
Verslag kampeerweekend  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 augustus, 2015 - 19:53 

Een verslag over ons kampeerweekend mag op onze veelbezochte site natuurlijk niet 
ontbreken, daar gaan we! Na drie jaar op kamp in Winsum gingen we in het voorjaar op 
zoek naar een nieuw onderkomen voor ons kamp. Niet omdat camping Marenland 
tegenviel, integendeel we hebben er drie mooie kampeerweekenden gehad. Wat meer 
speelde was een nieuwe omgeving voor onze spellen en natuurlijk de speurtocht. Ergens in 
april vond Bram camping de Vledders in Schipborg. De site van de camping zag er 
veelbelovend uit, dus bezochten we eind mei de camping. We waren meteen oner de indruk 
wat de camping ons te bieden had, een eigen overdekt onderkomen met keuken tafels, 
stoelen, een overdekt terras met 7 picknicktafels enz, enz. We hoefden er niet lang over na 
te denken, boeken! 
 

 
 
Afgelopen vrijdag 28 augustus was het zover, vertrek naar Schipborg. Toevallig ook de 
datum van Gronings Ontzet, dus konden we eerder weg voor degene die in de stad 
Groningen op school zitten. De deelnemers buiten de stad sloten later aan bij de groep. 
Voor de middelbare scholieren is de 28e niet voor allen een vrije dag, een aantal scholen zijn 
gesloten, op andere wordt gewoon lesgegeven. De kinderen die naar school moesten 
gingen ook op eigen gelegenheid naar de camping, de anderen vertrokken vanaf de 
Hunzeborgh per fets, een tocht van ruim 20 kilometer. Vier volbepakte auto's met de 
kwartiermakers verlieten de parkeerplaats even na het vertrek van de fietsers om 14.00 uur. 
 
Om half drie waren wij, de kwartiermakers, op de camping, tenten opzetten, verblijf 



inrichten enz. De fietsers deden er bijna twee uur over. Ergens in de route was er iets 
misgegaan want je kan vanaf ons thuisbasis de camping halen in anderhalf uur. Gelijdelijk 
aan druppelden alle deelnemers binnen. Iedereen hielp elkaar met het opzetten van de 
tenten, luchtbedden opblazen en verder inrichten  Tijdens het opzetten van de tenten 
kwam bericht binnen dat Eline ziek was geworden en niet meekon. Jammer want Eline was 
er de afgelopen drie jaar altijd bij. Even na 6 uur tijd voor het avondeten, pasta met rode 
saus, salade en natuurlijk een toetje. De eerste kinderen op de corvee lijst konden aan de 
slag, een pittige afwas!  
 
Na het eten het eerste spel, de peuterfoto's, wie is wie. 25 Foto's van de deelnemers en de 
trainers waren op de ruiten van ons onderkomen 't Schoaphok te bewonderen. Tot 
zondagmiddag de tijd om te raden wie wie is. De foto's waren direct een hot item onder de 
kinderen alsmede de twee tafeltennis tafels waar het hele weekend druk gebruik van werd 
gemaakt. 
 
Levend Stratego is een spel wat leeft onder de kinderen. We vertrokken voor het spel naar 
het heide en bos gebied vlak naast de camping. Nadat de indeling van team rood en blauw 
was gekozen ging het spel los. Bram sloot zich aan bij team groen, ik ging als bom aan de 
slag bij team rood. Als bom kan je stilstaan maar ik besloot de aanval te kiezen. Al snel had 
ik de generaal van groen te pakken, gevolgt door de maarschalk die mij later gedegradeerd 
tot mineur te grazen nam. Het spel werd gewonnen door team rood. Team groen was door 
de rangen heen. Terug naar de camping, wat drinken en wachten tot het donker werd voor 
het volgende spel op de bloeiende heide: douane spel. Rond half tien was het bijna donker, 
gewapend met zaklampen vertrokken de kinderen naar het heideveld. De belangrijkste 
tegenstanders van de kinderen bleken de muggen te zijn. Na de spellen bleken veel 
kinderen heel veel beten te hebben gehad. Voor volgend jaar anti muggen spul meenemen. 
 
Terug op de camping had Niels inmiddels het kampvuur aangestoken. Tijd voor het 
Weervolven spel, altijd een succes met Tom als spelleider. Tegen twaalf uur kruipen de 
kinderen hun slaapzak in. Wij, trainers en ouders genoten nog een tijd van het vuur en het 
mooie weer. Ver na middernacht is het ook tijd voor mij om de tent op te zoeken. Een korte 
nacht volgt. Even na zeven uur wordt ik wakker van gezang in de tent naast mij Lars al 
wakker, hij heeft er zin in. Ik draai mij nog een keer om maar besef na een half uurtje dat dit 
een zinloze missie is. Ik kruip de tent uit en zie Niels, ook wakker door het gezang, al druk 
bezig in het Schaaphok. Na de koffiezetter te hebben geactiveerd loop ik naar de douche 
voor een opfrisbeurt. Sjoerd Jan is er ook al uit, als laatste in bed en als een van de eerste er 
weer uit, dan ben je een kerel. 
 
Tent na tent gaat open en we gaan ontbijten, de corveeploeg doet zijn werk en we gaan 
beginnen aan de speur en opdrachten tocht. Met onze nieuwe locatie is het veel werk om 
iets uit te zetten, vragen te vinden en een route uit te stippelen. Een paar weken geleden 
zijn Bram en ik al ter plaatste geweest om iets uit te zetten. De route die wij liepen bleek 
veel te lang en had te weinig mogelijkheden om vragen te stellen. Het eerste deel was 
bruikbaar, deel twee nog niet. Vorige week zondag heb ik samen met Anita het laatste stuk 
uitgezet. De route loopt langs een geweldig natuurgebied rondom de Drentsche AA.  
 
Om tien uur gaat het eerste team op pad, het meidenteam met Stella, Roos, Rosa en 



Ximene. De meiden hebben elkaar gisteren al gevonden dus een goede greep om met 
elkaar te gaan lopen. Rian (moeder van Jip en Rosa) is hun teamleider. Ik loop met het team 
mee en laat mij gedurende de route afzakken naar het 5e en laatste team. Bij restaurant de 
Drentsche AA moeten de teams bepalen welk gerecht volgens het team het minst lekker en 
en welk gerecht het lekkerst is onder de kinderen die mee zijn op kamp. Niels zit lekker in 
het zonnetje met een kop thee om de teams op te vangen. Op de weg is het een drukte van 
belang, heel veel clubshirts. Niet van schakers maar van klootschieters. De sport ken ik niet 
dus vraag ik onderweg wat ze aan het doen zijn. Met een kunststof bal gevuld met metaal 
gooien ze de ballen over de weg. De bedoeling is in zo min mogelijk worpen de totale 
afstand als team af te leggen, in dit geval tien kilometer. Regelmatig moeten we de ballen 
ontwijken die met een enorme snelheid over het asvalt snellen. Nooit geweten dat er ook 
Europeese en Wereldkampioenschappen zijn. 
 
Bij het restaurant wacht ik op team twee, het team van Sjoerd Jan komt van een andere 
kant het bos uit, verkeerde afslag genomen maar ze zijn weer op de route. Ik vervolg met dit 
team de weg naar de volgende doe opdracht in de Boerderijwinkel op de Borgweg. Daar 
moeten de teams het goedkoopste vinden wat ze kunnen kopen. Na afloop bleek 1 
aardappel wel het goedkoopste te zijn. Pal voor de boerderij was ook een opdracht om zo 
veel mogelijk woorden te vormen uit de letters van onderstaand bord, deze opdracht met 1 
punt voor elk goed woord bleek later bij de uitslag beslissend. 
 

 
 
Vlak nadat team 2 uit de winkel is komt team drie er al aan, Martijn, Pieter N. en Nick 
hebben met Rene als teamleider de pas er goed in. Ook dit team koopt een aardappel en ik 
loop verder met hun richting de Kymmelsberg waar de team een aantal vragen moet 
oplossen. Onderweg passeren we een enorme witte paddestoel waar ik wat kabouters 
horen lachen, hebben ze een streek in voorbereiding voor ons kamp? 
 
Op de Kymmelsberg die ontstaan is door zandverstuiving heb je een geweldig uitzicht over 
de Drentsche AA, genieten dus. Team 3 loopt naar beneden. Sjoerd Jan en Miryam lopen de 



route mee en zijn ook aangekomen op de berg. Het wachten is op team 2 (Tom, Lars, Pieter 
G. en Daan) zij hebben een vraag gemist en zijn teruggelopen. Ook zij bereiken de top en 
lopen snel door omdat team 4 al in aantocht is. Ruben, Silvan en Jip lopen samen 
met  Twan, ik sluit me aan bij dit groepje en vervolgen de tocht over het zandpad op weg 
naar het bruggetje over de Drentsche AA om daar verder te lopen over het Pieterpad naar 
het Noorden richting camping. Even na de brug wacht ik op team 5, als laatste gestart. Dit 
team heeft bepaald niet de pas erin, Joep, Nedim doen het heel rustig aan terwijl Chris en 
Jelger met teamleidster Monique veel sneller lopen (scounting?).Ik loop verder met dit team 
richting camping. 
 
