Hardeman en Kaj op het 

Palet van Ronald. Julian scoorde een mooi resultaat op zijn stap 1 examen, 8.5. 
Kaj slaagde met het zelfde cijfer voor stap 2. Gefeliciteerd! De eerste geslaagden 
van dit seizoen. 

 

Kaj op de foto met diploma. Julian ontbreekt wegens privacy statement. 

 

E team met de hakken over de sloot naar de NK finale! 

Zaterdag 3 oktober 2020. 

Het E team is nog maar net NOSBO/FSB kampioen en vandaag mocht het team 

al hun opwachting maken op de halve finale NK E teams in Almelo. Vanwege de 

Corona crisis werd er vandaag op twee locaties gespeeld, naast Almelo speelden 

er ook teams in Rotterdam. Op beide locaties speelden twee poules op basis van 

de reisafstand. De beste vier teams in de vier poules plaatsen zich voor de finale 

op 14 november ook in Almelo. 

Aan de NK E teams hebben we mooie herinneringen. Sinds 2009 speelden we elk 

jaar, behalve in 2016, mee. En niet onverdienstelijk. In 2010 en 2011 toen het 

NK in Groningen werd gespeeld eindigden we op de 9e plaats. Een jaar later 

stond het team in Barneveld op het podium met de bronzen beker. Naaldwijk 



was de plaats waar het team met een meesterlijke score (alle matches 

gewonnen en slechts vijf bordpunten laten liggen) overtuigend Nederlands 

Kampioen werd. Elia Alia, dit seizoen voor het laatst in het E team, was er in 

2017 al bij toen we vriend en vijand verraste in Zuid Scharwoude. Inzet was een 

top tien plaats maar het team steeg ver boven zichzelf uit met een vierde plaats 

op het podium.  

 

Ons team was vandaag ingedeeld in poule C. Deze poule was vooraf wel heel 

sterk ingedeeld met veel hogere gemiddelde teamratings ten opzichte van poule 

D waar onze schaakvrienden van SC Ten Boer en Groninger Combinatie in 

speelden. Daags voor het toernooi werden de indelingen gelukkig herzien zodat 

er een eerlijke competitie gespeeld zou worden. In onze poule speelden zeven 

teams, dus elke ronde was er een team vrij. Onze vrije ronde was in ronde 1. 

Compliment aan de jeugdclubcompetitie leiding van de KNSB. Ik werd 

vrijdagavond door hun gebeld dat we wat later op de speellocatie aanwezig 

mochten zijn. 



 

In onze opstelling hadden we probleempje. Naast da ze goed kan schaken kan 

Imara ook zingen als een nachtegaal. Haar koor had in de middag een uitvoering 

in Roden waar ze ook graag bij wilde zijn. Melle wilde wel invallen in het team 

maar moest s ’morgens nog wel voetballen. Martijn reed met Imara, Simon en 

Elia Alia naar Almelo en Mehran met zijn ouders om op tijd te zijn voor de 

tweede ronde. Ik vertrok met Melle op de achterbank om twaalf uur. Vanaf ronde 

vier ging Melle spelen op het vierde bord. Simon schoof op naar het tweede bord 

van Imara en Mehran op drie. Eli Alia speelde alle partijen op het eerste bord. 

 

Wegwerkzaamheden vinden vaak plaats in het weekend, zo ook dit weekend en 

juist op onze route naar Almelo. Bij Hoogeveen lag de spoorwegtunnel eruit dus 

omleidingen. Martijn werd door zijn navigatie geleid via Gieten en Emmen. 



Ronald werd bij afslag Westerbork via een omleiding over tweebaans weggetjes 

naar Hoogeveen geleid wat natuurlijk extra reistijd inhield. Gelukkig kwamen 

beiden op tijd bij het topsportcentrum IISPA (Internationaal Indoor Sportcentrum 

Almelo) pal naast het stadion van voetbalclub Heracles Almelo aan. 

 

De teamopstelling voor de eerste drie ronden was hetzelfde als het NK vorig jaar 

in Rotterdam toen het team met teamleider Sake Jan 29e van Nederland werd. 

Voor de teamleiders was er vandaag weinig te doen. Ze mochten niet in de 

speelzaal aanwezig zijn tijdens de partijen (overigens mochten er geen ouders in 

het gebouw aanwezig zijn) wat heel jammer was want dan hadden we meer van 

de partijen mee kunnen krijgen dan ik heb gewonnen/verloren. Op zich denk ik 

gezien de grote van de sporthal waarin gespeeld werd dat er ruim voldoende 

ruimte was om afstand te houden, evt. met verplicht mondkapje. Voor de 

teamleiders was een ruimte beneden aanwezig waar voor een ieder een stoel 

klaarstond. Deze ruimte was op het laatste moment geregeld want het sportcafé 

waar volgens de planning de teamleiders zouden verblijven was gesloten door de 

pas aangescherpte Corona maatregelen. Teamleiders mogen hun teamleden 

adviseren remise aan te bieden of een aanbod te accepteren of te weigeren. Dit 

kon vandaag dus niet. De oplossing was dat de kinderen een ander teamlid 

mochten vragen dit te doen. Gelukkig was dit punt opgelost. 



 

De vrije 1e speelronde leverde voor het team twee match en vier bordpunten op. 

Dat gold natuurlijk voor alle andere teams in poule C, dus het was gedurende het 

toernooi goed kijken in de tussenstanden welk team deze gratis punten hadden 

gekregen want de volle buit heeft daar natuurlijk invloed op. Zoals gezegd 

mochten Martijn (t/m ronde drie en Ronald vanaf ronde vier) niet tussen bij de 

borden aanwezig zijn. Wel mochten we het team naar de borden begeleiden en 

wat foto’s maken. Er valt dus niet zoveel te schrijven over het verloop van de 

matches. 

In de tweede ronde moeten we tegen Minerva uit Hengelo. Op alle borden werd 

gewonnen dus een mooie score na twee speelronden: vier match en acht 

bordpunten. De volle buit. In ronde drie leken we weer twee matchpunten te 

scoren tegen HMC uit Den Bosch. Helaas ging het mis bij Mehran. Met twee 

dames en een toren zette hij zijn tegenstander pat. Jammer maar kan gebeuren. 

De tip is eenvoudig, ben je niet zeker zet dan schaak! Vanaf ronde vier ging het 

minder met het team. Misschien was de oorzaak wel dat Simon en Mehran een 

bord waren opgeschoven en sterkere tegenstanders tegenkwamen. Zukertort uit 

Amstelveen was de volgende opponent. We waren wel dicht bij een remise na 

winst van Eli Alia en verlies van Melle en Mehran. Volgens hun stond Simon voor 

maar het werd remise. Tegen Magnus Leidsche Rijn (Leiden) was het jammer dat 

Eli Ali verloor tegen een lagere ratinghoudster. Mehran scoorde het enige punt in 

deze ronde. In de tussenstand stonden qua matchpunten gelijk met dit team 

maar we hadden meer bordpunten. ESV uit Eindhoven heeft altijd sterke team op 

het NK. We kwamen ze tegen in de zesde ronde. De borden drie en vier gingen 

snel verloren, maar Mehran en Elia Alia hielden het langer vol. De punten gingen 

toch naar de Eindhovenaren.  



 

Het was nu erop of eronder in ronde zes. Wij moesten winnen tegen SMB uit 

Nijmegen en afwachten wat het resultaat van Magnus Leidsche Rijn zou zijn 

tegen HMC want in de tussenstand stonden zij een matchpunt voor op de vierde 

plaats, maar wij hadden meer bordpunten. Elia Alia en Mehran waren al snel 

beneden bij de teamleiders, beiden hadden gewonnen. Een minuutje later kwam 

ook een blije Melle binnen. Hij had ook gewonnen op zijn eerste NK. Simon 

maakte het karwei af voor het team: 4 – 0. Wachten op de concurrentie. De 

uitslag lazen we tegen vijf uur in Winstand: 2 – 2. De perfecte uitslag voor ons 

want zowel Magnus als wij hadden zeven matchpunten maar wij scoorden 3.5 

bordpunten meer, 16.5 tegen 13. Op naar de finale op 14 november, maar het 

was met de hakken over de sloot! 

Hoe gaat het verder? In de finale wordt Zwitsers gespeeld met 16 teams waarbij 

de punten tegen de teams waarin we hebben gespeeld in de halve finale mee 

tellen. Deze tegenstanders komen we dus niet meer tegen. Het zijn ESV, 

Zukertort en HMC. Veel punten nemen we niet mee, een match en 3.5 

bordpunten. We starten dus onderin het veld maar dat biedt veel kansen om ons 

omhoog te werken, misschien wel een top 10 plaats, dat zou super zijn. 

SC Ten Boer en Groninger Combinatie wisten zich helaas niet te plaatsen voor de 

finale met een 6e en 5e plaats. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even wennen aan de clubmiddag in twee groepen. 
 

Vrijdag 23 oktober 2020. 
 

De Corona maatregelen door de regering genomen in de herfstvakantie 
betekende voor ons dat we de clubmiddag moesten aanpassen. Het aantal 
personen in de grote zaal ligt ruim boven de 30. Nu de uitzonderingen op de 

groepsgrootte van tafel zijn was de enige oplossing de clubmiddag te splitsen in 
twee groepen om de clubmiddag op een verantwoorde manier voort te zetten. Er 

waren een aantal opties o.a. twee groepen op basis van de trainingsgroepen 
maar dat zou mogelijk problemen opleveren in de competitie. Komende weken 

zolang de maatregelen gelden, splitsen we de groep op basis van de divisies in 
de competitie. De clubmiddag begint een kwartier eerder van vier tot vijf uur 
voor de loper en torendivisie. Na de wissel gaan de dame en koningsdivisie 

verder tot zes uur. 
 

 

Organisatorisch betekende dit nogal wat aanpassingen, o.a. de bezetting van de 
trainersstaf want niet iedereen kan twee uur aanwezig zijn. De eerste 

clubmiddag in "Corona stijl" verliep vanmiddag soepeltjes, Er zijn nog wat kleine 
puntjes die we vrijdag gaan aanpassen. We hebben ook besloten dat de trainers 
en kinderen boven de 12 jaar een mondkapje dragen. Alle groepen zitten in de 

grote zaal. De kleine zaal gebruiken we voor kinderen die eerder komen (bijv. 
van school) en later worden opgehaald. Ook worden er partijen in de 

bekercompetitie gespeeld. Voor iedereen is het even wennen maar we kunnen op 
deze manier doorgaan met de clubmiddagen. We hopen dat het allemaal niet 

lang gaat duren want het is natuurlijk veel leuker als iedereen elkaar kan zien op 
dezelfde tijd. 



 

De clubmiddag voor de herfstvakantie is er geloot en gespeeld in de 
bekercompetitie. Er waren toen een behoorlijk aantal afwezigen en konden veel 

partijen niet gespeeld worden. Vanmiddag werd er veel ingehaald. Eli Alia won 
haar tweede partij tegen Rogier en is door naar de laatste 16. Ook Dagmar, 

Ruben en Casper zijn door. Zij wonnen twee partijen van resp. Melle, Sebastiaan 
en Boaz. Imara won de eerste partij van Pim, en David van Bram. Er was na de 

eerste partij geen tijd meer voor de tweede. Deze wordt volgende week vrijdag 
gespeeld, evenals de partijen die nog open staan. Jip en Jarne hebben tot laat in 
de middag school en mogen hun competitie en bekerpartijen online op Lichess 

spelen. In de competitie is ronde vijf gespeeld. De uitslagen komen nog op de 
site. 

De loperdivisie speelt een volledige competitie. De puntentabel staat op de site.  
Uitslagen van vanmiddag: Steph - Anissa 1 - 0, Lisa - Amira 1 - 0 en Joris - 
Azedah 0.5 - 0.5 

 

Na de mokken en rugtasjes nu de SC de Paardensprong 

badhanddoek! 
 

Vrijdag 23 oktober 2020. 
 
De Grote Clubactie zit er nog lang niet op. Tot begin december kunnen we nog 

loten verkopen en dat doen we volop. Inmiddels zijn 810 loten betaald en zijn 
1000 loten uitgegeven aan de clubleden. Dus het record van vorig jaar (825) 

gaat dik sneuvelen. Vanavond zijn weer nieuwe loten besteld zodat er op de 
volgende clubmiddag weer een voorraadje aanwezig is.  
 



 

Als dank krijgen de clubleden die minimaal 10 loten hebben verkocht 
(gezinsleden 15) dit jaar de exclusieve SC de Paardensprong badhanddoek. Met 

de opbrengst kunnen we investeren in nieuwe materialen, clubshirts en het 
kampeerweekend (10e editie) enz. En natuurlijk taart eten op de club en Bol.com 

cadeaubonnen voor de beste drie lotenverkopers. Sinds vorige week houden we 
de beste lotenverkopers geheim zodat een eerlijke competitie mogelijk is. 

 
 

Stand van zaken in de competities. 
 

Vrijdag 30 oktober 2020. 
 

Vandaag zijn de partijen in de voorlaatste ronde competitie en inhaal partijen in 
de bekercompetitie gespeeld. In de loperdivisie spelen we een volledige 
competitie met negen speelronden. De afgelopen weken waren er nogal wat 

absenten dus werd er vandaag, en ook komende vrijdag, ingehaald. In de 
tussenstand na de partijen van vanmiddag is Charlotte koploopster met acht 

punten. Zij heeft alle partijen gespeeld en heeft nog een concurrent; Julian. Hij 
heeft 5.5 punten verzameld en heeft nog drie partijen openstaan. Daaruit moet 
hij, om periodekampioen te worden en te promoveren naar de torendivisie, 

minimaal 2.5 punten scoren. Scoort Julian ook acht punten dan is hij op basis 
van onderling resultaat met Charlotte periodekampioen. 

 

http://bol.com/


 
 

De periodekampioen in de torendivisie is bekend. Mehran won ook zijn 6e partij 
en is niet meer in te halen door de concurrenten. Wie met hem gaat promoveren 

wordt spannend. Lars W. speelde remise tegen Sebastiaan en heeft nu vier 
punten. Vlak daarachter staat Matei met 3.5 punten en ook Bram en Pim hebben 
nog kans met drie punten. Uit de torendivisie wordt niet gedegradeerd. Na elke 

periode komt er een speler uit de loperdivisie bij. 
In de damedivisie waren Kaj en Hedde de koplopers met vier punten. Beiden 

verloren vanmiddag hun 6e partij tegen Simon en Ties. Die nu ook op vier 
punten staan. David en Rogier kwamen ook op deze score dus krijgen we een 
spannende ontknoping wie er periodekampioen wordt en wie als tweede eindigt 

en in periode twee ook in de koningsdivisie gaat spelen. Onderin is het ook nog 
niet beslist. Boaz en Melle hebben de minst gunstige papieren om te handhaven 

met 1 punt. Lukas staat daar een half puntje boven en Mathias is ook nog niet 
veilig met twee punten. Voor promotie en degradatie geld bij gelijke eindstand in 
punten de weerstandpunten (WP). Dit is een optelling van de scores van de 

tegenstanders tegen wie je hebt gespeeld. Hoe hoger dit getal, hoe sterker de 
tegenstanders waren. Degene met de hoogste WP score is in het voordeel. 

Nu we de clubmiddag in tweeën hebben gesplitst heeft promotie uit de 
torendivisie en degradatie uit de damedivisie voor vier spelers ook gevolg in 

welke groep je zit tijdens de clubmiddag. De twee promovendi uit de torendivisie 
gaan naar groep 2 en degenen die degraderen naar groep 1. 
 