Tijdens de speurtocht worden veel vragen gesteld, sommige weet je andere niet. Dus moet 
je gaan vragen want je mag zelf geen gebruik maken van internet. Je moet dus slim zijn 
zoals een van de teams die een meneer die aan het vissen was in de Drentsche AA vroeg hoe 
lang dit riviertje is: hallo meneer mogen wij wat vragen. Natuurlijk zei de visser. Hoeveel 
kilometer is de Drentsche AA. Waarop de visser antwoordde, dat weet ik zo niet ik zoek het 
op. Even later kwam het antwoord: ik heb even op internet gekeken: 28 kilometer, waarom 
doen jullie dat niet. Wel meneer, we zijn bezig met iets heel moderns, een weekend zonder 
internet, we noemen dat kampeerweekend! 
 
Terug op de camping moeten de teams nog wat zeer lastige geheugenvragen 
beantwoorden en iemand op de camping weten te vinden die een partijtje wil schaken. Wat 
vier teams lukt. Na de verlate lunch gaat het programma verder met het schaakvoetbal 
toernooi. Dit hebben we verplaatst van de zondagmorgen naar de zaterdagmiddag. 
Zwemmen in Zuidlaren doen we morgen. 
 
Na het schaaak -  voetballen is het tijd voor de BBQ, waar Rene en Twan zorgen voor 
heerlijke hamburgers en kipspiesjes. In de keuken is het ook een drukte van belang, er 
worden salades gemaakt, stokbroden gesneden, kortom alle ingredienten voor een 
heerlijke maaltijd. Als de afwas is gedaan gaan we vlaggenroven. Niet meer op de heide, 
vanwege de muggen, maar op de camping. Snel wordt het donker het kampvuur gaat aan. 
Tijd voor een paar rondjes Weerwolven met het nodige aan lekkernijen. Even na half twaalf 
gaan de kinderen naar bed. Wij genieten na van de dag en hebben de intensie het niet te 
laat te maken. De weersvoorspelingen zien er niet goed uit, onweer in de nacht en regen in 
de ochtend. Laat wordt het toch nog. Als we naar bed gaan blijkt de tent van Sjoerd Jan 
verdwenen, verrekte kabouters! We vinden de tent terug, achter de klapcaravan van Twan. 
 
Zondagmorgen, ik ben wakker voor de wekker die op acht uur staat. Als ik de tent openrits 
zie ik de zon doorbreken, hoezo regen! Vannacht hoorde ik wel wat neerslag maar het valt 
nu allemaal mee. Ik herhaal het ritueel van gistermorgen. In het toiletgebouw staat een 
rijtje Paardensprongers in de rij voor de douche. Terug op ons terrein ontwaakt het kamp, 
tijd voor ontbijt met daarna de uitslag van de speurtocht. Team 3 wint glorieus, zij wisten 
met de schaakwoorden opdracht de beslissende punten ruimschoots binnen te halen, meet 
dan 70. Wat dit team slim deed, zoeken naar namen, lijnen, grootmeesters enz. Pieter N. 
bleek de denker in de groep. 
 
We gaan zwemmen. Per auto rijden we naar het subtropisch zwemparadijs in Zuidlaren. 
Rian en ik zwemmen niet we gaan terug naar de camping, daar genieten we nog van de zon, 



wat zitten de weermannen mis! De tenten drogen snel op, de eerste worden opgeruimd en 
om half twee zijn de zwemmers terug. Zij gaan eerst op de groepsfoto, natuurlijk onder ons 
spandoek. Dan is het tijd voor de lunch met aansluitend de uitslag van de foto wedstrijd. 
Ruben en Joep, die samenwerkten, zijn de winnaars met de meeste goede antwoorden. 
 
De ouders die hun kinderen komen ophalen komen op ons terrein. Tenten worden 
afgebroken tijd voor vertrek. De fietsers hebben nog 20 kilometer voor de boeg en stappen 
zoals gepland om 15.00 uur op. Miryam en ik blijven nog even als de laatste auto's zijn 
vertrokken. Afval wegbrengen en de camping betalen. Tegen half vijf rijden we de 
parkeerplaats van de Hunzeborgh op, vlak voordat de fietsers arriveren. 
 
Het kampeerweekend zit erop, wat een super kamp hebben we gehad op een fantastische 
locatie! Iedereen heeft genoten, en we zijn natuurlijk moe, dat hoort erbij. Een goed kamp 
doen we met z'n allen, daarin zijn jullie zeker geslaagd.  Ons kamp is mede mogelijk 
gemaakt door de Grote Clubactie, dank zij de opbrengst van vorig jaar kunnen we de prijs 
laag houden. Binnenkort start de nieuwe actie, met als doel op kamp in 2016 en ons tien 
jarig bestaan. 
 
Tot slot: dank aan de ouders die ons op de locatie het hele wekend hebben geholpen: 
Monique, Rian, Anita, Nick, Twan en Rene. Ook de ouders die hun kinderen naar en van het 
kamp hebben gebracht. En natuurlijk niet te vergeten de camping eigenaren van camping 
de Vledders voor hun gastvrijheid, super. 
 
Je eigen verslag: wat vond jij ervan? Laat het ons weten, een verslagje, een paar zinnen, 
nieuwe ideeen. Mail ze we gaan het plaatsen op onze site. 
 
En voor volgend jaar: we gaan het snel regelen, de data horen jullie! 
 
In ons fotoboek staan heel veel foto's per dag en kijk op de Faceboek pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loting bekercompetitie 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 september, 2015 - 16:13 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 4. september 2015  
Een week na het succesvolle kampeerweekend is het nieuwe seizoen echt gestart met de 
loting voor de bekercompetitie. Lodewijk en Silvan mochten de loting doen waar de 
kinderen op basis van rating zijn ingedeeld in 4 potten met in iedere pot acht namen. Na 
eerst de naam te hebben getrokken werd ook met loting bepaald in welke groep een ieder 
terecht komt. Lodewijk speelt helaas niet mee met de bekercompetitie. Hij is komende tijd 
niet op alle clubmiddagen aanwezig.  
 

 
 
Na de loting werd direct in de poules A t/m G gespeeld. Niet iedereen was aanwezig dus een 
aantal partijen wordt later ingehaald. In een aantal poules zijn al twee ronden gespeeld. De 
nummers 1 en twee plus de twee beste nummers drie gaan door. De 16 gekwalificeerden 
gaan dan knock out spelen in een speelschema links en rechts zoals jullie wel kennen van 
o.a. grand slam tennis toernooien. Hiervoor wordt opnieuw geloot met dan de naam en 
positienummer. We krijgen in ieder geval een nieuwe bekerkampioen omdat Eelke niet 
meer intern speelt voor de club maar natuurlijk wel clublid blijft. De uitslagen van de eerste 
speelronden staan op onze site bij uitslagen > beker. 
 



 
Chris en Jip kijken gespannen toe bij de loting 

 
In het kader van ons 10 jarig bestaan zijn de plannen voor een jubileumboek uit de kast 
gehaald. Het plan is om een boek uit te geven met daarin intervieuws, het ontstaan van de 
club, partijen van clubleden op NK's enz. Onze clubleden en oud clubleden vragen we of zij 
iets willen schrijven over de club en de toernooien die ze hebben gespeeld. Bram heeft de 
taak als hoofdredacteur op zich genomen. We zijn op zoek naar clubleden en ouders die ook 
deel uit willen maken van de redactie. Jullie kunnen je opgeven bij Bram. Met wat hulp 
kunnen we een mooi jubileumboek maken welke in een oplage van 200 in juni 2016 gaat 
verschijnen. Voor onze clubleden is deze gratis. Andere belangstellenden kunnen het boek 
tegen kostprijs aanschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De kop is eraf! Nieuw seizoen jeugdschaken 
gestart met stappenkampioenschap 

Ingezonden door Ronald Huisinga op 8 september, 2015 - 09:59 

Wedstrijddatum:  
zondag, 6. september 2015  
 
Afgelopen zondagmiddag vond in het Denksportcentrum het NOSBO 
stappenkampioenschap plaats. Traditioneel de opening van het nieuwe schaakseizoen voor 
de jeugd.  
Massaal was de opkomst nog niet maar met 37 kinderen die, na voor sommigen een lange 
zomerstop, weer zin hadden in een potje schaken was er voldoende animo in alle stappen.  
 

 
Alle deelnemers poseren op de trap in het DSC 
 
 
De 0 en 1 stappers en de 3 en 4 stappers werden door wedstrijdleider Roland Kroezen 
gecombineerd in 1 groep. Roland werd daarbij vandaag ondersteund door Marjet 
Veldhuijzen van Zanten die dit seizoen het NOSBO bestuur heeft versterkt op de post 
jeugdzaken.  
 
5 Paardensprongers waren er aanwezig : Menko (stap 1), Jip, Jelger, Nick (allen stap 2) en 
Silvan (stap 4). Laatsgenoemde groep was een pittige. Met de sterke Daan Noordenbos en 
Tijmen Hofstra had Silvan prima de gelegenheid om alvast wat warm te draaien voor het NK 
D teams komende week. Helemaal lekker ging het echter niet vandaag. Met verlies tegen 
juist de jongelingen in deze groep, broer en zus van der Hagen en Willem Mooibroek, 
eindigde Silvan op een voor hem wat teleurstellende 3e plek. Met de langere speeltijd op de 
klok en de entourage van een NK toernooi zal Silvan komende week als het er echt om gaat 
ongetwijfeld weer zn mannetje staan.  
 