 
Casper kon zijn partij in ronde 6 niet winnen waarmee zijn score op nul blijft 

staan en hij in periode twee weer gaat spelen in de damedivisie. Wie met hem 
meegaat is spannend. Jorn heeft een punt en speelt zijn 6e partij online tegen 
Jarne die op twee punten staat. Een belangrijke match voor lijfsbehoud. Dagmar 

en Elliot zijn ook nog niet veilig met twee punten. 



Elia Alia is na de 6e ronde nog steeds de verrassende lijstaanvoerder met vijf 

punten. Na mooie winstpartijen tegen o.a. Berend en Pieter was ze vanmiddag 
veel te sterk voor Dagmar die niets anders kon doen dan opgeven. Mooie 

papieren om de eerste periode te winnen en een plaats in de halve finale om het 
clubkampioenschap binnen te halen. Maar zover is het nog niet met een stel 
hongerige wolven die op de loer liggen met een punt achterstand. En dat zijn er 

nogal wat: Pieter, Aron, Berend, Lars en Jip. Bij gelijk eindigen gaat ook hier de 
WP doorslag geven!  

 

In de bekercompetitie wonnen Pieter, Imara, David hun tweede partij en zijn 

door naar de laatste 16. Menko en Berend speelden remise en spelen komende 
vrijdag hun tweede partij. Jip won beide partijen tegen Robin en gaat ook door. 

Jarne en Hedde spelen hun partijen deze week online. Vrijdag zijn de laatste 16 
dus bekend. Er is al geloot, de indeling staat op de site bij competitie > beker. 
 

Eli Alia en Kaj periodekampioenen 
 

Vrijdag 13 november 2020. 

 
Door de nieuwe Corona maatregelen hebben we (voorlopig) vanaf begin 
november, twee weken geen clubmiddag. Maar de competities gaan net als begin 

dit jaar online door op Lichess. In de koningsdivisie is Eli Alia de eerste 
periodekampioen. Zij won de laatste partij van Casper, die volgende periode in 

de damedivisie gaat spelen. Jorn speelde de laatste ronde remise tegen Elliot. 
Helaas was dit niet voldoende om degradatie af te wenden. Jarne en Elliot 
hebben ook 2.5 punten maar een iets betere WP. De indeling was misschien een 

beetje vreemd, de nummer 1 tegen de nummer laatst maar dit had te maken 
met de kleurverdeling. Eli Alia plaatst zich voor de halve finale 

clubkampioenschap. 



 
 
In de damedivisie was het nog heel spannend wie zouden promoveren en 

degraderen. Kaj won de laatste partij van Melle en is periodekampioen. De partij 
tussen Hedde en Rogier was de belangrijkste voor promotie. Helaas kwam Rogier 

niet online waardoor Hedde won. Hij gaat samen met Kaj spelen in de 
koningsdivisie. Onderin was Melle al gedegradeerd. Boaz en Lukas maakten in 
een onderling duel uit wie zou degraderen naar de torendivisie. Boaz won de 

partij en wist degradatie hiermee te ontlopen. In de toren en loperdivisie wordt 
niet online gespeeld. We gaan de 7e ronde en de eerste ronde periode twee 

inhalen op de clubmiddag. Mehran is al periodekampioen en gaat periode twee 
spelen in de damedivisie. De tweede promovendus is Matei of Lars W. Zij gaan in 
een onderlinge partij uitmaken wie een stapje hoger gaat spelen. 

De bekers voor de periodekampioenen worden op de komende clubmiddagen 
uitgereikt. 

Het talentenklassement komt binnenkort op de site. 
 

 

Periodekampioenen gehuldigd. 
 

Vrijdag 20 november 2020. 

 
Na twee weken geen schaken door de extra Corona maatregelen vandaag weer 

een clubmiddag. Zolang de maximale groepsgrootte 30 personen bedraagt 
houden we de clubmiddag in twee groepen. Dat is soms lastig als twee kinderen 
uit een gezin in beide groepen zitten. Afgelopen weken is de competitie in de 

konings en dame divisie gewoon doorgegaan, evenals de beslissende partij 
tussen Lars W. en Matei voor promotie. Op Lichess zijn de laatste ronde periode 

1 en eerste ronde periode 2 gespeeld. In de toren en loper divisie werd niet 
gespeeld dus werd er vanmiddag flink ingehaald. 
 

De eerste periode in de koningsdivisie werd gewonnen door Eli Alia. Kaj won de 
damedivisie en promoveert naar de koningsdivisie. De torendivisie werd een 

prooi voor Mehran. Hij won alle zeven partijen. Julian was de sterkste in de 
loperdivisie en gaat nu een stapje hoger spelen in de torendivisie. Vanmiddag 
werden de bekers aan de winnaars uitgereikt. Eli Alia plaatst zich voor de halve 

finale om het clubkampioenschap. Alle in te halen partijen zijn vanmiddag 
gespeeld en komen nog op de site. (Julian ontbreekt op de foto's) 



 

 

In de bekercompetitie stond nog een uitslag open bij de laatste 32. De tweede 

partij tussen Menko en Berend werd gewonnen door Menko. Hij plaatst zich bij 
de laatste 16. Op 18 december is het vervolg van de bekercompetitie.  

 

 



 

 
Het talentenklassement is bijgewerkt t/m periode 1 en de gespeelde partijen in 

de bekercompetitie. Spelers in de loperdivisie doen daarin niet mee omdat ze 
meer partijen spelen. Als je promoveert dan verdien je wel punten. Of het 
klassement stand kan houden weten we nog niet want er kan niet op toernooien 

worden gespeeld. Juist extern spelen in combinatie met de punten gescoord op 
de clubmiddag geeft een goed beeld van "talent van het jaar".  
 

Azadeh en Sebastiaan geslaagd. 
 

Vrijdag 27 november 2020. 
 

Azadeh is pas 5 en een half jaar oud en nu al in het bezit van een 
schaakdiploma. Als een van de jongsten ooit binnen onze clubgeschiedenis is ze 

geslaagd voor opstap 1. Met slechts een foutje haalde ze een mooi cijfer: 9! 
Sebastiaan heeft op het basisschool het Palet les gehad in stap 2. Een paar 
weken geleden deed hij examen en is geslaagd met een 7.5. Gefeliciteerd 

beiden! 
 

 

In de competitie is verder gespeeld in de tweede periode. De uitslagen volgen op 

de site. In de loperdivisie zijn de volgende uitslagen genoteerd: 
Amira - Charlotte 0-1, Anissa - Noud 0-1, Azedah - Tim 0-1, Steph - Lisa 0-1, 
Noud - Charlotte  

0-1, Steph - Anton 0-1 en Anissa - Lisa 0-1. Opvallend dat de spelers met de 
zwarte stukken allemaal wonnen. Anton is sinds vorige week nieuw clublid en 

doet mee in de loperdivisie. 



Sint vergeet onze schakers niet! 

 
Vrijdag 4 december 2020. 

 

Morgen is het zover: pakjesavond! De Sint heeft het natuurlijk enorm druk maar 
is onze club niet vergeten. Hij bracht een enorme berg chocolade letters langs 
voor alle clubleden en trainers. Tijd om alle eerste letters van de namen uit te 

zoeken had hij niet. Het werden allemaal letters S en P. Dat smaakt er niet 
minder om! 

 
 

 

Voor degene die er vanmiddag niet waren, we hebben ze bewaard voor volgende 

week. 
 

Eindstand Grote Clubactie: 1175 loten verkocht! 
 

Zaterdag 5 december 2020. 

 
De Grote Clubactie 2020 zit erop. We hebben met z'n allen een nieuw clubrecord 
neergezet. Het oude record was van vorig jaar toen we 825 loten verkochten. Al 

die verkochte loten levert een mooi bedrag op voor de club die we gaan 
investeren in materialen, clubshirts en natuurlijk ons 10e kampeerweekend. Op 

de eerste clubmiddag van 2021 vieren we het succes met taart eten en maken 
we de beste drie verkopers bekend die een Bol.com cadeaubon winnen. 
Inmiddels is een deel van de opbrengst geïnvesteerd in nieuwe borden. De oude 

waren ruim zeven jaar oud en vaak stuk en smerig. Ook overwegen we nieuwe 
stukken aan te schaffen die verzwaard zijn. We hebben een setje waarmee we 



gaan testen of ze bevallen. Een deel van de opbrengst is ook gegaan naar 

nieuwe clubshirts en de badhanddoeken. Voor degenen die 10 of meer loten 
verkopen (gezinsleden 15) als beloning het unieke SC de Paardensprong 

badhanddoek met ons clublogo in full colour, full size! Heb je 20 of meer loten 
verkocht dan krijg je van de Grote Clubactie een certificaat met je naam en 
aantal verkochte loten. Op het certificaat staat een code waarmee je korting 

krijgt bij o.a. een aantal pretparken. Deze certificaten delen we uit op de eerste 
clubmiddag 2021. De trekking is op 9 december. Vanaf dan kan je checken of er 

op je lot een prijs is gevallen. Zie: clubactie.nl  
 

Nieuwe notatieboekjes in gebruik. 
 

Vrijdag 11 december 2020. 
 

In de 2e periode van de interne competitie zijn we begonnen met notatie in de 

konings en damedivisie. Door de zetten op te schrijven kunnen we de partijen in 
de trainingsgroepjes analyseren wat een hele goede training is. Volgend jaar 

roepen we, na iedere speelronde, een van de partijen uit tot partij van de week. 
Deze partij zetten we op de site. Afgelopen weken hebben de kinderen de 
partijen genoteerd op lossen blaadjes in afwachting van de notatie boekje. De 

boekjes hebben we deze week ontvangen en zien er met ons logo op de 
voorzijde prachtig uit. 

 

 
 

De boekjes zijn gemaakt in een werkproject door mensen met een verstandelijke 
beperking. Voor deze mensen is het maken van o.a. de boekjes een zinvolle 

dagbesteding. Alle blaadjes worden met de hand gevouwen en daarna als geniet. 

http://clubactie.nl/


De winst wordt gebruikt voor aanschaf van (aangepaste) apparatuur waardoor 

de werkzaamheden kunnen worden uitgebreid. De boekjes hebben we besteld bij 
Schaakvereniging De Groene Zes uit Bovenkarspel. 

 
In de competitie zijn vanmiddag de partijen in de vijfde ronde gespeeld. In de 
koningsdivisie staat Jip bovenaan met een 100% score. Pieter staat op vier 

punten en daarna volgen Berend, Elliot en Dagmar met drie punten. Hedde, Lars 
en Jarne staan in de gevarenzone voor degradatie naar de damedivisie. In deze 

divisie is Ties hard op weg om te promoveren. Hij won de partij tegen Matei en 
zag concurrentie puntjes verspelen. Onderin is het spannend, meerdere spelers 
kunnen nog degraderen. In de torendivisie lijkt het te gaan tussen Melle, Pim, 

Sebastiaan en Julian. Melle staat met vier punten een halfje voor op Pim en 
Sebastiaan. Julian staat daar weer een half punt achter.  

 
In de loperdivisie staan in de 2e periode nieuwe clubleden. Anton en Romme zijn 
onlangs lid geworden van de club en daar komt waarschijnlijk nog een meisje bij, 

Rosa. Van drie spelers hebben we afscheid genomen: Amira, Anissa en Joris. In 
de loperdivisie spelen alle kinderen een keer tegen elkaar. Omdat er meer 

speelronden zijn proberen we zoveel mogelijk te spelen op een clubmiddag. 
Vandaar dat het aantal gespeelde partijen per kind verschilt. Op dit moment 

staat Charlotte, die in de eerste periode een half puntje te kort kwam, bovenaan.  
 
 

Lockdown voorlopig geen clubmiddag. 
 

Maandag 14 december 2020. 

 
De lockdown die morgen ingaat heeft natuurlijk ook invloed op onze club. De 

Hunzeborgh gaat op slot dus een paar weken geen clubmiddag. Als alles goed 
gaat hervatten we op vrijdag 22 januari 2021. Ook dan weer in twee groepen. 
De beker en interne competitie (voor de konings en dame divisie) spelen we 

online verder. De toren en loperdivisie halen we later in. Meer informatie voor de 

clubleden volgt in de mail via de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 
 

 



Beker: dit zijn de kwartfinalisten! 
 

Zaterdag 26 december 2020. 
 

In de bekercompetitie zijn de partijen, door de lock down, afgelopen week online 
op Lichess gespeeld. De acht partijen leverde slechts een keer vluggeren op 

tussen Elliot en Matei. Elliot was in het snelschaken de beste. De andere 
kwartfinalisten zijn: Jip, Menko, Pieter, Jarne, Aron, Imara en Eli Alia. 

 

Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat twee meisjes zich weten te 

plaatsen voor de kwartfinale. Imara is daarbij de enige speler die, op dit 
moment, niet uitkomt in de koningsdivisie. Eind januari gaan we loten en 
bepalen we de speeltijd in overleg met de spelers. De partijen worden gespeeld 

op de clubmiddag voor de voorjaarsvakantie, vrijdag 19 februari.  

 
Jip en Ties periodekampioenen. 

 
Vrijdag 15 januari 2021. 

 
We hadden gehoopt om volgende week vrijdag weer een clubmiddag te kunnen 

houden. Met de verlenging van de lock down gaat dat helaas niet door. 
Halverwege februari hopen we weer bij elkaar te komen op de gescheiden 

clubmiddag en halen dan het nodige in. Zoals taart eten op het succes van de 
Grote Clubactie en de prijsuitreiking daarvoor. Meteen na de lockdown zijn de 

konings en dame divisie online op Lichess verder gegaan. We hadden gehoopt 
deze maand weer te beginnen wat voor de toren en loperdivisie een mogelijkheid 
gaf om de laatste twee ronden in te halen. Nu dat scenario van tafel is gaat de 

torendivisie volgende week ook online waarna we hopen iedereen in de 
loperdivisie ook online verder te laten spelen zodat we de competitie voor de 

zomervakantie volledig kunnen afronden. 
 



 

 
Deze week is de zesde ronde gespeeld in de konings en damedivisie. Ties werd 
voor de laatste speelronde al periodekampioen in de damedivisie door Casper te 

verslaan. In periode drie mag hij zijn talent laten zien in de hoogste groep. De 
beste papieren om ook te promoveren hebben Imara en Matei. Beiden hebben 

vier punten verzameld, hun WP score is gelijk maar Imara heeft een klein 
voordeel met een betere SB score. Als Imara promoveert zien we alle drie 
"Paardensprong girls" op het hoogste niveau. Onderaan staat Boaz met een punt 

en en viertal spelers met twee punten: Mattias, Mehran, Ruben en Rogier. Het 
zal ons niet verbazen als de beslissing valt op WP punten. 

 
 
In de koningsdivisie is het doek gevallen voor Jarne. Puntloos staat hij onderaan 

dus in de volgende periode verder in de damedivisie. Lars en Hedde staan ook in 
de gevarenzone maar Kaj, winnaar eerste periode damedivisie, weet zich knap te 

handhaven. Jip speelde ronde zes remise tegen Dagmar maar dat was, door 
verlies van concurrent Pieter tegen Elliot, genoeg om de tweede periode te 
winnen. Jip plaatst zich, samen met Eli Alia winnares periode 1, voor de halve 

finale om het clubkampioenschap. In de torendivisie heeft Sebastiaan 
aangegeven niet online te kunnen spelen. Melle staat er het beste voor met 4.5 

punten gevolgd. door Pim met een half puntje minder. Met nog twee ronden te 
gaan zijn Julian, Edgar en Bram ook nog in de race voor promotie. 