In de stap 2 groep dus 3 clubgenoten. Met een rating tussen de 400 en 500 waren de meeste 
kinderen in deze groep behoorlijk aan elkaar gewaagd. Alleen Nick viel met een rating van 
961 wat uit de toom in deze groep en was vandaag dus de te kloppen man. Jip eindigde met 
3 punten, waaronder knappe overwinningen tegen onder meer Rowin Berghuis en in de 
laatste ronde tegen clubgenoot Jelger, op plek 7. Jelger kwam tot 3,5 punten en eindigde 
daarmee net buiten de prijzen op plek 4. Nick wist de favorietenstatus vandaag waar te 
maken en ging er, ondanks behoorlijke tegenstand in een aantal partijen, met de 1e prijs 
vandoor.  
 

 
Jip en Jelger in de stap 2 groep 
 
 
En dan last but not least onze benjamin Menko. Hij mocht aantreden in de stap 1 groep en 
had er erg veel zin in. Regelmatig nam ik even een kijkje bij zijn bord. Prachtig om te zien 
dat er al mooie aanvalsplannen bedacht worden. Knap hoor! Rustig en geconcentreerd tot 
de laatste partij kwam Menko op 4,5 punten. Alleen tegen veel hoger gerate spelers werd 2x 
verloren. Net geen prijs maar eindigen op plek 4 achter toch gelouterde jeugdspelers als 
Anna Mae Takang en Yrsa Reuver is een prima prestatie. Ga zo door Menko! 
 

 
Menko tegen de latere groepswinnaar 

 



Hoogland en Hardenberg eerste tegenstanders 
in de Meesterklasse 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 september, 2015 - 00:15 

De indeling voor de eerste ronde a.s.zaterdag in de Meesterklasse is er. Ons D team speelt 
in de eerste ronde tegen Hoogland wat ons op papier punten moet gaan opleveren. Het C 
combinatieteam terft een bekende naam: Hardenberg. Mede buspassagiers van Haren gaan 
spelen tegen Chesscool Haarlem als eerste geplaatst op de gemiddelde rating lijst. Ten Boer 
treft Minerva uit Hengelo. Staunton uitkomend in de Meesterklasse C mag het opnemen 
tegen Denk en Zet Scherpenisse. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprong voorlopig op eerste plaats in 
Meesterklasse D, Team C op de zevende plaats 

Ingezonden door Sake Jan op 13 september, 2015 - 23:07 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 12. september 2015  
Het Paardensprong D-team is zaterdag voortreffelijk van start gegaan in de landelijke 
Meesterklasse D competitie, in drie zaterdagen te spelen in Den Bosch. Met afgetekende 
overwinningen van respectievelijk 4-0, 4-0 en 3-1 prijkt het team bestaande uit Eelke, 
Thijmen, Silvan en Nick samen met VAS D1 uit Amsterdam, dat echter 1½ bordpunt meer 
verspeelde, voorlopig op de eerste plaats.  
 

 
Het Paardensprong D-team voor aanvang van de eerste ronde tegen Hoogland 

 
Even een stukje geschiedenis. Alweer tweeënhalf jaar geleden werd de Paardensprong 
nationaal kampioen bij de E-teams (voor spelers t/m 10 jaar). Zou deze talentvolle lichting 
van het geboortejaar 2003 in de jaren erna voor meer successen zorgen op de Nederlandse 
schaakborden? Vorig jaar werd als D-team na spannende wedstrijden een uitstekende 
tweede plaats in de Meesterklasse behaald. De oppervlakkige toeschouwer zou kunnen 
denken dat nu in het tweede D-jaar (11 en 12 jarigen) de eerste plaats voor het grijpen zou 
moeten zijn. Maar zo makkelijk liggen de zaken niet! Allesbehalve, daarover aan het einde 
van dit verslag meer.  
 
Eerst naar zaterdagmorgen vroeg. Als grote noordelijke schaakdelegatie vertrekken we 



tegen zeven uur ‘s ochtends vanuit Haren met de Nosbo-bus richting Zuiden. Voor Thijmen 
en Eelke, minder dan een half etmaal eerder teruggekeerd van een vermoeiend 
schoolkamp, betekent dit een derde achtereenvolgende nacht met wel zeer weinig slaap. 
Schrijver dezes had er ook moeite mee: een verkeerd afgestelde wekker maakt dat we door 
Ronald om twintig over zes uit bed worden gebeld … (foei, foei en nogmaals excuus!). Hoe 
dan ook, de Nosbo-bus met ontbijt aan boord bewees daarmee meteen al wel zijn dienst. 
Wat een subliem idee, dit Nosbo vervoer! Den Bosch is plotseling niet meer ver en in deze 
bus uit vroegere tijden (denk om je hoofd en het afstapje!) waan je je voortdurend in een 
ouderwets schoolreisje.  
 
Om kwart voor elf is dan de aftrap tegen een mij onbekende schaakclub genaamd Hoogland 
uit de gelijknamige plaats (maar wie heeft daar ooit van gehoord? Googelen op internet 
leert dat Hoogland een voormalige Utrechtse gemeente is die nu als dorp onder Amersfoort 
valt, zo leer je nog eens wat). Als de stofwolken van de snel gespeelde openingen 
opgetrokken zijn ben ik niet optimistisch. Sterker nog, ik vrees zelfs even een complete 
desillusie. Eelke en zijn tegenstander bouwen hun partij rustig op, nog niks van te zeggen. 
Maar de anderen! Thijmen en Silvan hebben beide een pion minder en ik zie niet direct 
compensatie. Aan bord 4 lijken de zaken nog erger te gaan, Nick verliest op de damevleugel 
een stuk!  
 
Nick verdient hier een aparte vermelding. Vergeleken met vorig jaar heeft het 
Paardensprong team één – noodgedwongen – verandering ondergaan: Lodewijk, van 
hetzelfde schooljaar maar van geboortejaar 2002, is niet meer een D-gerechtigde speler. 
Aan Nick ( E-speler nog!) de zware taak dit door de wol geverfde team te completeren. Maar 
wat een debuut! Met drie overwinningen toont hij zich een volwaardig en betrouwbare 
teamspeler op dit voor hem volkomen nieuwe niveau. Fantastisch werk! Het verloren stuk in 
de eerste partij compenseert Nick als witspeler met vooruitgeschoven pionnen op de g- en 
h-lijn ondersteund door twee ijzersterke torens. Nick gaat goed door op deze ingeslagen 
weg, zwarts toren op de a8 doet niet mee en met een ongerokeerde koning is zwart degene 
die in gevaar is. Nick slaagt erin beide pionnen te laten promoveren, die daarbij weliswaar 
onmiddellijk door zwart worden geslagen, maar dit gaat wel ten koste van een paard. Met 
de torens op de achterste lijnen is even later dameverlies onafwendbaar en dus de winst 
voor wit. Onervarenheid blijkt alleen uit het feit dat Nick bij beide promoties een loper op 
het bord plaatst … Het lijkt er warempel op dat hij zich hier in Den Bosch bij zijn debuutpartij 
meteen al een gallery play veroorlooft, maar achteraf blijkt de ware reden: omdat Nick zijn 
dame en beide torens nog op het bord had was er volgens hem niets beter voorhanden dan 
een loper … Volgende keer gewoon even de vinger omhoog, Nick, om een nieuwe dame te 
vragen!  
 
Ondertussen hebben zich de kansen op bord 2 en 3 ten goede gekeerd. Onze 
Paardensprongers laten de tegenstander de fouten maken en voeren hun partijen 
gedecideerd tot een eind. Grote opluchting bij de teamleider. Hij kan zonder spanning 
toezien hoe Eelke met steeds hoger opgevoerde druk de partij naar zich toetrekt, al meent 
hij (de teamleider dus) wel vermanend (maar ook  - toegegeven – niet zonder trots …) een 
gevaarlijke combinatie voor zijn tegenstander te hebben opgemerkt, op straffe zelfs van 
dameverlies. Het laatste woord is  dan toch weer voor onze eerste bordspeler, omdat 



volgens hem in dat geval drie stukken daar tegenover hadden gestaan. Wat de teamleider 
dan maar weer moest aannemen  …  

 

 
Oud-Hollandse liedjes tijdens Nederlandse schaakkampioenschappen ... 

 
De kop is eraf en we mogen het er even van nemen in de gemeenschappelijke ruimte van 
sociaal cultureel centrum De Biechten. Maar niet voor lang: we worden vriendelijk doch 
beslist verzocht ruimte te maken voor een muziekopvoering voor ouden van dagen die hier 
straks ten beste zal worden gegeven – net als vorig jaar, en blijkbaar niet op andere 
gedachten gebracht door de reacties van het toen met stomheid geslagen schaakpubliek. 
Wat ik nu waarneem varieert van ongeloof, boosheid, meewarigheid tot regelrechte 
vermakelijkheid rondom het opvoeren van deze curiositeit middenin iets wat toch 
Nederlandse schaakkampioenschappen zijn. 
 



 
In ronde 2 tegen het in witte strak gesteven overhemden gestoken team van 

Waagtoren/Winterkoning 
  

Het D-team heeft er in zijn wedstrijd van ronde 2 tegen Waagtoren/ Winterkoning uit 
Alkmaar geen last van. Op het moment dat de tonen van het eerste lied “Daar bij die molen 
…” in de speelzaal doorklinken, heeft Nick met een aftrekschaak ten koste van een stuk de 
vijandelijke dame reeds buitgemaakt. In het vervolg rondt hij het bekwaam af. Silvan 
verovert twee pionnen, wint even later een stuk en de partij. Thijmen moet meer inspanning 
leveren. Met zwart krijgt hij een pluspion op c3, maar moet alle energie steken in het 
verdedigen daarvan. Uiteindelijk weet hij hem met de d- en e-pion, die van ver moet komen, 
te ondersteunen. Promotie is dan niet meer te voorkomen en zijn tegenstander geeft het 
op. Eelke, al de drie partijen als laatste klaar – vooral omdat hij en zijn tegenstanders 
praktisch als enigen de beschikbare tijd ook daadwerkelijk verbruiken – wint vanuit de 
opening een centrumpion. Zijn tegenstander verdedigt zich hardnekkig, maar moet 
uiteindelijk materiaal geven. Het eindspel is bij Eelke in vertrouwde handen en de tweede 4-
0 zege een feit.  
 
Ronde 3 brengt een confrontatie waar vooraf al op gezinspeeld werd: schaakclub Haren! 
Vorig week, by the way, net het 100 jarig bestaan gevierd (nog gefeliciteerd!). Haren D1 is 
zoals bekend een regelrechte familiecombinatie: op de hoge borden twee Van Foreestjes, 
op de lage de Van der Hagens. De Paardensprong is aan zijn stand verplicht om te winnen. 
Haren (met een toptalent op het eerste bord) heeft juist niets te verliezen. En precies dan 
liggen onderschatting en een daverende verrassing op de loer. Ik herinner mij hoe de 
Paardensprong op ditzelfde kampioenschap ooit, drie jaar geleden in Amersfoort, in een 
wedstrijd als underdog won van stadgenoot en toenmalig grootmacht Unitas (was het niet 
2½ tegen 1½ ?). Alle ingrediënten voor eenzelfde sensatie – maar dan vanuit 
Paardensprong oogpunt bezien in omgekeerde zin – lijken aanwezig en een stevige 



waarschuwing is derhalve op de plaats.  
 
Of het daardoor komt of niet, een verrassing blijft - gelukkig voor alles wat geel is - uit. Al is 
het toch even schrikken in het begin. Want het is Loek die voor Haren als eerste een ferme 
klap uitdeelt. Hij weet wel raad met de Siciliaanse verdediging die Silvan op het bord zet en 
hem onmiddellijk een stuk kost. Hoezeer Silvan zich ook blijft verzetten, Loek laat niet los 
en vol zelfvertrouwen en trucjes voltrekt hij uiteindelijk het vonnis.  
 

 
Een noordelijke derby in het verre maar ook dichtbije Den Bosch ... 

 
Maar daarmee blijkt de Harener koek op. Thijmen, die aanvankelijk mee lijkt te gaan in het 
snelle speeltempo van Tristan, en Nick tegen Janneke hebben ondertussen beslissend 
voordeel bereikt. Hun tegenstanders blijft al snel niets over dan de handdoek in de ring te 
gooien. Eelke tenslotte lijkt beter op de hoogte van het Frans dan Machteld. Omstanders uit 
beide kampen denken nog dat de laatste vanuit een verloren stelling plotseling toch door 
het slaan van een gedekte pion met haar toren een grote kans heeft gemist. Analyse later in 
de bus lijkt evenwel anders uit te wijzen. Daarmee is de uitslag bereikt: Paardensprong - 
Haren 3-1.  
 
Een geweldige teamprestatie dus op deze eerste dag, wat uit doet kijken naar de volgende 
speeldag over reeds drie weken. Een indeling is nog niet bekend gemaakt, maar het kan niet 
anders of enige medekoploper VAS D1 zal in ronde 4 de tegenstander zijn. Op de borden 2, 
3 en 4 heeft VAS drie talentvolle E-spelers zitten. Een van hen zal vanaf volgende week bij 
het jeugd EK in de U10 categorie zijn opwachting maken. De drie zijn allen van eenzelfde 
geboortejaar (2005), waar zagen we dat ook al weer eerder? En last but not least – op bord 1 
is bij VAS oud kampioen Maarten Hoeneveld teruggekeerd, met wie Eelke vooral op de 



Pupillendagen menig robbertje heeft uitgevochten. De bedoelingen van VAS zijn duidelijk, 
voor hun telt maar één plaats: de eerste! Niet minder dan VAS mag Moira Domtoren D1 
vergeten worden. Moira heeft het hoogste ratinggemiddelde (de Paardensprong achter 
VAS pas het derde) maar leverde verrassenderwijs een matchpunt in tegen het immer 
aanwezige Klim-Op D1, het vierde team dat niet ongenoemd mag blijven.  
 
De mogelijkheid bestaat dat op 3 oktober dit de drie tegenstanders zullen zijn van het D-
team. Met de instelling als van afgelopen zaterdag kan het een mooie dag worden. En 
natuurlijk gaan we weer met de Nosbo-bus!  
 
Verslag C team door Ronald: 
Na het behalen van de titel in de Jeugd Club Comptitie rees de vraag hoe we een goed team 
konden samenstellen voor 4 speeldagen in Den Bosch. In ons team zaten veel D spelers die 
natuurlijk uitkomen in hun categorie. Net zo snel als het briljante idee door Erwin Kok voor 
de NOSBUS kwam hier het idee om een noordelijk talenten team te voren. Leden van dit 
team moesten dan wel tijdelijk gastlid worden van onze cub wat geen enkel probleem 
opleverde. Kijk dat is nu samenwerken net als de NOSbus en de NJC, waar een relatief 
kleine sport zoals schaken op zit te wachten. In het team zitten: Gerbrich Kroon en Daan 
Noordenbos (Ten Boer), Silke Kok (ScepU), Ruben Bourgonjen (DAC) en Daan de Vetten en 
Lodewijk van Vliet (SC de Paardensprong). In wisselende samenstelling spelen we het NK. 
 

 
Ronde 1 tegen Hardenberg, een bonte verzameling van noordelijke shirts! 

 
Voor de eerste speeldag stapten in de NOSbus Lodewijk van Vliet, die niet gehaal fit was na 
een schoolkamp, Daaan Noordenbos, Gerbrich Kroon en Silke Kok. In deze volgorde 
speelde het team twee matches. In de eerste ronde trof het team geen onbekende SC 



Hardenberg met ook een gastspeelster die in de NOSbus zat, Ilje de Goede. Om tien uur zat 
het team achter de borden en kon de strijd beginnen. Na een uurtje spelen zag het er niet 
geweldig uit. Op bord 1 stond Lodewijk zwaar onder druk, op bord 2 verloor Daan een stuk 
en de dames op de borden drie en vier hadden het bijzonder lastig. Lodewijk kwam niet 
meer onder de druk uit en verloor. Bord twee ging ook verloren, Daan verloor nog een stuk 
en was bepaald niet tevreden over zijn spel. Dus kwam het aan op de laagste borden. Bij 
teamschaken komen soms krachten bij de spelers boven die je bij individuele partijen niet 
ziet. Je weet dat je team achter staat en je wilt winnen om de stand gelijk te trekken. Dat 
gebeurde ook in deze match. Gerbrich en Silke toonde heel veel ausdeuer en wisten na een 
uurtje of drie spelen de gewenste remise binnen te slepen. Super want verliezen in de eerste 
ronde is bepaald niet goed voor het moraal. 
 

 
Het team is klaar voor ronde twee tegen de Stormpionnen 

 
Na een tijdje wachten werd duidelijk tegen wie we moesten spelen in de tweede ronde, De 
Stormpionnen uit Leiden. De gemiddelde teamrating lag in deze match op een gelijk 
niveau, maar wat zegt dit? Voor Lodewijk weer een moeilijke opgave op bord 1 waar hij de 
klappen moet opvangen. Dat lukt helaas in deze ronde ook niet. Zijn tegenstander speelde 
de damevleugel kapot en dan is geen houden meer aan. Gerbirch op bord drie kwam in een 
toren/pionnen eindspel terecht welke remise achtig leek. Geluk voor Gerbrich dat zij een 
actieve toren had tegenover een passieve van de tegenstander. Twee vijandelijke pionnen 
gingen eraf waarna de partij binnen was, 1 - 1. 
Op bord twee nam Daan revanche op zichzelf. Hij speelde een dijk van een partij waar een 
pion naar het promotieveld stormd, met mat als gevolg, 2 - 1. Op bord vier had Silke een 
paard voorsprong maar dit leek een vals voordeel. In de toren/pionnen eindspel kon dit 
paard helemaal niets doen. De stelling leek dan ook remise, dus bood Silke nadat Daan zijn 



partij gewonnen dit aan. Teambelang want je zult maar een foutje maken. Een mooie winst 
waarmee het team op de 7e plaats staat en volop kansen voor een nog hogere klassering. 
We gaan het zien op 3 oktober! 
 
Nog even dit: in het programma boekje Meesterklasse staat net gezamelijke NOSBO 
busproject vermeldt. Daar staat bij dat de NOSBO organisator is. Dit is natuurlijk niet juist. 
De NOSBO ondersteund het unieke project financieel, waarvoor natuurlijk onze dank! Het 
idee en de uitvoering zijn in handen van de deelnemende clubs. Het project heeft er tevens 
toe geleidt dat het speelschema in de laatste ronde is aangepast op verzoek van de NOSBO. 
 