 
 
De bekercompetitie gaat over twee weken online verder. Komende week gaan we 

loten en bepalen we in overleg met de spelers het speeltempo. Naast de 
competities wordt er weer veel gespeeld op Lichess. Het Eindejaarstoernooi 

georganiseerd door Martijn Hardeman trok op 30 december bijna 60 deelnemers. 
Pieter won heel knap de A/B categorie en Dagmar legde in de D categorie beslag 
op de derde plaats. Mehran en Berend werden vierde in hun klasse, net naast het 

podium. Voor Berend liggen er goede kansen op het podium in het 
Winterkampioenschap. Na vier speelronde staat hij ongeslagen aan kop. Zie de 

verslagen op de NOSBO site: 
Winterkampioenschap  
Eindejaarstoernooi  

 
 

 

https://nosbo.nl/senioren/toernooien-senioren/784-online-winterkampioenschap-nosbo
https://nosbo.nl/archief-jeugd-overig/785-inschrijving-online-eindejaarstoernooi-geopend


Melle periodekampioen torendivisie. 
 

Maandag 1 februari 2021. 
 

In de laatste ronde 2e periode zijn de laatste beslissingen gevallen in de divisies. 
Het was spannend in de torendivisie waar in de 2e periode niet veel spelers actief 
zijn geweest. Slechts vijf spelers gingen de 7e ronde in waarvan Julian de 

gelukkigste was met een bye waarmee zijn totaal op 4.5 punten kwam, gelijk 
aan Pim en Melle. Melle won van Bram en Pim leed een nederlaag tegen Lars W. 

Melle is periodekampioen en gaat verder spelen in de damedivisie. Pim 
promoveert met hem mee. In punten staat hij gelijk met Julian. De WP en SB 
punten zijn ook gelijk maar het verschil zit hem in de PS (progressieve score) 

punten. Dit zijn de punten die je hebt na iedere ronde bij elkaar opgeteld. Deze 
is voor Pim net wat hoger. 

 

 

In periode drie gaan meer spelers meedoen in de torendivisie dus wordt het 

indelen makkelijker. 
In de damedivisie lukte het Imara niet om tweede te worden. Ze verloor de partij 
tegen Ruben. Matei profiteerde met winst tegen Jorn en gaat voor het eerst 

spelen in de koningsdivisie. De periodekampioen was al bekend, ook Ties gaat 
voor het eerst in de hoogste groep spelen. Matthias verloor van Rogier en speelt 

periode drie in de torendivisie. Jip verloor van Aron maar had de periodetitel al 
op zak. Elliot was Hedde de baas, dus gaat Hedde verder spelen in de 

damedivisie. Rest nog de loperdivisie. Daarin spelen Rosa en Charlotte online 
niet mee. Er was een kleine achterstand in deze divisie die bijna is ingehaald. 
Natuurlijk moeten we in deze divisie een periodekampioen bepalen die 

promoveert. Daarvoor kijken we naar de stand en de stand als we de resultaten 
van de partijen van Rosa en Charlotte wegstrepen omdat niet alle partijen 

gespeeld zijn. Noud heeft de beste papieren en speelt nog tegen Tim. Zodra die 
uitslag er is vermelden we het op de site. 
 

In de bekercompetitie geloot en al gespeeld in de kwartfinale. Elliot en Pieter 
plaatsten zich voor de halve finale na winst tegen Menko en Jip. Elia Alia speelt 

nog tegen Jarne en Aron en Imara kunnen als zus en broer achter een echt bord 
hun partijen spelen.  
 

 



Natuurlijk gaan ook onze felicitaties naar Jorden van Foreest die gisteren zeer 

verrassend het Tata Steel toernooi op zijn naam schreef! Leuk en het vermelden 
waard dat Jorden in 2009 de eerste winnaar was van ons eigen jeugdtoernooi.  

 
Er kwam nog een tip binnen van Aron: 
Sinds een tijdje heeft Lichess zich heel erg verbeterd qua puzzels. Ze hebben bij 

de normale puzzels nu een systeem met kunstmatige intelligentie, waardoor je 
nu kunt kiezen tussen onderwerpen, zoals koningsaanval of eindspel, enzovoorts. 

En ze hebben meer dan een miljoen puzzels. En tenslotte hebben ze nu ook een 
puzzle rush bedacht (net als chess.com).  
Ga hiervoor naar Lichess en klik op puzzels! 

 
 

Charlotte wint 3e periode loperdivisie, halve finalisten 

beker. 
 

Zaterdag 6 februari. 

 
In de loperdivisie heeft Charlotte de derde periode op haar naam geschreven en 
promoveert ze naar de torendivisie. In de laatste ronde verloor Noud van Tim 

wat hem de titel koste. Dire spelers, Lisa, Noud en Charlotte eindigden met 5 
punten. De onderlinge score bracht de doorslag. Noud had gewonnen van Lisa, 

maar verloren van Charlotte. Lisa en Charlotte speelden niet tegen elkaar en 
Charlotte speelde twee partijen minder. Dus een duidelijke uitslag. 
 

 

 
In de bekercompetitie won Aron een partij van zijn zusje Imara en de twee werd 

remise. Aron dus door naar de halve finale. Een ware thriller was de strijd tussen 
Eli Alia en Jarne. De reguliere partijen leverde een gelijke stand op waarna het 

vluggeren volgde. De eerste twee partijtjes brachten geen beslissing, waarna 
normaal 6 en 5 minuten volgt, waarbij wit met een minuut meer moet winnen en 
zwart aan remise voldoende heeft. Op Lichess is dat wat lastig in te stellen dus 

speelden ze steeds twee partijen door met 5 minuten + 3 seconden, totdat er 
een beslissing zou vallen. Het duurde acht partijen voordat er een winnaar was, 

Eli Alia. Zij is de vierde halve finalist. De loting volgt later dit seizoen. 
 

https://tatasteelchess.com/news/jorden-van-foreest-winner-of-the-tata-steel-chess-tournament-2021/


Knappe derde plaats voor Berend in het 

winterkampioenschap 
 

Woensdag 17 februari 2021. 

 
Het Winterkampioenschap van de NOSBO georganiseerd door Martijn Hardeman 
zit erop. Vanaf 22 december zaten 38 schakers in groep A en 53 in de B groep 
wekelijks achter het scherm om in negen speelronden te bepalen wie er op het 

podium zou gaan eindigen. Maar voorop stond natuurlijk speelplezier nu alle 
fysieke partijen niet door kunnen gaan. 

 

 
 

In de B groep (splitsing A/B groep op basis van rating) vinden we veel 

Paardensprongers terug. Op de 49e en 50e plaats in de eindstand staan Dagmar 
en Sake Jan met 1.5 punten maar zij speelden slechts vijf partijen. Elliot won 
vier partijen en eindigde op plek 33. Johan (vader van Eli Alia) scoorde 5 punten 

goed voor plek 20. Hij moest zijn dochter Eli Alia, 1e jaars D speelster, voor laten 
gaan met 5.5 punten. Goed voor de elfde plaats in dit sterke veld. Dat toont haar 

talent maar weer eens aan. Aron miste de derde ronde en verloor in ronde vier 
en vijf. De andere zes partijen won hij wat goed was voor de achtste plaats. 
Berend was de sensatie van het toernooi. Wekelijks was hij in het top van het 

klassement terug te vinden. In de voorlaatste ronde mistte hij de kans om een 
ingesloten dame te winnen en verloor. In de laatste ronde stelde hij de derde 

plaats heel knap veilig. Super gedaan!  
De prijsuitreiking gaat op een nader te bepalen moment plaatsvinden als de 
Corona crisis het toelaat. 

Organisator Martijn werd in de A groep 23e met 3.5 punten.  
Lees de verslagen op de NOSBO site geschreven door Martijn Hardeman! 

Foto: NOSBO site.  
 
 

 

 

 

 

https://nosbo.nl/senioren/toernooien-senioren/784-online-winterkampioenschap-nosbo


Vijf prijzen op Three Check toernooi Staunton 150. 
 

Zaterdag 20 februari 2021. 
 

Onze club bestaat dit seizoen 15 jaar. SG Staunton, onze schaakvrienden uit het 
zuiden van de stad, bestaat dit jaar 10x langer. Met 150 jaar is SG (Schaak 

Gezelschap) de oudste sportvereniging in Groningen. Onze felicitaties! Het 
absolutie hoogtepunt in de historie van SG Staunton is ongetwijfeld het 

Wereldschaaktoernooi in 1946. In het kader van het 75 jarig bestaan werd al in 
1941 een plan bedacht om een groots toernooi te organiseren met wereldtoppers 
zoals de Rus Botwinnik (toernooiwinnaar) en dr. Max Euwe. Opvallend is dat men 

vlak na de oorlog het voor elkaar kreeg om Russische schakers naar Groningen 
te halen. 

 

Het toernooi trok 21 deelnemers. Eentje te veel, dus stuurde men de 

Nederlander Lodewijk Prins naar huis. Die liet het er niet bij zitten en stapte naar 
de rechter, die hem gelijk gaf wat Staunton 2500 Gulden koste. Een fikse 
tegenvaller voor de organisatie. Schaken was destijds bijzonder populair. De 

partij tussen Euwe en Botwinnik trok meer dan 1000 toeschouwers in het 
Harmonie gebouw, die 1 gulden entree moesten betalen. Meer over dit toernooi, 

met beelden, staat op de site van Staunton. Het toernooiboek, geschreven door 
Max Euwe, met partij analyses is nog te vinden in tweedehands boekwinkels en 
op sites zoals Marktplaats. 

 
Het is natuurlijk super jammer dat er door de Corona crisis niet fysiek geschaakt 
kan worden, Het jubileum voor de jeugd wordt nu op Lichess gevierd met drie 

online toernooien. Vandaag Three Check (je wint als je drie keer schaak hebt 
gegeven), woensdag 24 februari Crazyhouse (het stuk wat je slaat krijg je terug 

in je eigen kleur) en zondag 28 februari regulier schaak. De organisatie is in 
handen van Anders Bay en Lichess deskundige Martijn Hardeman.  
 

Onder de 23 deelnemers vanmiddag zes Paardensprongers die vijf prijzen 
verdienden. Er werd gespeeld in een groep waar drie bekers te verdienen waren 

in de categorie A t/m D en E t/m F in de gezamenlijke eindstand + de beste 
meisjes in beide categorieën. In de A - D groep was Arjan de Vries ( SG 
Staunton) de beste met 7 uit 7, gevolgd door Pieter met 6 uit 7. Aron werd op 

basis van een SB punt meer derde met vijf punten. Dagmar verdiende de prijs 
"beste meisje" met vier punten. Ties eindigde met 4 punten buiten het podium. 

Boer en zus Mehran en Azadeh maakten er een gezinsfeestje van door beiden 
een beker te winnen. Mehran mistte, met vier punten, net de tweede plaats op 
basis van een SB puntje minder maar zal vast blij zijn met de derde plaats. De 

pas 5 jarige Azadeh denk ik ook, zij werd beste meisje, gefeliciteerd allemaal. 

https://sgstaunton.nl/het-staunton-toernooi-van-1946/


Woensdag Crazy House. Je kunt je nog aanmelden op de NOSBO site en er zijn 

dan weer bekers te winnen in dezelfde categorieën. Doe dus mee, en deelname 
is gratis! 

Op de NOSBO site staat een verslag geschreven door Anders Bay. 
Verslag Staunton  
 

De bekers worden op een later moment uitgereikt. 
 

Staunton 150 Crazyhouse levert weer veel bekers op. 

 
Woensdag 24 februari 2021 

 

Vanmiddag stond het tweede toernooi Staunton 150 op het programma. Dit keer 
de spectaculaire schaakvariant Crazyhouse. De stukken die je hebt geslagen van 
je tegenstander krijg je terug in je eigen kleur. In plaats van een zet te doen op 

het bord mag je een stuk op het bord zetten. Je kunt schaak of zelf mat geven, 
maar een pion mag je niet op het promotieveld zetten. Aan het online Lichess 

toernooi deden 23 kinderen mee, waaronder zes Paardensprongers. 

 

Net als bij het Three Check toernooi werd er gespeeld in een groep waarin 
prijzen te winnen waren in de categorieën A t/m D en E t/m H, plus voor beiden 
groepen een beker voor het beste meisje. In de top van het klassement bleef het 

tot de laatste ronde spannend. Pieter verloor zijn laatste partij en had geluk dat 
hij met 5 punten op basis van progressieve score net iets beter was dan Gianluca 

(Staunton). Arjan (Staunton) won net als bij Three Check het toernooi, dit keer 
met zes punten. Beste meisje werd Elia Alia met vier punten, net zoveel als 
Dagmar maar Elia Alia scoorde een SB punt meer.  

 
 

Mehran werd met vier punten derde in de categorie E t/m H en verdiende zijn 
tweede beker in de Staunton 150 serie. Ook in deze categorie gaat de beker voor 

het beste meisje naar een Paardensprongster, Imara won deze prijs met vier 
punten. Azadeh, ons jongste clublid scoorde twee punten, goed voor de 20e 
plaats. Weer een mooie oogst waar de helft van de bekers zijn gewonnen door 

Paardensprongers. Onze meiden doen het heel goed want alle meisjes bekers zijn 

tot nu toe gewonnen door geelhemden. Zondag wordt de serie afgesloten met 

regulier schaken. Het gaat beginnen om 13.00 uur met zeven speelronden. De klok 

staat op 10+3. Je kunt je nog steeds opgeven via de NOSBO site. Doe dus mee! 

 

 

https://nosbo.nl/jeugd/grand-prix/800-spektakel-op-three-check-toernooi-staunton150
https://sgstaunton.nl/arjan-en-ghilon-winnaars-in-staunton-150-jaar-three-check-toernooi/


Zes Paardenspongers winnen 5 bekers op Staunton 

150. 
 

Zondag 28 februari 2021. 

 
Vanmiddag werd het afsluitende toernooi in het kader van Staunton 150 jaar 
gespeeld. Na twee schaakvarianten stond regulier schaken op het programma. 
Zeven ronden met 10 + 3 seconden op de klok. Zes Paardensprongers deden 

mee, wat minder dan de afgelopen toernooien maar dat mocht de pret niet 
drukken.  

 

In de H categorie scoorde Azadeh een punt uit een vrije ronde maar het leverde 

toch een beker op voor de tweede plaats. Goed dat ze veel speelt op Lichess 
want daar leer je van. Voor haar is het de tweede beker tijdens de Staunton 150 

cyclus. Haar broer Mehran viel voor de derde keer in de prijzen. Met 5 vijf punten 
werd Mehran weer derde. Jammer dat Mehran in de tweede ronde na dame winst 
de partij niet winnend kon afsluiten meer drie bekers is een hele mooie score. 

Ties won de D categorie met 4 vier punten en Elia Alia werd in deze categorie 
beste meisje. Matthias viel met 2.5 punten buiten de prijzen. Een categorie 

hoger legde Dagmar beslag op de 2e plaats. Hiermee verdiend ze 1 beker want 
dubbele bekers onder de meisjes worden niet uitgereikt.  
 