Foto's geplaatst in ons fotoboek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 Uur: clubmiddag, NJC team 1 wint tegen 
team 2 en drie prijzen op GP Ten Boer 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 september, 2015 - 22:27 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 18. september 2015 - zaterdag, 19. september 2015  
In 24 uur tijd wordt er vandaag en morgen heel veel gespeeld. Natuurlijk eerst de 
clubmiddag, gevolgt door de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC in Ten Boer) en morgen 
gaan we vrolijk verder met het eerste GP toernooi in het nieuwe seizoen, ook in Ten Boer. 
Eerst terug naar vanmiddag waar we eerst natuurlijk stil stonden bij de start van de Grote 
Clubactie. Met z'n allen willen we heel veel loten verkopen met als doel: kampeerweekend 
en geld voor ons 10 jarig bestaan straks in januari. We willen een reunie organiseren en 
natuurlijk ons jubileumboek. Daarnaast hebben we nog andere plannen liggen die we alleen 
kunnen realiseren met geld, zo simpel is het. Een lot kost 3 Euro waarvan 2.40 Euro naar de 
club gaat! Vorig jaar verkochten we 420 loten, doel dit jaar 435! 
 

 
Groep I 

 
In de bekercompetitie zijn weer partijen gespeeld. In poule A geen partijen omdat Oliver 
ontbrak. Eline en Oliver moeten nog een keer tegen elkaar maar beiden zijn al geplaatst. In 
groep B is Nick zeker van de laatste 16, Jip, twee keer winst tegen Daan B, en Lars mogen 
onderling uitmaken wie ook mee gaat. Poule C is uitgespeeld. Pieter en Ruben zijn door, 
Jonathan heeft met 3 punten goede papieren voor de twee beste nummers 3. Jelger is 
koploper in poule D en geplaatst. Joep staat na twee keer winst op Thijmen tweede met 



goede kansen om door te gaan. Nedim heeft nog niet gespeeld. Hij komt begin december 
terug op de club en kan dan zijn partijen inhalen. 
 
In poule E zijn de laatste partijen gespeeld. Silvan en Chris wonnen twee keer van resp. Tom 
en Daniel. Silvan en Tom zijn door. Chris heeft nog kans als beste nummer 3. Ook in poule F 
is het beslist. Daan en Rogier wonnen twee keer tegen Charlotte en Tomas, beide jongens 
gaan door. Martijn en Stella speelden de laatste partij en poule G, Martijn won maar beide 
spelers zijn door. Alle uitslagen staan bij Uitslagen > Beker. De beste nummers 1 en twee 
gaan door, naam in rood. De twee beste nummers drie gaan ook door. Bij een gelijk aantal 
punten tussen de nummers drie volgen beslissingspartijen, vluggeren! 
 
De Noordelijke Jeugd Competitie gaat zijn vierde seizoen in. Deze competitie met 
aanzienlijk langere speeltijd op de klok dan een GP toernooi blijkt een ware verreiking voor 
het noordelijk schaken. De competitie is "uitgevonden" door drie clubs, SC Ten Boer, SepU 
en onze club. Met als doel: hoe houden we het schaken leuk voor de met name oudere 
jeugd zaten we destijds in vergadering en werd de NJC binnen twee uur geboren. Dat zijn 
nuttige vergaderingen! Net als vorig jaar spelen we in twee groepen: zuid - west en noord - 
oost met als maximum vooraf 6 teams per regio. Twee weken geleden waren er 12 teams en 
was een schema snel gemaakt. Afgelopen week kwamen er nog twee teams bij, wat nu? Na 
veel mail verkeer over en weer werd besloten om met 6 teams in zuid - west te spelen en 8 
teams in noord - oost. In de laatste groep spelen we 5 ronden Zwitsers in zuid - west 
gewoon 5 ronden. 
 
Vanavond de eerste ronde, traditioneel bijna, gelijk aan de vooravond van het GP in Ten 
Boer. In de eerste ronde komen alle team bij elkaar uit beide regio's. In onze groep spelen 
Haren 1 en 2, Ten Boer 1 en 2, ScepU en titelverdediger Staunton. Wij hebben dit jaar twee 
teams, een ervaren en beginnersteam. Martijn, Daan, Joep, Nick, Eline en reserve Eelke 
spelen in team 1. Onze jeugdtalenten, Rogier, Jelger, Stalla en Lars spelen in team 2. Voor 
dit team is het ervaring opdoen, met name omgaan met de langere speeltijd en echte 
plannen maken. Notatie levert voor deze groep nog een voordeel op. Op de club kunnen we 
de partijen analyseren. Regel in de eerste ronde is dat clubs met meerdere teams eerst 
tegen elkaar spelen. Dus team 1 tegen 2. Helaas was ik vanavond niet in Ten Boer aanwezig, 
griepje onder de leden! 
 
Zover ik heb meegekregen leverde de eerste ronde voor team 1 niet veel problemen op. Het 
team won met 4 - 0 zoals aan hun stand verplicht was. Voor onze talenten in team 2 is het 
vast een leerzame avond geweest. In de volgende ronde treffen zij een team die ook heeft 
verloren in de eerste ronde nl. SC Haren 2. Team 1 krijgt het lastiger , in de volgende ronde 
tegen Ten Boer 1 maar dan spelen we wel thuis! Alle uitslagen en de tussentand staan op 
onze site bij Noordelijke Jeugd Competitie. 
 



 
Groep E 

 
Zaterdagmiddag, GP Ten Boer, de eerste in een lange cyclus. Vier Paardensprongers doen 
mee. Een misschien wel wat laag aantal maar gisteravond speelden ook 8 jeugdspelers in de 
NJC. Bijna 70 kinderen zitten om 13.30 uur achter de borden met de vier geelhemden: 
Pieter, Rogier, Menko en Thijmen B. Voor Menko en Tijmen hun eerste GP toernooi. Rogier 
en Pieter, die beiden hun clubshirt vergaten, hebben al de nodige ervaring. Clubshirts 
worden steeds belangrijker in het noordelijk schaakwereldje. Vandaag zagen we weer een 
nieuw shirt, het oranje van MSV Meppel. Ruim 80% van de bijna 70 deelnemers speelde in 
hun shirt! Sinds wij met het clubshirt begonnen en door sommigen wat lacherig werd 
gedaan over dit initiatief, volgde club na club. Wie speelt waarin: 
SC Ten Boer: rood, ScepU: rood - wit, SC Haren: oranje, SC Leek: lichtgroen, SC Assen: 
zwart, MSV Meppel: oranje en onze schaker in geel. 
 
In groep I speelden Menko en Thijmen. Menko heeft al wel wat ervaring op toernooien, zo 
speelde hij mee met het scholenkampioenschap, ons toernooi en het 
stappenkampioenschap waar Menko vierde werd. In groep 1 allemaal beginners wat 
natuurlijk hilarische momenten opleverde. In groep i 7 kinderen, iedere ronde was iemand 
vrij. Het spel van Thijmen heb ik een aantal ronden gevolgt. Dat levert als trainer de nodige 
notities op voor de training. Een bijzondere partij was tegen jongen van MSV Meppel. 
Thijmen stond qua materiaal ver voor en zocht mat met twee lopers en een toren. Voor een 
beginner is dat normaal gesproken behoorlijk lastig. De koning van zijn tegenstander werd 
het bord over gejaagd maar het duurde en duurde voordat het uiteindelijk mat werd. Meer 
een toevalstreffer! Thijmen had in deze partij een van zijn pionnen kunnen gebruiken voor 
promotie en dan kan je het snel afmaken. De lopers heb je niet nodig, geef ze maar weg of 
zet ze in een hoek om pat te voorkomen. In de partij vergat Thijmen vaak ongedekte 



stukken te slaan. 
 

 
Groep D 

 
In de laatste ronde moesten de twee Paardensprongers tegen elkaar. Menko had op dat 
moment de volle buit binnen 5 uit 5. In een aantal partijen liet Menko zien dat hij zijn 
stukken goed ontwikkeld en dat hij niet zomaar zetten doet. Wel overwogen kiest hij met 
zijn stukken de aanval maar let daarbij ook op zijn verdediging. Ook mat geven heeft Menko 
goed onder de knie. De laatste partij kwam Menko met de witte stukken goed uit de 
opening. Ik zag hem vervolgens een toren winnen op a1, maar toen... Een hele vreemde zet, 
Thijmen sloeg met zijn loper die op c1 stond de dame!! Een torenzet met een loper. Het spel 
ging verder en belandde in een eindspel waar Menko gewonnen stond. Een toren, loper en 
een paar pionnen tegen koning alleen, de buit leek binnen. Maar toen wist Menko niet meer 
wat te doen. Hij gaf een paar keer schaak en vergat zijn pionnen die een vrije doortocht 
hadden naar het promotieveld. En dan is het wachten op je andere tegenstander; de klok. 
De vlag viel, dus remise. Jammer want met zes uit zes had Menko de NOSBO leiderstrui ook 
in bezit gehad. 
Drie leermomenten voor Thijmen: sla ongedekte stukken. Maak het eindspel simpel, 
promoveren. Doe geen onreglementaire zetten. 
En drie voor Menko: promoveren met vrijpionnen. Klok niet vergeten in te drukken. Zeg 
tegen je tegenstander dat hij iets doet wat niet mag. 
 



 
Thijmen - Menko 

 
Rogier speelde vandaag in groep E. Hij was met twee doelen afgereist naar Ten Boer, de 
groep winnen en boven de 500 NJR punten komen (nu 462). Wat mij direct in de eerste 
ronde opviel: Rogier speelde veel rustiger en hij zat veel beter achter het bord. Dat kwam 
mede omdat Rogier de partijen ging noteren wat best riskant is. Rogier had wel geluk want 
hij speelde in een groep van zes wat 20 minuten speeltijd opleverde. Maar ook met 20 
minuten kan je in tijdnood komen. Dat zagen we in een van de speelronden waar Rogier wel 
won maar slechts een 20 tal seconden overhad tegen zijn tegenstandster 6 minuten. 
Noteren is leerzaam maar kijk uit! De missie van vandaag lukte glorieus, Rogier won 4 
partijen tegen bijna allemaal hogere ratinghouders, alleen Luuk Hartman was te sterk. Op 
onderstaande foto speelt Rogier zijn laatste partij tegen Lyne. Let op zijn goede houding 
achter het bord. Na stukverlies wist Rogier zich terug te vechten in de stelling met winst. 
Een mooie w-we van 1.8 levert voldoende punten op om de 500 punten grens te slechten! 
Als de nieuwe ratings er zijn dan komen ze natuurlijk op de site. 
 