Met dit laatste toernooi online op Lichess wordt de Staunton 150 cyclus 
afgesloten. Dank aan Anders Bay ( jeugdleider SG Staunton) en "onze" Martijn 

Hardeman voor de technische organisatie!  
Morgen is het 1 maart, vorig jaar 29 februari. Het is dan een jaar geleden dat het 
laatste fysieke individuele toernooi werd gespeeld. We hopen dat we binnenkort 

weer los kunnen. Als het weer kan gaan we beginnen met het uitgestelde 
stappentoernooi, waarvan de bekers al een paar maanden in een doos staan en 

wachten op een nieuwe eigenaar.  
 
Lees ook het verslag van Anders Bay op de NOSBO site.  

Eindstand A t/m D  
Eindstand E t/m H  

 
 
 

 
 

 
 

https://nosbo.nl/jeugd/grand-prix/802-staunton-150-jeugdtoernooicyclus-afgesloten-met-vuurwerk
https://lichess.org/swiss/VLNwhIQS
https://lichess.org/swiss/bQXsqRfk


Rogier periodekampioen damedivisie. 
 

Maandag 22 maart 2021. 
 

We zijn alweer toe aan de laatste ronde in de derde periode. Het is spannend wie 
gaan promoveren in de vier divisies en wie een stapje terug moeten gaan doen 
in de vierde periode. In de loperdivisie staan Lisa en Steph bovenaan met vier 

gewonnen partijen. Ze treffen elkaar in de laatste ronde. Degene die wint is 
periodekampioen. Mocht het remise worden dan kijken we naar het resultaat 

tegen de nummer drie. Als dit geen uitsluitsel geeft dan kijken we verder in de 
stand. Noud is de laatste ronde vrij. 
 

 

 
 

Boaz staat in de torendivisie op punt van promoveren. Hij heeft een punt 
voorsprong op Julian. Boaz speelt tegen Noe en Julian tegen Matthias die met 

drie punten ook nog kans maakt op promotie. Vanuit de torendivisie degradeert 
niemand naar de loperdivisie. Rogier is in de damedivisie nu al 
periodekampioen. Met 5.5 punten uit zes partijen is Rogier niet meer in te halen. 

In de strijd om de tweede plaats zijn Jarne, Imara (beiden 4 punten), Jorn en 
Ruben (beiden 3.5 punten) in de race. Mochten spelers gelijk eindigen in punten 

dan beslist de WP score. Onderin gaat het tussen Simon en Pim. Melle gaat na 
promotie in periode twee weer terug naar de torendivisie. Simon staat een punt 

voor op Pim. Pieter lijkt met 6 uit 6 in de koningsdivisie op weg naar de 
periodetitel en een ticket voor het clubkampioenschap. Hij staat een punt voor 
Aron, die een iets betere WP heeft. Remise is voor Pieter voldoende. Dagmar 

heeft een slechte periode en staat met een punt onderaan maar kan zich nog 
veilig spelen. Ties en Kaj zijn met een 1.5 punten nog te achterhalen. Opvallend 

is de prestatie van Matei. Hij promoveerde in de eerste en tweede periode vanuit 
de torendivisie en staat met 3 punten veilig in deze sterke divisie. Knap gedaan.  
 

De bekercompetitie is gevorderd tot de halve finale. Woensdag gaan de namen 
van Eli Alia, Pieter, Aron en Elliot de lotingsballetjes in. Er worden twee ronden 

gespeeld, met wit en zwart. Mocht het gelijk eindigen dan volgt vluggeren met 5 
+ 3 tot er een beslissing is. 
 

 



Inmiddels zijn een aantal trainers actief met online training geven. We hopen dat 

iedereen die online training wil hebben naast de stappenboekjes, die we rond 
hebben gebracht en opgestuurd, is ingedeeld in een groepje. Zodra we weer iets 

kunnen dan gaan we buiten beginnen bij mooi weer! 
 

Lisa periodekampioen loperdivisie 
 

Zondag 28 maart 2021. 
 

In de loperdivisie zijn alle partijen in de derde periode gespeeld. In de laatste 
ronde speelden de twee koplopers, Lisa en Steph tegen elkaar. Lisa won de partij 
en is daarmee periodekampioen. Zij gaat periode vier verder spelen in de 

torendivisie. Gefeliciteerd!  
 

 

Het aantal spelers in de loperdivisie wordt na elke ronde één minder omdat er 
niet gedegradeerd wordt vanuit de torendivisie. Er zijn nu zes spelers over en 

gaan we nu een volledige competitie spelen. Dit bekend dat iedereen twee keer 
tegen elkaar speelt met wit en met zwart. In totaal hebben we dan 10 
speelronden. 



 

Bekerfinale Pieter – Aron 
 

Zaterdag 3 april 2021. 

 
Deze week zijn online op Lichess de halve finales in de bekercompetitie gespeeld. 
Eli Alia speelde de eerste partij tegen Pieter remise. De tweede partij won Pieter. 

Hij gaat naar de finale. Elliot won de eerste partij tegen Aron maar de tweede 
ging verloren.  

 
Na twee partijen vluggeren was de finalist bekend. De eerste partij eindigde in 
remise, de tweede won Aron. Pieter en Aron gaan de finale spelen. Elliot en Eli 

Alia spelen voor de derde plaats. In overleg met de spelers bepalen we het 
aantal partijen en de tijd op de klok. 
In september gaan we voor het eerst spelen om de SC de Paardensprong 

supercup. De clubkampioen speelt tegen de bekerwinnaar. Als dit dezelfde 
persoon is dan speelt de clubkampioen tegen de verliezend bekerfinalist. 

 
 

NOSBO PJK levert veel NK plaatsen op. 
 

Zaterdag 27 april 2021 

 

De afgelopen weken zijn online op het platform Lichess de NOSBO persoonlijke 

Jeugd Kampioenschappen (PJK) gespeeld. Online schaken vonden veel kinderen 

aan het begin van de Corona crisis nog leuk. We zien nu veel spelers online 

afhaken en dat is niet zo verwonderlijk. Online is toch heel anders dan fysiek 

schaken. Je ziet je tegenstanders niet en op een plat scherm spelen is toch heel 

anders dan met echte stukken. En de neiging om vals te spelen is achter een 

scherm vele malen groter dan op een echt bord. Het aantal deelnemers was, 

helaas, dan ook gering op deze kampioenschappen. Volgend seizoen hopen we 

de crisis achter ons te hebben gelaten en dan spelen we weer achter een echt 

bord met een tegenstander tegenover je. 

Op zaterdag 10 april was de C categorie (geboren 2007 – 2008 en jonger) als 

eerste aan de beurt. Elliot was onder de acht deelnemers de enige 



Paardenspronger. Hij won drie van de zeven partijen wat de 5e plaats opleverde. 

Elliot is zo’n speler die achter een echt bord veel beter speelt dan online waar 

een foutje toch wat sneller gemaakt is dan dat je achter echte stukken zit. In een 

van de partijen zag ik hem door een mis klik ineens zijn dame weggeven. Heel 

jammer natuurlijk. Ghilon Etienne (SG Staunton) werd NOSBO kampioen en gaat 

naar het NK. 

Dagmar en Eli Alia speelden niet mee met het NOSBO kampioenschap maar zij 

speelden mee met het KNSB kwalificatie toernooi welke op het platform Tornelo 

werd gespeeld. Bij Dagmar viel de verbinding na de tweede ronde uit en deze 

bleek niet te herstellen door de helpdesk van Tornelo. Gevolg was dat Dagmar 

uit het toernooi lag maar de KNSB loste het heel netjes op door haar een 

vrijplaats te geven voor het NK C welke gespeeld wordt op 1 en 2 mei. Eli Alia 

plaatste zich ook voor het NK met een score van 11 punten. Leuk, twee meiden 

van de club op dit kampioenschap. Mogelijk wordt het NK ook nog fysiek 

gespeeld van 7 t/m 13 augustus of van 3 t/m 9 januari 2022. 

Bij de D categorie (geboren 2009 – 2010 en jonger) deden een week later op 17 

april acht kinderen mee waaronder drie Paardensprongers: Mehran, Maurits en 

Carlijn. Maurits en Carlijn zijn nog maar net lid van onze club ondanks de 

ledenstop, die we sinds het begin van het seizoen hebben. Ze wonen op 

Schiermonnikoog en komen daarom niet vaak op de clubmiddag dus konden we 

ze toevoegen aan ons ledenbestand. Maurits en Carlijn kunnen al aardig schaken 

en kennen een aantal van onze clubleden, heel leuk om ze erbij te hebben en op 

teamkampioenschappen kunnen ze natuurlijk  meedoen met onze teams. Tijdens 

toernooien spelen ze natuurlijk ook in ons clubshirt. Maurits won drie van de 

zeven partijen, een keurige score voor een E speler. Mehran speelde een 

ongelukkig toernooi met slechts twee overwinningen. Een beetje onder zijn 

kunnen maar hij is ook nog maar een E’tje. Kampioen bij de jongens werd de pas 

7 jarige Viaan Gohil (SG Staunton). Hij gaat samen met clubgenoot Ghilon 

Etienne en Silvijn Smit (Matadoren) naar het NK. Carlijn wist slechts een partij 

met een remise af te sluiten, de andere partijen gingen verloren maar toch mag 

ze, omdat de NOSBO twee meisjes plaatsen heeft, naar het NK. NOSBO 

kampioen werd Sarah Schipper (SC Ten Boer). Eli Alia speelde niet mee want zij 

is een van de geplaatste spelers voor de categorie D meisjes. Voor Eli Alia 

betekend dit dat ze op twee NK’s van de partij is. Het NK D online wordt 

gespeeld op 13 en 14 mei. Het toernooi wordt misschien ook fysiek gespeeld 

maar er zijn nog geen data voor gepland.  

In de E categorie deden op zaterdag 24 april slechts zeven kinderen mee die 

gingen strijden om drie NK plaatsen bij de jongens en twee bij de meisjes. 

Omdat er maar twee meiden deelnamen waren zij voor het toernooi al geplaatst 

voor het NK. Het ging er alleen nog om wie NOSBO kampioene zou worden. Van 

Imara weten we dat ze online spelen niet zo leuk vind en online onder haar 

niveau presteert. Twee punten uit twee gewonnen partijen over zes ronde was 

voldoende om NOSBO kampioene te worden bij de meisjes, en dat is natuurlijk 

een mooie titel. Samen met Sarah Schipper gaat ze naar het NK op 8 en 9 mei. 

Het fysieke NK staat gepland op 11 en 12 september. Twee punten was ook de 

score van Maurits waarmee hij vijfde werd. De grote verrassing was Mehran. Hij 



won heel knap de eerste vier partijen o.a. tegen de PJK winnaars C en D 

categorie en leek op weg naar de titel. Leek want de twee laatste partijen gingen 

helaas verloren. Tegen Deen van der Kolk stond Mehran ver voor maar was te 

gretig met het slaan stukken waardoor zijn dame op de achtste rij kwam te staan 

achter de vijandelijke pionnen. Een passieve positie voor de dame waarna Deen 

zijn kans schoon zag en Mehran mat zette. Ook tegen Imara stond Mehran veel 

beter maar ook deze partij ging verloren. Een hele knappe tweede plaats voor 

Mehran, maar wat was de NOSBO titel dichtbij. Die ging naar Ghilon Etienne van 

SG Staunton. Derde werd clubgenoot Viaan Gohil. Dit drietal zien we terug op 

het NK. 

Rest nog het PJK voor de allerjongste categorieën F, G en H op zondag 30 mei. 

Er liggen op dit moment drie opties open voor dit toernooi: online, binnen in 

buurtcentrum Hunzeborgh, buiten bij het buurtcentrum. Welke optie het wordt 

horen we later. Als het een fysiek toernooi wordt dan volgt een mega 

prijsuitreiking na afloop van het toernooi. Alle bekers van de PJK’s worden 

uitgereikt + bekers eindejaars toernooi, Winterkampioenschap en Staunton 150 

toernooien. Joias Hillenkamp gaat buiten het een en ander organiseren, kortom 

een feestje om je op te verheugen. 

Dank aan Martijn Hardeman voor de vlekkeloze organisatie van de drie online 

toernooien! 

Pieter voor de derde keer op rij bekerwinnaar.  

 
Woensdag 5 mei 2021. 

 

In de bekercompetitie zijn deze week de finalepartijen tussen Aron en Pieter 
gespeeld. De finale is gespeeld in een serie best of zes met een speeltijd van 30 

+ 25. Gisteren kwam Pieter op een 3 - 1 voorsprong en won vandaag de vijfde 
partij waarmee de finale beslist is. Het is voor de derde keer op rij dat Pieter de 
beker wint! Pieter plaatst zich met de bekerwinst voor de supercup, die we in 

september voor het eerst gaan spelen. De clubkampioen neemt het op tegen de 
bekerwinnaar. Mocht dit dit dezelfde speler zijn dan speelt de clubkampioen 

tegen de verliezend bekerfinalist. Pieter heeft uitzicht op de dubbel want hij heeft 
een periodekampioenschap in de tas. Aron heeft dit nog niet maar heeft nog 
kans in de vierde periode. 

 



In de strijd om de derde plaats spelen Elia Alia en Elliot tegen elkaar in een serie 

best of vier met op de klok 25 + 10. Tussenstand is op dit moment 1 - 0 in het 
voordeel van Eli Alia. Updates volgen op de site. 

 
 

Eindelijk! 
 

Vrijdag 7 mei 2021. 
 

Na vijf maanden geen clubmiddag door de Corona crisis was het vanmiddag 
zover: clubmiddag buiten net als in het voorjaar van 2020. Eindelijk! Gelukkig 
was het droog maar met wat zon tussen de stapelwolken door was het redelijk 

goed toeven op de "Hunzeborgh heuvel". 
 

 

Ondanks de meivakantie waren 26 clubleden aanwezig waaronder Carlijn en 
Maurits die vanwege de vakantie tijd hadden om vanaf Schiermonnikoog naar 
Groningen te komen. de trainersstaf was ook niet volledig aanwezig. Bram kon 

bijvoorbeeld niet met een hele speciale reden: zijn boekpresentatie met het boek 
Soldaat van het Noorden in Hoogezand. 

Het werd een middag met lekker partijtjes schaken, een aantal kinderen koos 

ook voor doorgeefschaak. Volgende week en de twee weken erna, als het weer 
het toelaat, gaan we een toernooitje spelen: 15 jaar SC de Paardensprong. Dit 
gaan we doen in twee groepen. De categorieën E t/m H spelen van vier tot vijf. 

Het uur daarna gaan de categorieën A/B t/m D spelen. We gaan Zwitsers spelen 
waarin in alle categorieën bekers te winnen zijn. In totaal staan negen ronden op 

het programma. Via de mail en app krijgen jullie nadere informatie.  



 

 

 

 

Diploma's voor Noud, Pim en Melle 
 

Vrijdag 7 mei 2021. 

 
Op de eerste clubmiddag van 2021 zijn de eerste diploma's van dit jaar 

uitgereikt. In de afgelopen weken hebben een aantal kinderen online hun 
examen gemaakt. Vanmiddag werden de eerste diploma's uitgereikt. 
 

 

Noud is geslaagd voor stap 1, Pim en Melle voor stap 2. Gefeliciteerd! Volgende 

week volgen meer diploma's! 
 

 

 

 

 



 

 

 

Periode kampioenen gehuldigd. 
 

Vrijdag 7 mei 2021. 
 

De afgelopen maanden hebben we op Lichess de interne competitie voortgezet. 
Net na het einde van de eerste periode moesten we stoppen met de clubmiddag 

en lagen de bekers voor de winnaars van periode twee en drie te wachten op een 
nieuwe eigenaar. Die bekers werden vanmiddag voor de helft uitgereikt.  
 

 

Op de foto vlnr: Boaz 3e periodekampioen torendivisie, Lisa 3e periodekampioen 

loperdivisie, Melle 2e periodekampioen torendivisie en Pieter 3e periodekampioen 
koningsdivisie. 
Gefeliciteerd! 

 
 

 
 
 

 



 

De beste loten verkopers Grote Clubactie. 
 

Vrijdag 14 mei 2021. 
 

De Grote Clubactie is al maanden geleden gestopt maar door de Corona crisis 
moesten we de prijsuitreiking van beste lotenverkopers uitstellen. Vanmiddag 
was het zover, cadeaubonnen van Bol.com voor de beste loten verkopers. 

 

 

In totaal verkochten we met z'n allen 1175 loten, een clubrecord. In september 

als de clubactie opnieuw van start gaat bestellen we meteen meer loten als we 
eerder deden. Met de opbrengst kunnen we nieuwe materialen aanschaffen, gaan 

we voordelig op kamp en houden we de contributie laag. Een win win situatie 
voor iedereen. En taart eten dat volgt nog. Kaj is derde geworden, hij verkocht 
77 loten. In het begin liep het wet stroef bij Kaj maar toen hij doorhad hoe het 

werkte ging het als een speer. Dagmar en het koppel Mehran/Azadeh lagen 
weken lang aan kop in strijd voor de eerste plaats. We denken dat ze wel contact 

met elkaar hadden want regelmatig kregen we berichtjes, kan je loten opsturen, 
langsbrengen, we maken het geld over, kan je geld ophalen enz. Een super spannend 

slot eindigde in een kleine voorsprong van Mehran en Azadeh. Zij verkochten 212 

loten tegen 195 voor Dagmar. Dik verdiende cadeaubonnen voor de 
topverkopers van de club! 

 

 

http://bol.com/


Nog meer diploma's. 
 

Vrijdag 14 mei 2021. 

 
Vorige week lag een flink pakket diploma's te wachten op de geslaagden, maar 

niet iedereen kon er zijn. Vanmiddag zijn bijna alle diploma's uitgereikt, behalve 
aan Edgar die niet aanwezig was. 
 

 

Op de foto van vlnr, Ties en Mehran geslaagd voor stap 2+ en Anton opstap 1. 
Tim staat niet op de foto maar hij is geslaagd voor twee diploma's opstap 2 en 

stap 1. Gefeliciteerd allemaal! 

 

Nog meer periodekampioenen! 
 

Vrijdag mei 2021. 

 
Net al bij de diploma uitreiking waren vorige week niet alle periode kampioenen 

aanwezig om de beker in ontvangst te nemen. De laatste vier bekers zijn 
uitgereikt aan de kampioenen. 



 

Op de foto vlnr: Jip periodekampioen koningsdivisie tweede periode, Ties 
periodekampioen tweede periode damedivisie en Rogier periodekampioen derde 

periode damedivisie. Charlotte staat niet op de foto maar zij won de tweede 
periode in de loperdivisie. 
 

 

Een beetje terug naar normaal. 
 

Vrijdag 14 mei 2021. 

 
Vorige week hebben we de club na bijna vijf maanden weer opgestart. Weliswaar 

buiten maar we kunnen weer iets. Daar waren we wel aan toe want wat misten 
we de sociale contacten. De club heeft niet stilgezeten al die maanden in de 
Corona lock down. Online hebben we de competitie en beker voortgezet op 

Lichess wat nog even doorgaat op deze manier . Er zijn online trainingsgroepjes 
gevormd, stappenboeken verspreidt en op iedere vrijdag een schaakvariant op 

Lichess georganiseerd door Martijn Hardeman. Kortom heel veel initiatieven van 
de club waar velen blij mee waren. We hopen nu dat er maandag groen licht 
wordt gegeven om binnen te sporten, dan zijn we niet meer afhankelijk van de 

weersvoorspellingen. Mocht het licht op rood blijven staan dan blijven we nog 
buiten schaken. Waar we nu wel mee gaan stoppen zijn de online trainingen en 

het vrijdagmiddag toernooitje. Een beetje terug naar normaal dus!  
 



Groep 2 

SC de Paardensprong bestaat in 2021 vijftien jaar. Reden om onder de clubleden 
een intern 15 jaar toernooi te houden. Vanmiddag zijn we gestart met de eerste 
van drie clubmiddag spelen in deze competitie. In totaal negen ronden met een 

speeltijd van 10 minuten per persoon per partij. In iedere categorie zijn drie 
prijzen te winnen. Gezien het aantal leden hebben we de clubleden gesplitst in 

twee groepen. Groep 1 (categorie E t/m H) speelt van 16.00 tot 17.00 en in 
groep 2 zitten de oudere kinderen (categorie A/B t/m D). Deze splitsing 
handhaven we in ieder geval voor de komende twee weken. Daarna kijken we 

wat er mogelijk is gezien het aantal kinderen in een ruimte als we binnen mogen 
spelen. Bijna alle clubleden waren aanwezig, ondanks het Hemelvaartweekend. 

Degenen die er niet waren kunnen volgende week gewoon instromen in het 
toernooi. Carlijn en Maurits spelen online vanaf Schiermonnikoog ook mee. In 
groep 2 kwamen we door de prijsuitreiking wat tijd te kort om drie ronden te 

spelen. Vanaf volgende week start groep 2 eerder om kwart voor vijf. Dan halen 
we de derde ronde in en hebben we wat meer tijd om de indelingen te maken. 



 

Matei online tegen Carlijn 
 

 
 

 
De uitslagen en standen:  

Groep 1  
Groep 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toernooiefgh/
https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toernooiabcd/


Derde plaats voor Eli Alia op NK D online! 
 

Zondag 16 mei 2021. 

 
De afgelopen weken zijn de NK's voor de categorieën C, D en E online gespeeld. 

In een kort verslag een terugblik op deze toernooien. Op 1 en 2 mei speelden 
Dagmar en Eli Alia het meisjes toernooi in de C categorie. Dagmar mocht met 
een wild card aan dit toernooi meedoen omdat bij de kwalificatie haar internet 

verbinding uitviel. Dagmar scoorde 3 punten uit de 9 partijen en eindigde op de 
15e plaats. Eli Alia is pas eerstejaars D en mag trots zijn op haar score: 5 punten 

en de 10e plaats. 

 

Een week later op 8 en 9 mei was het tijd voor de E'tjes. Imara was hiervoor 

gekwalificeerd maar zag af van deelname. Online spelen vindt ze niet zo leuk en 
twee dagen leek haar helemaal te veel. Mehran deed wel mee en scoorde 3 
punten wat goed was voor de 34e plaats.  

 
 

De D categorie speelde op afgelopen donderdag en vrijdag waar Carlijn en Eli 
Alia meededen met het meisjestoernooi. Carlijn stond na de eerste speeldag met 

2 punten op de 18e plaats maar wist zich op de tweede speeldag flink omhoog te 
werken. De drie punten op vrijdag leverde haar een zeer verdienstelijke 10e 
plaats op. Eli Alia scoorde 6 punten. In het klassement werd ze op 

weerstandspunten derde. Knap werk als je bedenkt dat in de top vier de andere 
speelsters 2e jaars D zijn. Dat biedt perspectief voor volgend seizoen als de 

concurrenten van nu naar de C categorie gaan! 
 
 

Een aantal van deze NK's die online zijn gespeeld krijgen nog een vervolg met 
een fysiek toernooi. We zijn benieuwd hoe de krachtsverhoudingen dan liggen. 

 
 
Verslag NOSBO  

Verslag KNSB en uitslagen C categorie  
Verslag KNSB en uitslagen E categorie  

Verslag KNSB en uitslagen D categorie  
 

https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/811-eli-alia-jorritsma-3e-van-nederland
https://schaken.nl/nieuws/nieuwe-jeugdkampioenen-nk-abc-2021-bekend
https://schaken.nl/nieuws/oscar-zecha-en-bregje-roebers-nk-e-online-kampioenen
https://schaken.nl/nieuws/chenwu-zhu-en-janice-fu-kampioenen-nk-d-online


 

300ste Diploma in de clubhistorie voor Edgar!  
 

Vrijdag 21 mei 2021. 
 

Sinds onze oprichting in 2006 hadden we tot gisteren 299 diploma's uitgereikt. 
Vanmiddag was het tijd voor het 300ste exemplaar. Deze eer gaat naar Edgar 
die geslaagd is voor stap 1+ met een keurig cijfer: 7.5. Gefeliciteerd! 

 

 

Een aantal jaren geleden kregen we van Wout Admiraal, de NOSBO diploma 

consul een overzicht van de examens die we tot dan toe hadden ingestuurd. Dit 
overzicht houden we bij zodat we precies weten hoeveel diploma en in welke 

stappen onze clubleden geslaagd zijn. 
In ons archief hebben we gezocht naar de eerste foto van een diploma uitreiking 
en die hebben we gevonden. Op 8 mei 2007 werd onderstaande foto gemaakt. 

Voor 8 mei 2007 zijn nog wel diploma's uitgereikt, o.a. aan Martijn en Thom 
maar toen hadden we nog geen website en ontbreekt een foto. De wat oudere 

clubleden herkennen vast Niels, die nog steeds actief is binnen de club als 
webmaster en technische zaken. Bijzonder want op dat moment in 2007 was 

Edgar nog niet eens geboren! 



 

Aantallen per stap: 
Opstap 1 23x 

Opstap 2 15x 
Stap 1 107x 

Stap 1+ 12x 
Stap 2 69x 

Stap 2+ 16x 
Stap 3 34x 
Stap 3+ 1x 

Stap 4 10x 
Stap 4+ 2x 

Stap 5 5x 
Stap 6 1x 

 

 

 
 
 



NK E teams: team eindigt op de 16e plaats 
 

Zaterdag 29 mei 2021. 

 
We moeten een stukje terug in de tijd om de eerste NK finaleronde van het NK E 

teams terug te vinden. Op zaterdag 4 oktober wist het team "met de hakken 
over de sloot" zo melden we op de site, de finale ronde te bereiken. Het was de 
bedoeling om in januari fysiek verder te spelen maar door Corona ging dat 

helaas niet door 
 

 

Vandaag gaat het team, met Melle als wisselspeler, online in de Hunzeborgh, de 
finale spelen. In de tussenstand staat het team nu op de 14e plaats. Alleen van 
de tegenstanders waartegen we de halve finale hebben gespeeld en ook 

geplaatst zijn, tellen de punten mee. We gaan zaterdag om 11.00 uur van start, 
met als eerste tegenstander HWP uit Haarlem. Helaas zijn toeschouwers niet 

welkom, maar iedereen kan op de hoogte blijven door het liveblog. Na iedere 
ronde volgt een update, zie het tijdschema. 
We hopen met de volgende teamopstelling een top 10 positie te bereiken.  

Bord 1: Eli Alia, 2: Imara, 3: Mehran, 4 Simon ronde 1,3,5 en 7 Melle 2,4 en 6. 
In het blog ook reacties van de spelers. 

 
 
 

Ronde 1: HWP E1 Haarlem- SC de Paardensprong E1 2 - 2 
Mehran: ik win deze partij maar het was spannend ik stond 10 zetten helemaal 

vast maar door een paar fouten van hem heb ik gewonnen en ik zag zelf ook wat 

https://www.scdepaardensprong.nl/post/e-team-met-de-hakken-over-de-sloot-naar-de-nk-finale
https://www.scdepaardensprong.nl/post/e-team-met-de-hakken-over-de-sloot-naar-de-nk-finale
https://knsb.netstand.nl/rounds/view/1686
https://www.schaken.nl/kalender/finale-knsbjeugdclubcompetitie-e-online


zetten over het hoofd. Helaas verliezen Imara en Simon. Eli Alia: mijn eerste 

partij won ik door met mijn toren een loper kon slaan die hij niet terug kon 
slaan, het leek erop dat hij door die zet een toren kon winnen door mijn dame te 

slaan maar met een tussenschaak kon ik met mijn aangevallen toren zijn toren 
slaan en won. 
 

 
 
Ronde 2: SC de Paardensprong - VAS E1 Amsterdam 1.5 - 2.5 
Eli Alia: in het begin zag het er niet zo goed uit omdat zij een toren van mij voor 

een loper wist te ruilen, gelukkig won ik genoeg pionnen om het weer gelijk te 
maken. uiteindelijk gaf zij een toren weg waardoor ik won. Mehran was als 

eerste klaar maar hij verloor helaas. Imara: ik stond 1 pion voor en het werd 
remise door drie keer dezelfde zet. Melle stond een toren voor maar kon het 
omzetten in punten. 



 

Ronde 3: Caissa (Amsterdam) - SC de Paardensprong 2.5 - 1.5 
Mehran speelt remise. Hij had twee pionnen voorsprong maar gaf zijn paard weg. 

Uiteindelijk bleef voor Mehran een koning over maar zijn tegenstander had alleen 
een paard. Elia Alia wint. Imara en Simon verliezen helaas. We hebben nu 40 

minuten pauze.  
 

 

pauze dus even ravotten 



 

Ronde 4: SC de Paardensprong - Op Eigen Wieken (Leiden) 1 - 3 
Mehran: ik win, bekijk deze partij meteen het lijkt gek maar het waren de beste 

zetten dus kijk hem zeker. Melle verliest. Imara en Eli Alia stonden heel goed 
maar kon de voorsprong niet verzilveren. Dus weer geen matchpunten erbij. Nog 
drie ronden te gaan. 

 
 

Ronde 5: Almelo - SC de Paardensprong 1 - 3 
De eerste winst van vandaag! Imara verliest op bord twee. De drie bordpunten 
komen van Eli Alia, Mehran en Simon. De top 10 in de eindstand is nog in zicht, 

we staan 8e. 

Mooie mat van Simon 

 
Ronde 6: SC de Paardensprong - Moira Domtoren (Utrecht) 1 - 3 

Mehran: deze partij was goed nou ja de tegenstander gaf alles weg. ik had geluk. 
Elia Alia, Melle en Imara verliezen helaas. Op naar de laatste ronde.  



 

Tussendoor even lekker ontspannen 

 

 



 

Ronde 7: SC de Paardensprong - Voorschoten 1 - 3 
Simon wint zijn tweede partij vandaag. Mehran scoorde goed vandaag maar 

verliest in de laatste ronde. Imara verliest ook haar partij. Jammer maar we 
weten dat ze achter een echt bord een stuk beter kan schaken. Dat geldt 
trouwens ook voor Simon. Elia Alia verliest ook.  

We eindigen op de 16e en laatste plaats van Nederland in de finale ronde. In 
totaal deden in de voorronde 40 teams mee. Op zich een keurige prestatie want 

vier spelers (Imara, Mehran, Simon en Melle, dus een heel team in potentie) zijn 
dit jaar nog E'tje. In veel matches waren we wat ongelukkig vandaag en verloren 
we maar net de broodnodige matchpunten. 

 

 

In de kleine zaal: verblijf voor ouders en kinderen die hun partij hebben 

gespeeld. 
 

 
Kampioen werd ESV Eindhoven met een imposante score: 20 match en 37 
bordpunten. 

We hebben een leuke dag gehad in Buurtcentrum Hunzeborgh! 
 

 

 

 

 

 



 

Stand van zaken 15 jaars toernooi + competitie. 
 

Vrijdag 28 mei 2021. 