 
 
In een sterke D groep speelde Pieter zijn partijen. In deze groep ook 7 kinderen, waaronder 
kroost van Kroon en Kok. Pieter won drie partijen waarmee hij eindigde in een groep van 5 
kinderen die ook deze score hadden gehaald. Rekenwerk voor de organisatie om met het 
onderling resultaat de eindstand te bepalen. Pieter is op toernooien heel vaak vierde 
geworden mede door het onderling resultaat, vandaag had hij wel het geluk aan zijn zijde. 
Tot zijn eigen verbazing waren de uitslagen goed voor een tweede plaats in de groep! 
 
Drie van de vier Paardensprongers in de prijzen, een uitstekend resultaat. Voor Menko een 
bijzondere beker, zijn eerste en dat is een belangrijke. Je eerste gewonnen beker weet je 
over jaren nog aan te wijzen als je een volle prijzenkast hebt. Onze dank gaat naar de 
uitstekende organisatie in Ten Boer. Het team van Roloef had het weer goed voor elkaar, 
een strakke planning, schaakprobleem, lootjes met leuke prijzen en natuurlijk ontbrak de 
stand van Jozias niet. En iedereen ging met een prijs naar huis, alle kinderen die niet op het 
podium belanden in hun groep gingen met een medaille huiswaarts. Kortom weer een 
mooie noordelijke schaakdag. 
 
En niet te vergeten onze felicitaties ook voor Daan Noordenbos, speler in het talenten C 
tam in de Meesterklasse, hij prolongeerde de titel in Ten Boer! 

 

 

 

 



Stella geslaagd voor stap 2 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 september, 2015 - 21:37 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 25. september 2015  
De eerste geslaagde in het nieuwe seizoen is Stella, zij deed vorige week examen stap 2 en 
is geslaagd met een 8! Gefeliciteerd. Vanmiddag zijn nog twee examens afgenomen, 
Laurens stap 1 en Jip 2+. Volgende week weten we of zij ook geslaagd zijn. 
 

 
 
In de bekercompetitie zijn bijna alle partijen gespeeld. Alleen in groep D staan nog partijen 
van Nedim open. Hij komt begin december terug op de clubmiddag dan worden deze 
partijen gespeeld. De eerste twee per groep gaan door naar de laatste 16. De twee beste 
nummers drie komen daar nog bij. Een van die plaatsen is al zeker, Jonathan heeft drie 
punten gescoord en is daarmee geplaatst. Volgende week gaan we beginnen met de interne 
competitie. We spelen eerst 10 ronden Zwitsers waarna we verder gaan in groepen. 



 
Onze trainersgroepjes hebben we gedeeltelijk herzien. Er is een nieuw groepje bij gekomen 
waarin Eline en Joep les gaan geven. Met deze uitbreiding zijn de groepjes kleiner geworden 
waarmee ook ruimte is voor nieuwe clubleden. 
 
De Grote Clubactie is succesvol van start gegaan. Inmiddels hebben de clubleden en trainers 
300 loten meegenomen waarvan er 64 vanmiddag betaald zijn. Rechts op de homepagina 
houden we elke week de verkochte aantallen bij. We hopen het clubrecord van vorig jaar te 
verbreken. Met z'n allen willen we 435 loten verkopen. We zijn goed op weg! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stella in de prijzen op meisjes toernooi Spelle 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 september, 2015 - 21:27 

Wedstrijddatum:  
zondag, 27. september 2015  
Bericht ontvangen van Marcel, vader van Stella. 
Gisteren is Stella de hele dag in het Nedersaksene Spelle geweest. Ze heeft daar 
meegedaan aan de 23e editie van het meisjestournooi. Ze had een moeizame start, eerste 
partij (tegen de latere nummer 3, Anna Wilmink uit Nordhorn) verloren (ze had een pion al 
aangeraakt en zag nog voor ze hem neerzette dat het tot mat leidde, helaas). 
 

 
 
De tweede partij verliep ook niet vlekkeloos, maar won ze wel. En daarna kwam ze pas echt 
op gang. Uiteindelijk heeft ze 6 partijen gewonnen en is daarmee tweede geworden. Zij en 
de nummer 1 (Lauri Maris) hadden beide 6 punten, Stella heeft in de 5e ronde overtuigend 
van Lauri gewonnen. Daardoor kwam bij mij de vraag op of niet Stella eerste was geworden 
en Lauri tweede. Dit heb ik bij de wedstrijdleiding nagevraagd en de reactie was dat de 
computer op grond van o.a. de SB-score bepaalde dat Lauri eerste was geworden (zij had 
sterkere tegenstanders gehad). Beetje onbevredigend is dat wel, want door je eerste partij 
te verliezen kun je dan nooit meer eerste worden, tenzij de rest allemaal minder dan 6 
punten behaald. 
De 24e editie gaat plaatsvinden op 18 september 2016. 
 



 
 
 
  

  
  

 

 



Jip en Laurens geslaagd, loting beker knock out 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 oktober, 2015 - 19:59 

Weer twee geslaagde Paardensprongers, Jip heeft zijn stap 2+ diploma gehaald en Laurens 
slaagde voor stap 1. De cijfers: voor Jip een 8 en Laurens een 9. Super gedaan, gefeliciteerd! 
 

 
 
In de bekercompetitie spelen we de komende twee weken verder. Ons nieuw clublid Jetze 
gaat spelen in poule D waarin Nedim eerst was ingeloot maar Nedim zien we pas in 
december maar en we moeten verder! Jetze speelde vanmiddag twee partijen tegen Jelger 
met als resultaat 1 - 1. Jelger was al geplaatst bij de laatste 16 en zat dus in de pot waarin we 
verder hebben geloot. Ruben en Pieter mochten de loting doen. Het eindresultaat staat op 
de site bij beker. In het speelschema een rechter en linkerkant. Spelers die rechts zitten 
kunnen de linker spelers pas treffen in de finale of strijd om de derde plaats. Een plaats staat 
nog open voor de beste nummer drie, Jonathan heeft zich geplaatst maar er zijn 2, mogelijk 
3 kandidaten om deze plek in te vullen. Het hangt ook af wat Jetze in poule D gaat doen. Na 
de loting zijn de eerste partijen gespeeld. Speeltijd in de komende ronden 20 minuten per 
persoon per partij. 
 



 
 
Jelger is door naar de laatste 8, hij won twee keer van Olivier. Ook Ruben is door na 2x winst 
op Tom. Martijn had veel moeite tegen Jonathan. Ik zag Jonathan een kwaliteit winnen 
maar Martijn herstelde dit in het eindspel vakkundig. Nog een partij tussen beide te gaan 
dus er is nog van alles mogelijk. Stella en Pieter speelden ook twee keer, beiden wonnen 
een partij en dan is het vluggeren wie er verder gaat. Joep tegen Silvan was de langste partij 
van vandaag. In het eindspel won Silvan een toren waarna Joep met nog geen minuut op de 
klok opgaf.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peter Svidler in Paardensprong shirt! 

Ingezonden door Sake Jan op 5 oktober, 2015 - 12:49 

Wedstrijddatum:  
maandag, 5. oktober 2015  
Op het moment van dit schrijven spelen de twee Russische grootmeesters Peter Svidler en 
Sergej Karjakin een tiebreak in de finale van de World Cup 2015. De World Cup is een knock-
out competitie, waarbij de spelers in eerste instantie in twee partijen van klassieke duur tot 
een beslissing trachten te komen. Bij een gelijkspel wordt uiteindelijk in een serie van 
maximaal 7 (achter elkaar te spelen) rapid- en snelschaakpartijen de uiteindelijke winnaar 
bepaald hetgeen tot spectaculaire momenten leidt. Het evenement waaraan de afgelopen 
weken 128 schakers deelnamen, inclusief praktisch de volledige wereldtop, is inmiddels 
gevorderd tot de finale. 
 

 
Wereldtoppers Svidler en Karjakin in de eerste rapid partij van de Word-Cup finale. 

 
In de finale worden niet twee maar vier klassieke partijen gespeeld. Peter Svidler, die eerder 
in de halve finale de Nederlander Anish Giri uitschakelde, won de eerste twee partijen. De 
eindoverwinning kon hem niet meer ontgaan. Slechts één remise in twee partijen was 
benodigd. Met wit zou dat hem dat in de derde partij al zonder enige twijfel lukken. Toen 
kwam er een ongehoord dramatisch moment. Met zwart liet Karjakin - het enige wat hem 
nog resteerde - zich in met een alles of niets poging. De computer gaf aan dat Svidler op dat 
moment had kunnen winnen. Het algemene oordeel was dat het voor een grootmeester op 
dit niveau ook te vinden was geweest, temeer daar er van tijdnood nog geen sprake was. In 
plaats daarvan liet Svidler een afgrijselijke blunder uit zijn vingers komen en daarmee was 
de stand 1-2. Nog steeds alle kans dus voor Svidler, maar vreemd genoeg kwam hiermee de 



druk juist op hem te liggen en niet op de schouders van Karjakin die per slot van rekening 
nog steeds de laatste partij moest winnen. Geheel in de winning mood won Karjakin 
gisteren inderdaad met wit de vierde partij. Het onvoorstelbare was gebeurd: 2-2. Een 
tiebreak zal nu vanmiddag de beslissing moeten brengen. 
 