 
Vandaag stonden de laatste drie ronden in het SC de Paardensprong 15 jaar 

toernooi voor groep 1 op het programma. Mehran was na de zes voorgaande 
ronde koploper en dat bleef hij. Drie punten voegde hij toe aan het totaal. Acht 

punten leverde de eerste plaats op in de E categorie. Tweede werd Maurits die 
vanaf Schiermonnikoog online op Lichess zeven punten haalde. Zeven punten 
scoorde ook Imara maar haar WP punten ligt een half puntje lager. 

 

 

Lisa was het enige F'je. Met twee punten wint ze een beker. In de eindstand zien 

we Wart. Hij was vorige week op proef maar wordt geen clublid. In de G 
categorie geen bekers. Bij de H'tjes heeft Anton niet gespeeld. Bij ronde twee 

staat een + welke niet meetelt. De bekers in deze categorie gaan naar Azadeh 
en Steph.  

 
Uitslagen en eindstand groep 1  

 
Groep twee hadden we gevraagd om uiterlijk kwart voor vijf aanwezig te zijn. 

Toch kwamen een aantal kinderen, terwijl we de indeling aan het maken waren, 
te laat. Zij konden dus niet meedoen in ronde zes. Groep twee speelde drie 
ronden en loopt een ronde achter. De laatste ronde staat voor komende vrijdag 

op het programma. 
Aron en Berend gaan met zes punten aan de leiding in de A/B categorie. Lars 

staat derde met een half puntje minder. Pieter heeft ook nog kans op het podium 
met vijf punten. Dagmar staat met 5.5 punten eerste in de C categorie. 
Achtervolgers Ruben en Hedde hebben vijf punten en Menko en Elliot hebben ook 

nog kans met vier punten. 
 

 

https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toernooiefgh/


In de D categorie zijn Matei en Kaj de koplopers met vier punten. David en 

Matthias zijn de achtervolgers met een punt minder. In alle categorieën is nog 
van alles mogelijk in ronde negen! 

Uitslagen en tussenstand groep 2  
De bekers van het toernooi worden uitgereikt op de laatste clubmiddag (2 juli) 
 

Stand van zaken competitie: 
In de competitie zijn we alweer gevorderd tot ronde de laatste ronde die deze 

week gespeeld wordt. In de loperdivisie spelen we niet meer online. Alle 
resterende partijen worden op de clubmiddag gespeeld. In de torendivisie won 
Carlijn van Bram waarmee ze nu koploopster is met vier punten. Ook vier punten 

heeft Melle na winst op Edgar. Maar er zijn meer kanshebbers op de periodetitel 
en de tweede plaats die ook recht geeft op promotie: Bram met 3.5 punten en 

Noe en Matthias beiden met drie punten.  
Dagmar is al zeker van promotie in de damedivisie. Met zes punten is ze al zeker 
van de tweede plaats. Jorn staat er ook goed voor met vijf punten en broer 

Hedde staat daar weer een punt achter. Spannend dus. 
Ook spannend is het in de koningsdivisie. Jip deed in ronde zes hele goede zaken 

door concurrent Berend te verslaan. In de laatste ronde kan Jip zijn tweede 
periodetitel pakken en de vrijstelling voor de finale. Pieter, na winst op Eli Alia, 

(beiden hebben een periodetitel) volgt met 5.5 punten en Berend met dezelfde 
score is ook nog kanshebber. Aron, finalist vorig seizoen kan de halve finale niet 
meer halen.  

Indeling laatste ronde top van het klassement 
Jip - Jarne 

Aron - Berend 
Pieter - Menko 
Als Jip zijn tweede periodetitel wint spelen Pieter en Eli Alia de halve finale best 

of vier met 20+5 op de klok met notatieplicht. Mocht Berend de titel in de wacht 
slepen dan volgt nog trainersoverleg hoe we de halve finale in gaan delen. 

Voor alle divisies geldt dat de promovendi volgend seizoen, periode 1, in een 
hogere divisie gaan spelen. Voor de degradanten geldt het omgekeerde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toernooiabcd/


Azadeh en Lisa NOSBO meisjeskampioen, Steph derde. 
 

Zondag 30 mei 2021. 

 
Vanmiddag is het persoonlijke jeugd kampioenschap (PJK) voor de jongste 

categorieën F, G en H gespeeld. Het door Martijn Hardeman georganiseerde 
toernooi deden slechts in totaal acht kinderen mee. Dat bewijst wel weer dat 
online spelen onder de jongste groepen niet populair is. Hopelijk volgend seizoen 

weer achter een echt bord. 
 

 

De helft van de deelnemers kwam uit in de categorie H, wat best opvallend is 

want normaal gesproken zijn de 6 jarigen en jonger de kleinste groep op een 
PJK. Ons jongste clublid Azadeh was het enige meisje dus vooraf al de nieuwe 

NOSBO kampioene. Ze scoorde geen punten maar heeft vast wel weer het een 
en ander geleerd. 



 

Steph is ook nog maar net clublid en leert best snel. Wel een punt voor ons als 
trainers om hem beter te maken in zijn openingen. Op de foto ziet dat er een 

beetje vreemd uit. Steph won de partijen tegen clubgenoten Azadeh en Lisa. 
Twee punten was goed voor de derde plaats bij de H'tjes dus een beker 

verdiend! 
 



 

In de F categorie slechts twee deelnemers. Lisa was het enige meisje dus al 
meteen NOSBO kampioene. Lisa won een partij tegen Azadeh. 

Zowel Lisa als Azadeh hebben zich geplaatst voor het NK F/G/H online op 19 
juni. 

Met zo weinig deelnemers wel een leuk gevolg: alle kinderen hebben op dit PJK 
een beker gewonnen. Deze worden hopelijk voor de zomervakantie, als het mag 

met de Corona maatregelen, uitgereikt. 
Dank aan Martijn Hardeman voor de organisatie. 
 

 



Stap 1 diploma's naar Schiermonnikoog. 
 

Zaterdag 5 juni 2021. 

 
Zoals jullie weten zijn Carlijn en Maurits sinds enige tijd clublid. Vanaf 

Schiermonnikoog doen ze online mee met onze competities en trainingen. 
Schiermonnikoog werd op 13 oktober 2018 uitgeroepen tot eerste schaakeiland 
ter wereld. Zie het verslag in ons archief. Wat we niet weten: zijn dit de eerste 

stappendiploma's op het schaakeiland? Misschien zijn het Carlijn en Maurits wel. 
Want beiden zijn geslaagd voor stap 1. Gefeliciteerd! 
 

 

Carlijn geslaagd met een 9. 

https://eed55442-67e7-462b-9076-980da144018b.filesusr.com/ugd/2d94ee_a60e2108c65448d5ac473f2c8ac0a059.pdf


 

Maurits scoorde een 8,5 
 

Jip pakt finaleplaats, Berend winnaar groep 2, 15 jaar 

toernooi. 
 

Maandag 7 juni 2021. 
 
In de competitie zijn de laatste partijen in de 4e periode in de konings, dame en 

torendivisie online gespeeld. De afgelopen weken zijn de clubmiddagen in en 
buiten de Hunzeborgh georganiseerd maar om de kansen voor iedereen gelijk te 

houden hebben we gekozen om alle partijen in deze divisies online verder te 
spelen. In de loperdivisie staan nog partijen open. Deze worden op de club en 
online op Lichess gespeeld. Vrijdag wonnen Noud en Anton hun partijen tegen 

Romme en Azadeh. Noud is op dit moment koploper maar er kan nog van alles 
gebeuren. 



 

In de torendivisie maakten de koplopers geen fouten. De top drie van het 

klassement blijft daardoor ongewijzigd. Carlijn speelde slechts 5 van de 7 
partijen maar won ze allemaal. Volgend seizoen zien we haar terug in de 
damedivisie. Melle zit het hele seizoen al tussen de dame en torendivisie. Met 5 

punten maar een wat lagere WP dan Carlijn zien we hem weer terug op en 
niveautje hoger. Bram kwam een half puntje te kort om te promoveren. In de 

torendivisie wordt niet gedegradeerd. We gaan voor de start volgend seizoen 
kijken hoe we de spelers die niet hebben gespeeld, als ze nog clublid zijn, gaan 
indelen in de loper en torendivisie. In de damedivisie hadden Ties en Julian een 

slechte periode. Ze eindigden met 2 en 1 punt op de laagste plaatsen dus 
volgend seizoen starten ze in de torendivisie. Dagmar was in de vorige periode 

gedegradeerd naar de damedivisie maar bewees met een bijna perfecte score 
6.5 uit 7 duidelijk een maatje te groot te zijn voor de rest. De enige die haar nog 

kon volgen is Jorn met een half punt minder. Beiden spelen volgen seizoen in de 
koningsdivisie. 

Lars en Kaj degraderen uit de koningsdivisie. Lars had een slechte periode met in 
de laatste ronde verlies tegen Rogier. Kaj won verrassend van Eli Alia maar de 

winst was niet genoeg voor handhaving op het hoogste niveau. Op WP punten 
bleven Matei, Rogier en Menko hem net voor. In de top van het klassement 

maakte Jip, al op voorsprong na de zesde, geen fouten. Na winst op Jarne won 
hij zijn tweede periode titel en gaf hij de achtervolgers Pieter en Berend geen 
kans. Met twee periode titels heeft Jip zich geplaatst voor de finale. Wie zijn 

tegenstander wordt, dat zien we over een week of twee. Pieter en Eli Alia spelen 
de halve finale op de clubmiddag in een serie best of vier. Bij gelijke stand wordt 

het vluggeren. Tijd op de klok, net als in de finale (best of vier) 20 + 5 met 
notatie. 



 

 
In het SC de Paardenspong 15 jaar toernooi stond voor groep 2, de categorieën 

A/B, C en D de 9e en laatste ronde op het programma. In de oudste categorie, 
A/B, won Berend van Hedde waarmee hij het totaalklassement met 7 punten en 
de categorie A/B op zijn naam schreef. Aron speelde een van zijn slechtste 

partijen tegen Pieter maar met een betere WP, met voor beiden zes punten, 
bleef Aron Pieter net voor. Zilver voor Aron en brons voor Pieter. Ondanks de 

verlies partij tegen Berend werd Hedde met 5 punten toch nog derde in de C 
categorie. Ruben was niet aanwezig maar met een betere WP dan Hedde scoorde 
Ruben de tweede plaats. Dagmar was veruit de beste in deze categorie. Met een 

knappe winst in een lastig eindspel won ze van Menko. In het totaalklassement 
eindigde Dagmar als tweede.  

 
 
Ook bij de Dérs een aantal afwezigen in de top van het klassement, Matei en en 

Kaj stonden op positie een en twee, maar ondanks dat ze niet aanwezig waren 
bleven ze, met voor beiden vier punten, samen aan de leiding. Matei wint bij de 

Dérs op basis van een betere WP, de tweede plaats is voor Kaj. Ties speelde 
maar drie ronden in het toernooi en won ze alle drie. Hij had geluk in de laatste 

ronde. Matthias verloor en David kon niet aanwezig zijn. Op basis van WP bleef 
Ties deze en een groot aantal andere spelers in de eindstand voor. 
 

De bekers worden op de laatste clubmiddag van het seizoen, 2 juli, uitgereikt. 
 

Pieter naar finale competitie. 
 

Vrijdag 11 juni 2021. 
 

De afgelopen weken hebben we de clubmiddag gehouden in twee groepen. 

Vandaag mochten we weer een normale clubmiddag houden. Een hele opluchting 
in het team want met twee groepen is het lang niet zo gezellig op de club en zijn 

we met het team veel meer tijd en energie kwijt. We zijn bijna weer terug bij 
normaal! 

 



De competitie is in de lopergroep nog gaande en zijn we vanmiddag begonnen 

met de halve finale tussen de periodekampioenen. In de loperdivisie won Noud 
twee keer van Anton en Romme won met dezelfde cijfers van Steph. Noud gaat 

nu ruim aan kop in de loperdivisie met 6.5 punten. 

 

Jip is met twee periodetitels al zeker van de finale competitie. Eli Alia en Pieter 

spelen een serie best of vier. In het kantoor van de Hunzeborgh konden ze in alle 
rust de eerste twee partijen spelen. Pieter won de eerste partij waarna de 

tweede in remise eindigde.  
Update 24 juni: de laatste twee partijen zijn deze week online gespeeld omdat 
Eli Elia vorig week vrijdag verkouden was. Partij drie eindigde in remise, de 

vierde werd gewonnen door Pieter. Die sportief meldde dat het bepaald geen 
makkie was! Eindstand 1 - 3. In de finale gaat Pieter spelen tegen Jip om het 

clubkampioenschap. 
 

Noud periodekampioen loperdivisie 
 

Vrijdag 18 juni 2021. 

 
In de loperdivisie zijn vanmiddag zes partijen gespeeld. De kinderen speelden 

twee keer tegen elkaar. Tim won twee keer van Anton, Romme twee keer van 
Azadeh en Noud deed goede zaken met twee keer winst tegen Steph. Voor de 
stand belangrijke punten want Noud is nu niet meer te achterhalen. Noud heeft 

nu 8.5 punten, Tim en Romme volgen op 5.5 punten. Romme is uitgespeeld en 
Tim heeft nog twee partijen tegoed. Noud is dus winnaar van de vierde periode, 

gefeliciteerd. De openstaande partijen worden vrijdag gespeeld. De bekers van 
de vierde periodekampioenen worden op de laatste clubmiddag, 2 juli, uitgereikt. 



 

 

In de halve finale in de clubcompetitie kon niet verder worden gespeeld. Eli Alia 

was verkouden en moest thuisblijven. De match tegen Pieter wordt online op 
Lichess verder gespeeld. De winnaar speelt komende twee vrijdagen tegen Jip. 

 

Tussenstand clubkampioenschap: Jip - Pieter 2 - 1 
 

Vrijdag 25 juni 2021. 
 

Update 1 juli. Pieter is clubkampioen geworden door het vluggeren tegen Jip met 
2.5 - 0.5 te winnen. Pieter wint daarmee de dubbel. Ook een knappe prestatie 

van Jip met twee periode titels en voor het eerst in de finale. De derde plaats is 
voor Eli Alia, heel goed gedaan! 

 
 
Update 30 juni. In de vierde partij heeft Pieter de stand gelijk getrokken. De 

serie best of vier zit erop. Er volgen nu vluggerpartijen met 5 + 3 op de klok. 
 

 
Vanmiddag is de strijd om het clubkampioenschap begonnen. Na de winst van 
Pieter tegen Eli Alia speelt hij nu tegen tweevoudig periodekampioen Jip. De 

jongens waren even na half vier op de club om op tijd te beginnen. Pieter won de 
eerste partij waarna Jip er twee op rij won. We spelen best of 4, dus in de laatste 

partij heeft Jip genoeg aan remise of winst. Mocht Pieter de stand gelijk trekken 
dan volgt vluggeren met 5 + 3. De volgende partijen worden online op Lichess 
gespeeld. Natuurlijk volgt een update op de site! 



 

 
 

 
Stappenkampioenschap een schaakfeest in Hoogkerk! 

 

Zondag 27 juni 2021. 
 

Voor de Nederlandse sportliefhebber zou het vandaag een mooie dag kunnen 
worden. Max Verstappen achter het stuur in Oostenrijk, de 2e etappe in de Tour 
de France en het Nederlands Elftal in de achtste finale tegen Tsjechië. Voor onze 

sport was de dag al geslaagd voordat een eerste zet op het bord was gedaan. Na 
negen maanden eindelijk een fysiek toernooi! De honger onder de Noordelijke 

jeugd om weer achter een echt bord te gaan zitten was groot. Maar liefst 85 
kinderen deden mee aan het stappenkampioenschap, een record. Helaas 
mochten er nog geen ouders bij het toernooi aanwezig zijn. We hopen dat dat 

volgend seizoen weer kan. 