Kan Peter Svidler zich weer oprichten vanmiddag? Psychologisch is Karjakin natuurlijk 
enorm in het voordeel. Opvallend detail: vandaag heeft Svidler zich gestoken in een 
Paardensprong shirt! Natuurlijk, dat zal hem het geluk terugbrengen ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meesterklasse C team doet hele goede zaken: nu 
op de 4e plaats!  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 oktober, 2015 - 14:18 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 3. oktober 2015  
Zaterdagmorgen 06.40 uur. Daan en ik vertrekken naar Haren om daar de NOSBUS te 
pakken voor de 2e speeldag in Den Bosch of liever gezegt Rosmalen. We rijden eerst langs 
Paddepoel om daar Sake Jan en Eelke op te pikken. Het is mistig waar de passagiers uit 
Usquert en Ten Boer last van hebben waardoor de bus iets later vertrekt. Aan boord 
vandaag 29 deelnemers waaronder dit keer ook Sjoerd en Miryam. Eerst maar eens 
ontbijten, de broodjes smeerploeg dit keer bemand door Mark en Martijn van Staunton en 
Kees (SC Haren) hebben er hun handen vol aan. 
 

 
 
Na een voorspoedige reis bereiken we de speellocatie om 10 voor 10. Het C team kan 
meteen achter de borden plaatsnemen. Ons team vaart onder de vlag van de 
Paardensprong maar is eigenlijk een noordelijk jeugdteam soms nog wat beter omschreven 
als noordelijk talententeam. Vandaag achter de borden de jarige! Ruben Bourgonjen, oud 
clublid maar al een tijdje spelend voor DAC Delfzijl, op bord twee onze Daan. De borden drie 
en vier zijn net als vorige keer in vertrouwde handen van Gerbrich Kroon (SC Ten Boer) en 
Silke Kok (ScepU). 
 
Eerste tegenstander van de dag is Klim - Op C1 uit Cappelle aan den IJssel. Klim - Op is een 



van de grootste jeugdclubs in het land met bijna 50 jeugdleden. Op alle 
teamkampioenschappen die ik de laatste jaren heb meegemaakt zijn zij altijd aanwezig met 
hun sympatieke jeugdleider Jan Sijbesma. En niet te vergeten Klim - Op heeft altijd goede 
teams. Op de naamborden zie ik een teamrating van 1413, bij ons 1166. Maar wat zegt 
rating, het gaat ook om de vorm van de dag en heb je het geluk een keer mee. Op bord twee 
zie ik Daan niet lekker uit de opening komen. Er wordt wat materiaal verloren wat na een 
kleine twee uur spelen de beslissing brengt. Jammer maar we spelen in teams dus kan er 
nog alles gebeuren. Op bord een komt Ruben in een toren pionneneindspel waar de stelling 
muurvast komt te zitten. Er rest niets anders dan remise. Tussenstand 0.5 - 1.5, maar we 
hebben de dames nog! Gerbrich speelt tegen Ting - Ting Lu, een van de spelers die net terug 
zijn van het EK in Porec. Gerbrich speelt niet de opening waar ze zich met Roelof op had 
voorbereid maar naarmate de partij vorderd zien we kansen op een goed resultaat. En dat 
komt er. Na een dijk van een partij wordt het remise, een mooi resultaat want op bord vier 
speelt Silke misschien wel een van haar beste partijen ooit. In een toren/paard eindspel met 
voor beide 4 pionnen is van alles mogelijk. Silke speelt rustig en wacht haar kansen af, met 
zoals onze oosterburen noemen ausdauer. Na bijna drie uur spelen komt de doorbraak, 
Silke wint 3 pionnen en kan nu een van haar pionnen doorschuiven naar het promotieveld. 
Als de dame op het bord staat geeft haar tegenstander niet op, hij wil mat gezet worden en 
dat gebeurt na drie en een half uur spelen. Een geweldig resultaat 2 - 2! 
 

 
 
Om half drie gaat het toernooi verder met de vierde ronde. Tegenstander is het Zeeuwse 
Landau uit Axel. Dit team trof in de vorige ronde Staunton en speelde toen remise. Een blik 
op hun naambordje leert dat de gemiddelde teamrating ruim 600 is, maar dit klopt bepaald 
niet. Op bord 1 en 2 zitten 1400+ spelers dus opnieuw een pittige match. Op bord drie gaat 
het bij Gerbrich na een uur spelen fout. Ik denk dat ze te snel heeft gespeeld dus een 



achterstand voor het team. Silke trekt de score gelijk na een degelijke partij dus komt het 
nu aan op de jongens op bord 1 en 2. Ik loop de hele dag tussen de C en D teams waar ik en 
Roelof elkaar wat aflossen als teamleider van het C team. Ik mis daardoor de ontknoping bij 
de partij van Ruben die in een toreneindspel zat. Als ik hem tegenkom in de hal hoor ik dat 
hij heeft gewonnen. We staan voor en is het resultaat op het bord van Daan beslissend. 
Terug in de hal waar de Cérs spelen zie ik Daan op zijn gemak zitten. Op het bord lijkt de 
stelling in evenwicht dus is een remise voldoende. Ik besluit de gok te wagen en laat Daan 
remise aanbieden tegen een tegenstandster van rating 1400+ en op achterstand met haar 
team. Het aanbod volgt waarna ik de Landau speelster zie twijfelen. Haar teamleider zie ik 
niet dus wat gaat ze doen? Na 2 minuten te hebben nagedacht steekt ze haar hand uit, 
remise en winst in de match. De gok van het aanbod is geslaagd. Ik vraag me af waaarom 
iemand in een team op achterstand met nog kans op een gelijk spel het aanbod accepteerd. 
Maar wat deert het de winst is binnen en het team stijgt in de tussenstand van de 7e naar de 
4e plaats.  
 
Op 14 november is de volgende speelronde. Dan wacht in de 7e match een lootzware 
tegenstander: STB C1 uit Oosterhout. Als eerste geplaatst op de teamrating lijst met 1802 
punten. Maar ons team heeft de afgelopen vier ronden veerkracht laten zien. Er is dus van 
alles mogelijk. 
 
Voor vertrek naar huis met de NOSBUS eten de teams die klaar zijn bij de plaatselijke 
snackbar zodat we geen stop meer hoeven te maken bij de MAC in Zwolle. Dit scheelt 
behoorlijk in de thuisreis. Na een voorspoedige terugreis stappen we tegen half tien uit de 
bus.  
Onze buschauffeur is een fan van ons geworden. Hij kan niet schaken maar zijn twee broers 
wel. Tijdens de partijen loopt hij een rondje door de zalen en geniet van de houding en alles 
wat er rond het bord gebeurt. Heel leuk om dit te zien. 
 
Verslag D team door Sake Jan volgt natuurlijk! 
Foto's zijn geplaatst in het fotoboek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meesterklasse D-team gedeeld derde in de 
tussenstand 

Ingezonden door Sake Jan op 5 oktober, 2015 - 19:04 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 3. oktober 2015  
Zaterdag was dan de tweede dag van de Meesterklasse D competitie. Na drie klinkende 
overwinningen  vorige maand kende het Paardensprong  team (op bordvolgorde: Eelke, 
Thijmen, Silvan en Nick) een lichte terugval. Toen rond een uur of zes de stofwolken in de 
speelzaal van cultureel centrum De Biechten in Den Bosch opgetrokken waren, vonden 
onze jongens zich – na een overwinning, een verlies en een gelijkspel - in de tussenstand 
terug op een gedeelde derde plaats.  
  

 
Vroeg in de ochtend met de NOSBO-bus 

  
Het goede nieuws: de achterstand op de twee koplopers Klim-Op en VAS bedraagt slechts 
één punt, en daar waar deze twee teams elkaar nog ontmoeten heeft de Paardensprong op 
het eerste gezicht de sterkste teams  tegenover zich gehad. Voorzichtigheid blijft echter 
wat dat laatste betreft geboden, want niet alleen in de top maar ook daaronder blijken in 
deze competitie alle teams punten van elkaar afhandig te kunnen maken. Positief is het 
aantal gescoorde bordpunten dat met een aantal van 17 gelijk is aan dat van de twee 
genoemde concurrenten. 
  
Iets later dan vorige keer vertrok een weer goed gevulde NOSBO-bus rond kwart over zeven 
vanuit Haren. Zoals verwacht wisten we inmiddels dat medekoploper VAS D1 uit 



Amsterdam de eerstvolgende tegenstander zou zijn. Zoals ik eerder schreef een zeer 
talentvol team met zelfs een drietal spelers dat zich nog tot de E-categorie (t/m 10 jaar) mag 
rekenen. Om eerlijk te zijn tekende ik vooraf voor een gelijk spel. 
  