 

Een paar weken geleden, toen de Corona maatregelen werden versoepeld, 

besloot de NOSBO jeugd commissie om dit toernooi als afsluiting van het seizoen 
door te laten gaan. Waarom ook niet want de bekers stonden sinds oktober, toen 

het toernooi ook op de agenda stond, in een doos te wachten op een nieuwe 
eigenaar. Een mooie gelegenheid om ook de vele bekers van de online 
toernooien uit te reiken. De planning was om in de stappengroepen zeven ronden 

te spelen met 15+3 op de klok. Wat we bij de planning van dit toernooi nog niet 
wisten: het Nederlands elftal stond om 18.00 uur voor de aftrap in Boedapest. 

Het was voor de organisatie steeds rekenen of we de zeven ronden zouden halen 
om rond half zes klaar te zijn met het toernooi en de prijsuitreiking. Na ronde 5 
werd besloten het toernooi in te korten tot zes ronden voor de stappen 0, 1 en 2. 

De groep 3,4,5 zouden vijf ronden spelen. Achteraf een juiste beslissing, even 
voor half zes was de laatste beker uitgereikt.  



 

Onder de 85 deelnemers maar liefst 23 Paardenspongers. Ook Carlijn en Maurits 
waren vanaf hun woonplaats Schiermonnikoog overgekomen om het schaakfeest 

in Hoogkerk mee te maken. Voor het toernooi begon kregen ze ook ons clubshirt 
zodat ze ook als Paardensprongers herkenbaar zijn. Met zoveel deelnemers is het 

natuurlijk onmogelijk om over iedereen iets te schrijven, dus beperk ik me in dit 
verslag tot de resultaten en die mochten er wezen! In de stap 0 groep (kinderen 

zonder diploma of met een opstap diploma) deden Lisa en Azadeh mee. Azadeh, 
een van de jongste in de groep scoorde 1 punt en Lisa twee, maar ze hadden 
duidelijk veel plezier en dat is het aller belangrijkste bij deze jonge meiden! 

Anne, broertje van Ties maar geen clublid deed het keurig. Met drie punten werd 
hij 10e. 

https://chess-results.com/tnr567524.aspx?lan=1&art=4


 

In elke stappengroep waren zes bekers te winnen en voor iedereen die niet met 
eremetaal naar huis ging was er een medaille. In de stap 1 groep, met 24 
kinderen, waren de geelhemden duidelijk de sterksten. Julian werd in zijn eerste 

toernooi in clubshirt knap 10e met 3.5 punten. In de top van het klassement 
zagen we mooie en spannende partijen tussen de Paardenspongers wat 

resulteerde in in een spannend slot. Simon werd 5e met vier punten, evenveel 
als zijn broer David die 4e werd met betere weerstandpunten (WP). Derde werd 
Imara met 4.5 punten. De bekers voor de 1e en 2e plaats gingen naar 

Schiermonnikoog. Carlijn en Maurits scoorde beide vijf punten. Carlijn werd 
eerste met een betere WP. 

https://chess-results.com/tnr567525.aspx?lan=1&art=4


 

In de stap 2 groep deden ook 24 kinderen mee waarvan elf van onze club. 
Sebastiaan en Matei hadden hun dag niet met een en twee punten. Hedde, Jorn, 

Boaz en Melle deden het wat beter met 2.5 punten. Ties scoorde drie punten. 
Mehran werd met 3.5 punten zevende maar kreeg toch een beker voor de 5e 

plaats tijdens de prijsuitreiking. Dit was een foutje van de organisatie want er 
was een verkeerde eindstand. Omdat de beker al was uitgereikt werd besloten 

dat Mehran de beker toch mocht houden. Casper miste daardoor zijn beker voor 
de 6e plaats maar die krijgt hij a.s. vrijdag op de clubmiddag. De favorieten voor 
de eerste plaats, Dagmar en Berend, maakten die rol helemaal waar. Berend 

won van Dagmar en werd met een 100% score eerste. Dagmar legde met 5 
punten beslag op de tweede plaats. 

https://chess-results.com/tnr567527.aspx?lan=1&art=4


 

Aron begon voortvarend in de stap 3/4/5 groep met 20 deelnemers. Met twee uit 

twee leek hij een concurrent te worden voor de topklasseringen maar daar bleef 
het helaas bij. Elliot en Pieter scoorde een puntje meer wat net niet voldoende 

was voor een top zes klassering. Eli Alia lukte het wel om een beker te scoren. 
Het halve punt tegen Pieter (net als in de best of 4 halve finale clubcompetitie) 
was daarvoor doorslaggevend. Met 3.5 punten een vijfde plaats voor haar als 

een van de jongsten in deze groep. Een mooie prestatie! 
In totaal konden de Paardensprongers in de groepen, omgerekend naar het 

aantal uitkomend in de groepen 18 bekers winnen. Het werden er negen (beker 
Mehran niet meegerekend) dus een uitstekend resultaat. 
Foto's van de prijsuitreiking 

https://chess-results.com/tnr567531.aspx?lan=1&art=4


Ruim 100 bekers staan te wachten! 

 

Winnaars Staunton 150 jaar toernooien (online) 



 

Berend was de enige aanwezige bij de uitreiking online Winterkampioenschap 

 

Winnaars eindejaarstoernooi (online) 



 

Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen online 
 

 

Stap 0 



Stap 1 

 

Stap 2 



 

Stap 3/4/5 
 
Het was een geweldige schaakdag in Hoogkerk waar we lang naar hebben 

uitgezien. Een dag met heel veel winnaars, en een mooie dag voor het 
jeugdschaken in het Noorden. We mogen weer! Ook voor de sport in Nederland 

winnaars: Max won de GP van Oostenrijk en Mathieu van der Poel won de etappe 
in Franrijk en pakte op imponerende wijze het geel en de bollentrui. Helaas ook 
een verliezer. Het was einde oefening voor het Nederlands Elftal op het EK met 

een 2 - 0 verlies tegen Tsjechië. 



 

Catering in het Dorpshuis: mag ik een broodje kroket en een frikandel voor mijn 
zusje. 

 

 

Onmisbaar op toernooien: de Donald Duck 

 



Feestelijke afsluiting seizoen 2020 - 2021 
 

Vrijdag 2 juli 2021. 

 
Net als vorig seizoen, was het in dit seizoen waarin de club 15 jaar bestaat, 

steeds weer aanpassen aan de Corona maatregelen. Het was voor het 
trainersteam steeds zoeken naar de mogelijkheden om de club bij elkaar te 
houden en contact te houden met de clubleden. Eind december toen de lock-

down begon zijn we online gaan lesgeven waaraan een grote groep kinderen 
heeft meegedaan. Bij de ene groep ging dat wat makkelijker dan bij de andere. 

Met name in de beginnersgroepen was de interactie met de kinderen moeizaam. 
De interne en bekercompetitie hebben we gelukkig op Lichess voort kunnen 

zetten. 
 

 

Toch is het anders, schaken achter een beeldscherm of achter een echt bord. De 

een is er wat behendiger in dan de ander. Groot was de opluchting bij ons, en 
zeker bij de kinderen, toen we op 7 mei buiten weer konden beginnen. Eindelijk 
na vijf maanden konden we elkaar weer zien. Juist de sociale contacten werden 

enorm gemist. Na twee weken buiten schaken konden we weer binnen beginnen 
en werd de situatie bijna weer normaal.  

 

 



 

Traditie voor de laatste clubmiddag is een buffet waar alle ouders iets voor 

maken en aansluitend een ouders tegen kinderen toernooi. Helaas kon dat 
vanmiddag niet doorgaan maar met taart eten ( de SC de Paardensprong 

tompouce) en schaakpuzzel opdrachten werd het een leuke middag.  



 

Sjoerd en Martijn hadden 26 opdrachten bedacht waar de kinderen de beste zet 
moesten vinden zonder de stukken aan te raken. De opdrachten begonnen vanaf 
bord 1 met de makkelijkste in moeilijkheid graad oplopend t/m bord 26. Op elk 

bord waren punten te verdienen met voor de beste drie spelers per stappengroep 
een leuk prijsje. Voor herhaling vatbaar lijkt ons want iedereen vond het heel 

leuk om te doen. 



 

Om kwart over zes was het tijd voor de prijsuitreiking buiten op de parkeerplaats 
voor de Hunzeborgh. Niet iedereen kon zolang blijven dus er ontbreken een paar 
gezichten op de foto's. 



 

De laatste diploma's van het seizoen. Dagmar geslaagd voor stap 3 en Bram 
haalde zijn stap 2 diploma. 



 

Winnaars 15 jaar toernooi (Ruben, Matei, Steph en Maurits ontbreken op de foto) 
 



 

Winnaars 4e periode. Dagmar damedivisie en Noud de loperdivisie. Carlijn 

(torendivisie en) Jip (koningsdivisie) ontbreken op de foto. Omdat er dit seizoen 
nauwelijks toernooien waren is er dit seizoen geen talent van het jaar. 



 

Bekercompetitie: Pieter (winnaar), Aron (tweede) en Elia Alia (derde) 
 



 

Interne competitie: Pieter (winnaar) en Eli Alia (derde). Jip (tweede ontbreekt op 
de foto). 

 
 
Het seizoen 2021 - 2022 gaat van start met ons 10e kampeerweekend. Van 27 

t/m 29 augustus zijn we weer te gast op camping de Vledders in Schipborg. Een 
week later is de eerste clubmiddag. We hopen dat de Corona situatie dan 

helemaal terug is naar normaal. 
Iedereen en fijne vakantie en tot volgend seizoen! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Eindstanden competities: 
Beker: 

 
Voorronde 
Lukas - Pim 0 - 1 
Sebastiaan - Illias 1 - 0 
Julian - Robin 0 - 1 
Charlotte - Bram 0 - 1 
Sebastian - Lisa 1 - 0 
Tim - Edgar 0 - 1 
Noud - Lars W.  0 - 1 
  

Laatste 32 
Matthias - Matei 0 - 2 
Lars - Pieter 0 - 2 
Bram - David 0 - 2 
Sebastiaan - Ruben 0 - 2 
Sebastian - Jorn 0 - 2 
Simon - Ties 1 - 1 vluggeren 1 - 2 
Rogier - Eli Alia 0 - 2 
Lars W. - Mehran 0 - 2 
Casper - Boaz 2 - 0 
Imara - Pim  2 - 0 
Melle - Dagmar 0 - 2 
Aron - Kaj 1 - 1 vluggeren 2 - 0 
Robin - Jip 0 - 2 
Menko - Berend 1.5 - 0.5 
Edgar - Elliot 0 - 2 
Jarne - Hedde 2 - 0 
 

Laatste 16 
Elliot - Matei  2 - 1 
Aron - Mehran 2 - 0 
Pieter - Ruben 2 - 0 
Eli Alia - David  2 - 0 
Jip - Dagmar  2 - 0 
Jorn - Jarne  0 - 2 
Ties - Imara  0 - 2 
Menko - Casper  2 - 0 

 
Kwartfinale 
Pieter - Jip  1.5 - 0.5 
Imara - Aron 0.5 - 1.5 
Eli Alia - Jarne 1 - 1 vluggeren 5.5 - 4.5 
Menko - Elliot  0 - 2 



 

Halve finale 
 
Aron - Elliot 1 - 1 vluggeren 1.5 - 0.5 
Eli Alia - Pieter 0.5 - 1.5 

 
Finale 
Pieter - Aron 4 – 1 
 
Derde plaats 
Eli Alia - Elliot 3 - 0 

 

Competitie 
                                                  Periode 1 

Eindstand Koningsdivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Eli Alia 6.0 V 150 443 +2.34 24.5 19.5 25.0 1 1 1 1 0 1 1 

2 Jip 5.0 M 170 299 +1.22 26.5 18.5 19.0 0 1 1 1 1 0 1 

3 Berend 5.0 M 180 299 +1.13 25.5 14.5 19.0 1 1 0 0 1 1 1 

4 Lars 4.0 M 90 217 +1.24 28.5 15.0 14.0 0 0 1 1 1 1 0 

5 Dagmar 4.0 V 110 213 +1.01 26.5 13.0 16.0 1 0 1 0 1 0 1 

6 Pieter 4.0 M 160 187 +0.28 25.5 10.5 18.0 1 0 1 1 0 1 0 

7 Aron 3.5 M 200 131 -0.66 25.0 10.75 16.5 1 1 0 0 1 0 ½  

8 Menko  3.0 M 140 101 -0.39 21.5 5.0 12.0 0 1 0 1 0 1 0 

9 Jarne 2.5 M 130 48 -0.80 23.5 4.25 12.5 1 0 1 0 0 0 ½  

10 Elliot 2.5 M 190 22 -1.63 21.0 5.25 9.5 0 1 0 0 1 0 ½  

11 Jorn 2.5 M 120 45 -0.74 20.5 3.75 6.5 0 0 0 1 0 1 ½  

12 Casper 0.0 M 100 -584 -3.00 25.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Eindstand  Damedivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1 2 3 4 5 6 7 

1 Kaj 5.0 M 180 317 +1.29 28.0 18.5 1 1 1 1 0 0 1 

2 Hedde 5.0 M 110 319 +2.00 27.5 17.5 1 0 1 1 1 0 1 

3 Ties  5.0 M 170 289 +1.12 22.5 13.0 1 1 0 1 0 1 1 

4 Simon 4.5 M 190 243 +0.53 25.5 16.25 0 1 0 1 1 1 ½  

5 David  4.5 M 150 235 +0.84 23.5 11.25 1 1 1 0 0 1 ½  

6 Rogier 4.0 M 200 376 +1.06 27.0 19.0 - - 1 1 1 1 0 

7 Ruben 4.0 M 140 197 +0.56 24.0 9.5 1 0 0 0 1 1 1 

8 Imara 3.0 V 130 107 -0.24 26.5 6.5 0 1 1 0 1 0 0 

9 Matthias 2.0 M 120 1 -1.12 26.0 3.0 0 0 0 1 1 0 0 
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10 Boaz 2.0 M 100 -12 -1.05 22.0 2.0 0 0 1 0 0 0 1 

11 Lukas 1.5 M 90 -593 -2.14 22.0 1.0 + = 0 0 0 0 0 

12 Melle  1.0 M 160 -185 -2.85 22.0 1.0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Eindstand Torendivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Mehran  7.0 M 190 888 +3.14 23.0 23.0 28.0 1 1 1 1 1 1 1 

2 Matei  4.5 M 200 267 +0.52 27.0 14.75 20.0 1 1 1 0 0 = 1 

3 Lars W. 4.0 M 130 212 +0.71 28.0 12.25 19.5 1 1 0 1 = ½  0 

4 Sebastiaan 3.5 M 140 164 +0.24 25.5 10.0 11.0 0 0 1 1 0 ½  1 

5 Pim 3.5 M 170 81 -0.77 19.5 7.25 9.5 0 0 0 1 + 1 ½ 
adj. 

6 Edgar 3.0 M 110 172 +0.51 27.5 11.25 11.5 - ½  1 0 1 0 ½ 
adj. 

7 Bram 3.0 M 160 105 -0.48 26.0 7.75 10.5 0 ½  = 0 1 1 0 

8 Robin 2.0 M 180 -9 -1.81 24.5 6.0 8.0 1 0 0 0 0 0 1 

9 Sebastian 2.0 M 120 -76 -1.20 23.0 4.0 10.0 + 0 0 - 1 0 0 

10 Illias 1.5 M 150 -18 -0.86 26.0 6.75 8.0 0 1 - = 0 - 0 

 

Loperdivisie periode 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

Julian  X  1  1  1  0,5  1  1  1  1  1  8,5  

Amira  0  X    0,5  00  0  0  0  0  0  0,5  

Anissa  0    X  0  0  0  0  0  0  0  0  

Azadeh  0  0,5    X  0  0  0  0  0  0,5  1  

Steph  0,5  1  1  1  X  0  1  0  0  1  5,5  

Lisa  0  1  1  1  1  X  1    0  0,5  5,5  

Tim  0  1  1  1  0  0  X  1  0    4  

Noud  0  1  1  1  1    0  X  0  0,5  4,5  

Charlotte  0  1  1  1  1  1  1  1  X  1  8  

Joris  0  1  1  0,5  0  0,5    0,5  0  X  3,5  
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Periode 2 

Eindstand Koningsdivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Jip 5.5 M 190 383 +1.64 30.0 23.75 26.0 1 1 1 1 1 ½  0 

2 Pieter 5.0 M 150 301 +1.43 27.5 17.0 21.0 1 1 0 1 1 0 1 

3 Berend 5.0 M 180 297 +1.09 27.0 16.5 19.0 1 0 1 1 0 1 1 

4 Elliot 5.0 M 110 317 +1.97 25.5 15.0 18.0 1 0 1 0 1 1 1 

5 Aron 4.5 M 140 259 +1.16 26.5 14.75 17.5 1 1 0 0 ½  1 1 

6 Eli Alia 4.0 V 200 181 -0.15 21.5 6.5 14.0 0 1 1 0 0 1 1 

7 Dagmar 3.5 V 160 146 -0.14 26.5 9.25 17.0 1 0 1 1 0 ½  0 

8 Kaj 3.5 M 100 157 +0.56 22.0 7.25 12.5 0 1 0 1 ½  0 1 

9 Menko  3.0 M 130 83 -0.47 22.0 3.0 9.0 0 0 0 1 1 1 0 

10 Lars 2.0 M 170 -28 -1.89 20.0 1.0 9.0 0 1 0 0 1 0 0 

11 Hedde 1.0 M 90 -160 -1.93 22.5 0.0 5.0 0 0 1 0 0 0 0 

12 Jarne 0.0 M 120 -591 -3.27 23.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Eindstand Damedivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Ties  5.5 M 180 405 +1.60 25.5 19.75 24.5 1 1 = 1 1 1 0 

2 Matei  5.0 M 90 324 +2.23 26.0 16.5 20.0 1 1 0 1 0 1 1 

3 David  4.5 M 160 224 +0.44 22.0 16.0 13.0 0 0 + = 1 1 1 

4 Imara 4.0 V 130 206 +0.75 26.0 13.75 18.5 1 ½  1 0 ½  1 0 

5 Simon 4.0 M 170 187 +0.17 23.5 10.5 16.5 1 0 1 = ½  0 1 

6 Casper 3.0 M 190 97 -0.91 27.5 9.0 14.0 0 1 1 0 1 0 0 

7 Mehran  3.0 M 100 43 -0.44 22.5 6.25 12.0 1 0 0 + 0 0 1 

8 Ruben 3.0 M 140 133 -0.04 22.0 10.25 9.5 0 = = - 1 0 1 

9 Rogier 3.0 M 150 130 -0.11 20.5 10.25 8.5 0 - = = 1 0 1 

10 Jorn 2.5 M 200 29 -1.66 24.0 8.0 12.0 1 ½  0 0 0 1 0 

11 Matthias 2.0 M 120 30 -0.71 24.0 4.75 9.0 0 - 1 1 0 0 0 

12 Boaz 1.0 M 110 -599 -2.32 21.5 1.0 5.0 0 = 0 = 0 0 0 

 

Eindstand Torendivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Melle  5.5 M 190 431 +1.73 21.5 17.25 21.0 ½  1 ½  1 1 ½  1 

2 Pim 4.5 M 160 214 +0.47 26.0 14.25 20.5 1 1 ½  0 1 1 0 

3 Julian 4.5 M 100 * 156 156 25.5 11.25 17.0 + 0 1 0 1 ½  + 

4 Sebastiaan 3.5 M 140 275 +0.72 27.5 14.25 19.5 1 1 ½  1 0 - - 

5 Lars W. 3.0 M 180 180 +0.00 25.5 16.0 9.0 - - 1 - + 0 1 

6 Edgar 2.5 M 150 157 +0.03 26.5 9.75 13.0 = = ½  1 0 0 - 

7 Bram 2.5 M 170 76 -0.65 26.5 5.75 14.0 1 0 1 = 0 0 0 
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8 Noé  2.0 M 100 * 165 165 22.5 8.75 7.0 - - 0 1 1 0 - 

9 Sebastian 1.5 M 130 -113 -0.87 21.0 5.75 5.5 ½  0 0 - 0 + - 

10 Robin 1.0 M 110 -575 -0.43 24.5 9.0 6.0 0 + - - - - - 

11 Lukas 1.0 M 200 -565 -1.62 24.0 2.25 4.0 0 0 = 0 = 0 - 

12 Illias 1.0 M 120 25 -0.38 20.0 5.75 6.0 0 1 0 0 - - - 

 

Loperdivisie periode 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

Anton  X  0  0  0  1  0  0.5  0  1.5  

Charlotte  1  X    1  1    1  1  5  

Romme  1    X  1  1  0  0  0  3  

Azadeh  1  0  0  X  0  0  0  0  1  

Steph  0  0  0  1  X  0  0  0  1  

Lisa  1    1  1  1  X  1  0  5  

Tim  0.5  0  1  1  1  0  X  1  4,5  

Noud  1  0  1  1  1  1  0  X  5 

 

Periode 3 

Eindstand Koningsdivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Pieter 7.0 M 190 881 +3.07 25.0 25.0 28.0 1 1 1 1 1 1 1 

2 Aron 6.0 M 160 455 +2.37 25.5 18.5 22.0 1 0 1 1 1 1 1 

3 Berend 5.0 M 180 318 +1.31 25.5 12.5 21.0 1 1 1 0 0 1 1 

4 Lars 4.0 M 110 199 +0.88 24.0 7.5 16.0 0 1 1 1 0 0 1 

5 Eli Alia 3.0 V 150 100 -0.50 29.0 7.0 14.0 1 0 0 1 1 0 0 

6 Matei  3.0 M 90 97 +0.05 24.0 4.5 11.0 0 1 0 0 1 1 0 

7 Elliot 3.0 M 170 140 -0.25 21.0 9.75 12.0 1 0 0 1 - 0 1 

8 Jip 2.0 M 200 -2 -1.93 27.0 4.5 13.0 1 1 0 0 0 0 0 

9 Menko  2.0 M 120 -21 -1.34 19.0 2.5 8.0 0 0 1 0 1 0 0 

10 Kaj 1.5 M 130 -53 -1.42 24.0 2.75 8.0 0 ½  1 0 - 0 0 

11 Ties  1.5 M 100 -94 -1.65 20.0 3.0 5.0 0 ½  0 0 0 1 0 

12 Dagmar 1.0 V 140 -178 -2.59 18.0 1.5 4.0 0 0 0 1 0 0 0 
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Eindstand Damedivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Rogier 6.5 M 120 588 +3.45 26.5 25.5 25.0 1 ½  1 1 1 1 1 

2 Jarne 5.0 M 190 308 +1.11 27.5 17.0 21.0 1 1 1 0 0 1 1 

3 Jorn 4.5 M 110 248 +1.35 25.5 12.25 18.0 1 0 1 1 0 ½  1 

4 Imara 4.0 V 170 189 +0.19 26.5 12.0 14.0 0 0 1 1 1 1 0 

5 David  4.0 M 180 184 +0.06 24.5 10.5 15.0 0 1 1 0 1 0 1 

6 Casper 4.0 M 150 184 +0.35 24.0 8.0 17.0 1 1 0 0 1 0 1 

7 Mehran  4.0 M 140 197 +0.57 18.0 7.0 13.0 0 1 0 1 0 1 1 

8 Ruben 3.5 M 130 157 +0.26 27.5 12.25 16.0 0 1 1 1 0 ½  0 

9 Hedde 3.0 M 200 87 -1.10 25.0 5.5 12.0 1 0 0 0 1 1 0 

10 Simon 2.0 M 160 -32 -1.84 25.0 4.5 9.5 ½  ½  0 0 1 0 0 

11 Pim 1.0 M 90 -152 -1.86 21.5 0.5 4.0 0 0 0 1 0 0 0 

12 Melle  0.5 M 100 -275 -2.54 22.5 1.0 3.5 ½  0 0 0 0 0 0 

 

Eindstand Torendivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1 2 3 4 5 6 

1 Boaz 6.0 M 190 895 +2.75 1 1 1 1 1 1 

2 Julian 5.0 M 180 435 +1.84 1 1 0 1 1 1 

3 Matthias 3.0 M 200 86 -0.79 0 1 1 0 + 0 

4 Edgar 3.0 M 150 102 -0.33 1 0 0 + 0 1 

5 Lars W. 2.0 M 160 -90 -1.56 1 0 0 0 0 + 

6 Bram 2.0 M 140 -70 -1.29 0 + 0 1 0 0 

7 Noé  1.0 M 130 -561 -2.20 0 0 + 0 0 0 

8 Sebastiaan 0.0 M 170 0 +0.00 - - - - - - 

9 Sebastian 0.0 M 120 0 +0.00 - - - - - - 

10 Lukas 0.0 M 110 0 +0.00 - - - - - - 

11 Charlotte 0.0 V 100 -575 -0.42 0 - - - - - 

 

Loperdivisie periode 3 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

Anton  X  0.5  1  0  0  0  0  1.5  

Noud  0.5  X  1  1  0  1  0  3.5  

Romme  0  0  X  1  1  0  0.5  2.5  

Azadeh  1  0  0  X  0  0  0  1  

Steph  1  1  0  1  X  0  1  4  

Lisa  1  0  1  1  1  X  1  5  
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Loperdivisie periode 3 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

Tim  1  1  0.5  1  0  0  X  3.5  

 

Periode 4 

Eindstand Koningsdivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Jip 6.0 M 130 462 +2.72 23.0 20.0 21.0 0 1 1 1 1 1 1 

2 Pieter 5.5 M 200 386 +1.57 23.5 15.25 23.0 1 1 1 ½  0 1 1 

3 Berend 4.5 M 180 336 +1.21 19.5 10.75 18.5 1 1 1 ½  1 0  

4 Elliot 4.0 M 140 204 +0.63 18.5 8.0 12.0 0 1 0 0 1 1 1 

5 Eli Alia 3.0 V 160 87 -0.72 25.5 9.0 15.0 1 0 1 0 1 0 0 

6 Aron 3.0 M 190 138 -0.43 23.5 11.0 13.0 1 1 0 0 1 0  

7 Jarne 3.0 M 90 97 +0.05 22.5 7.0 16.0 1 0 1 1 0 0 0 

8 Matei  2.0 M 150 -24 -1.65 22.5 3.0 10.0 0 1 0 1 0 0 0 

9 Rogier 2.0 M 100 -27 -1.19 21.0 4.0 3.0 0 0 0 0 0 1 1 

10 Menko  2.0 M 120 -15 -1.28 20.0 3.0 5.0 0 0 0 0 1 1 0 

11 Kaj 2.0 M 110 -11 -1.14 17.0 5.0 3.0 0 0 0 0 0 1 1 

12 Lars 1.0 M 170 -166 -2.77 22.0 2.0 7.0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Eindstand Damedivisie 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Dagmar 6.5 V 190 578 +2.66 24.5 22.25 27.5 1 1 1 1 1 1 ½  

2 Jorn 6.0 M 180 465 +2.26 24.5 18.0 22.0 1 0 1 1 1 1 1 

3 Hedde 4.5 M 120 253 +1.31 25.0 12.75 15.5 0 1 0 1 1 1 ½  

4 Boaz 4.0 M 100 193 +0.92 18.0 9.0 11.0 0 0 1 0 1 1 1 

5 Ruben 3.5 M 130 146 +0.16 23.5 10.25 11.5 0 1 ½  0 0 1 1 

6 Mehran  3.0 M 140 96 -0.45 25.5 7.0 13.0 0 1 0 1 1 0 0 

7 Simon 3.0 M 110 87 -0.24 24.0 8.25 12.5 ½  0 1 ½  0 1 0 

8 David  3.0 M 160 81 -0.78 24.0 7.75 13.0 1 ½  0 ½  0 0 1 

9 Casper 3.0 M 150 104 -0.45 21.5 6.5 13.0 1 0 1 0 0 0 1 

10 Imara 2.5 V 170 44 -1.24 29.0 8.75 13.0 ½  ½  ½  1 0 0 0 

11 Ties  2.0 M 200 -14 -2.04 30.5 6.0 13.0 1 1 0 0 0 0 0 

12 Julian 1.0 M 90 -179 -2.11 24.0 3.5 3.0 0 0 0 0 1 0 0 
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Eindstand 

 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1 2 3 4 5 6 7 

1 Carlijn 5.0 V 80 877 +2.93 25.5 23.5 15.0 - - 1 1 1 1 1 

2 Melle  5.0 M 190 302 +1.05 23.0 14.0 18.5 ½  ½  1 1 0 1 1 

3 Bram 4.5 M 150 246 +0.95 23.0 11.5 16.5 ½  0 1 1 1 0 1 

4 Matthias 4.0 M 180 194 +0.16 22.0 9.5 13.0 0 1 0 1 0 1 1 

5 Noé  3.0 M 140 111 -0.29 24.5 10.5 15.5 1 1 0 0 ½  ½  0 

6 Maurits  3.0 M 70 214 +0.99 22.0 8.0 8.0 - - 0 1 1 0 1 

7 Edgar 2.5 M 170 57 -1.11 20.5 4.5 13.5 1 0 1 0 ½  0 0 

8 Lisa 1.5 V 90 -70 -1.33 22.5 1.75 3.5 0 0 0 0 ½  1 0 

9 Pim 1.5 M 200 -87 -2.55 21.0 4.75 5.5 0 ½  0 0 ½  ½  0 

10 Lars W. 1.0 M 160 -180 -2.80 23.0 1.5 7.0 1 0 0 0 0 0 0 

11 Sebastiaan 0.0 M 130 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

12 Sebastian 0.0 M 120 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

13 Lukas 0.0 M 110 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

14 Charlotte 0.0 V 100 0 +0.00 28.0 12.25 0.0 - - - - - - - 

 

Loperdivisie periode 4 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Anton  X  0  1  1  1.5  0  3.5  

Noud  2  X  2  2  2  0.5  8.5  

Romme  1  0  X  2  2  0.5  5.5  

Azadeh  1  0  0  X    0.5  1.5  

Steph  0.5  0  0    X  1  1.5  

Tim  2  0.5  1.5  1.5  0  X  5.5 
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https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toren/p4/players/p002.html
https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toren/p4/players/p001.html
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https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toren/p4/players/p007.html
https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toren/p4/players/p013.html
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https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toren/p4/players/p008.html
https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toren/p4/players/p009.html
https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toren/p4/players/p010.html
https://brambaptist.nl/competitie/2020-2021/toren/p4/players/p011.html