Terecht zo leek het aanvankelijk, want na de openingen was het naar mijn smaak veruit VAS 
dat de beste vooruitzichten had. Allereerst leek Eelke zich tegen Maarten Hoeneveld met 
tricky openingszetten te moeten behelpen waarvan ik bepaald niet overtuigd was dat een 
en ander  goed af zou lopen. En met een verlies op bord 1 leek  een goed teamresultaat nog 
verder weg. Khoi Pham trok met zwart een furieuze pionnenstorm op de damevleugel ten 
strijde tegen Thijmen. Op het hoogtepunt had hij er drie naast elkaar staan op a4, b4 en c4. 
Silvan met zwart kreeg een Evans gambiet voor de kiezen van de net van het EK-jeugd (met 
4 uit 9!) teruggekeerde  Matteo van Cleef. Silvan verdedigde zich met alle macht maar de 
indruk was dat de trekker spoedig overgehaald ging worden. Nick tot slot – tegen Leon 
Reina, nog zo'n talentje - rokeerde lang in een poging met twee aanvallende torens op de 
koningsvleugel een succes van de eerste speeldag te herhalen. Maar de ene partij is de 
andere niet. 
  

 
Ronde 4 tegen VAS Amsterdam 

 
En dan blijkt weer eens hoe erg je je kunt vergissen. Alleen op bord 4 is de nederlaag niet af 
te wenden. Nicks tegenstander stuurt zijn zwarte a- en b-pion resoluut naar voren, Nick 
probeert ten koste van een pion de zaak gesloten te houden, maar dat mag niet baten. De 
a-lijn komt open en mat is even later niet te vermijden. 
  
Aan Silvan moet ik op deze plaats een excuus maken. Hij wint en voor de tweede ronde zeg 
ik - met de bedoeling de spelers scherp te houden - dat hij misschien wel wat geluk gehad 
heeft. Maar nu ik zijn partij tegen Matteo in de computer heb gehad blijkt daar niets van 



waar! Hij staat nergens verloren, en Silvan heeft vaak de goede verdedigende zetten 
gedaan. En heel bewust voert hij een plan uit om de vijandelijke witte dame op h5 in te 
sluiten. Zijn tegenstander ruikt geen onraad en na Silvans Lg4 – hebbes! – is het plotseling 
einde oefening voor hem. Goed gedaan! Zie de partij in de viewer. 
  
Eelke slaagt er met het nodige denkwerk in de openingsproblemen die zijn tegenstander 
hem met wit heeft voorgeschoteld, wat het Stauntongambiet blijkt te zijn geweest, op te 
lossen. Als hij het initiatief overneemt en ook nog eens een toren op de tweede rij weet 
binnen te loodsen is het snel gedaan. De mooiste overwinning is waarschijnlijk die van 
Thijmen. De paardzet naar c3 is schitterend: er staat  immers een zwarte pion op b4! Zijn 
tegenstander neemt het offer niet aan en zoekt het  in een tegenaanval, maar het helpt hem 
niet. Een vork, materiaalverlies en een ongerokeerde koning maakt hem kansloos.  Thijmen 
rondt het karwei geconcentreerd af. Hopelijk komt deze partij nog in de viewer.  
  
En dat is dus 3-1 tegen de enige medekoploper! Onder een genot van een kopje koffie slaat 
de euforie bij teamleiders en een aantal ouders toe. Vier uit vier en maar twee bordpunten 
verloren. En concurrenten die elkaar slechts punten afpakken. Wie kan de Paardensprong 
nog van het kampioenschap afhouden? Niemand toch? Hier in het verre zuiden geven we 
ons over aan een portie superioriteits-humor. Dit superteam verdient een VIP behandeling, 
en niet alleen zij maar de gehele delegatie. Die NOSBO-bus is ons niet goed genoeg meer. 
De volgende keer nemen we een vliegtuig vanaf Eelde naar Eindhoven. Nosbo-Air en Airbus 
zijn snel gevonden benamingen voor het nieuwe en beter passende vervoersmiddel. 
Brabant: here we come! 
  
U raadt het al. In ronde 5 gaat het tegen Klim-Op D1 team uit Capelle aan de IJsel volkomen 
mis. Het verloop is exact omgekeerd aan dat van de eerste wedstrijd. De zaken zien er snel 
na het begin zonnig uit, maar gedurende de rit worden de bordjes verhangen. Eelke heeft 
voortdurende druk, zijn tegenstander weet stukverlies nog heel lang te vermijden maar 
blijft zitten met een gepende loper op f8 en loopt uiteindelijk mat. Ook op bord 2 lijkt niets 
aan de hand, integendeel zelfs, Thijmen wint met zwart snel en makkelijk een centrumpion. 
Het moet al gek lopen wil dit niet de vijfde teamwinst worden, immers op bord 3 en 4 samen 
mag toch zeker een half punt verwacht worden? 
  



  
De wedstrijd tegen Klim-Op in ronde 5 

  
Thijmen maakt kennelijk de verkeerde keuzes; wit slaagt erin een batterij te openen richting 
f7 en peuzelt na een zware stukkenruil met een overgebleven toren een paar pionnetjes. De 
schaakjes  met loper en toren dicht bij de witte koning helpen Thijmen niet meer. Bij Silvan 
blijven de stukken lang op het bord en kan ik de stelling niet goed beoordelen. Totdat de a-
lijn open komt en Silvan gedwongen is zich massaal op de achterlijn te verdedigen. Zijn 
tegenstander voert echter heel goed het ene stuk na het andere aan en verlies is 
onvermijdelijk. 
  
De druk komt nu geheel op de schouders van Nick te liggen. Nick, met zwart spelend, heeft 
eerder totaal verloren gestaan. Zijn tegenstander die aan tafel reeds wiegende 
juichbewegingen ten toon heeft gespreid, gaat niet snel daarna meteen de fout in. Met een 
pion ondersteund door een dichtbij staande toren en loper denkt hij in twee zetten wel te 
kunnen promoveren. Een misrekening, Nicks koning neemt de loper en heeft tegelijkertijd 
het promotieveld onder controle. Er resteert een pionneneindspel met een vijandelijke 
toren tegen twee paarden van Nick. Wits pionnen staan echter beter en voor Nick lijkt 
remise het hoogst haalbare. Maar met een tussenstand van 1-2  heeft het team niets aan 
een remise! Voor een gelijkspel in de match is winst noodzakelijk. En die kans is er wel 
degelijk. Iedereen weet het,  met twee paarden tegen een toren ligt het gevaar van een vork 
voortdurend de loer.  
  
Dit is teamschaken ten top. Op bord 4 proberen een onmogelijke winst binnen te slepen 
teneinde een half punt te redden voor de wedstrijd. Een sprachtig schouwspel van meer dan 
25 zetten volgt. Nick lijkt het te begrijpen. Met zijn paarden die in de eerste plaats zijn 
pionnen moeten verdedigen is hij tegelijkertijd voortdurend op zoek naar het winnende 
vorkje en het liefst ook nog een pionnetje erbij verorberend. Na voortdurend heen en weer 



gespring van Nicks paarden, neemt zijn tegenstander op een bepaald moment een lange 
pauze. Of ziet hij het niet meer? Het is ook om gek van te worden van die dreigende 
paardvorken. Aan de zijkant stijgt de hoop. Hoop die nog meer opflakkert als wit – in arren 
moede? - besluit zijn toren voor een paard te ruilen. Even denken we dat winst binnen 
bereik ligt, maar het paard is gebonden aan het afstoppen van wits vrijpion. Nick probeert 
het nog wel maar de zekere remise gaat nu ook verloren. Niettemin: een dik compliment 
voor hem!  De partij is opgenomen in de viewer. 
  
Met deze 1-3 nederlaag staat alles wat geel is weer met de benen op de grond: figuurlijk, 
maar dus ook letterlijk (de Airbus gaat weer terug de hangar in). Niet ongunstig lijkt dat 
VAS in dezelfde ronde het sterke Moira Domtoren heeft verslagen. In de laatste ronde van 
de dag is deze club uit Utrecht de volgende tegenstander. Zoals voorspeld treffen we 
hiermee de drie grootste concurrenten. Om volop in de race te blijven kan het team zich 
niet een nieuw verlies permitteren. Het is inmiddels al bijna 4 uur en toch zal iedereen weer 
volop aan de bak moeten. 
  
De jongens kwijten zich weer voortreffelijk van hun taak. Op de inzet is niets aan te merken. 
Bij Eelke gaat de opening tegen een Siciliaan niet geheel naar wens gezien de lange 
denkpauzes die hij neemt. In het middenspel trekt hij het initiatief toch naar zich toe. Om 
een dreigende aanval af te wenden besluit de Utrechtenaar een paard te geven voor twee 
centrumpionnen, maar belandt van de regen in de drup. Na een afgedwongen dameruil 
voert Eelke met de lichte stukken de partij tot een snel einde. Bij Thijmen is de concentratie 
gelukkig weer helemaal terug. Zijn tegenstander heeft een rating van in de 1700 achter zijn 
naam staan en hij drukt Thijmen aanvankelijk ook behoorlijk naar achteren. Even later – als 
ik even een luchtje ben wezen scheppen – zijn de rollen plotseling omgedraaid: Thijmen 
staat nu twee pionnen voor. Deze meerderheid wordt door hem in de rest van de partij op 
strakke wijze uitgebuit naar een onverbiddelijk einde. 
  



  
Nick na afloop van een partij. Deze dag waren er ook Paardensprong coaches mee!  

 
Nick maakt het omgekeerde mee. Gaandeweg raakt hij twee pionnen achter, wint er 
weliswaar een terug, maar de vrije a-pion van zijn tegenstander is niet meer van promotie af 
te houden. Voor Nick is het even slikken: driemaal verlies na vorige keer drie keer gewonnen 
te hebben. Maar dat hoort bij een leerschool en met de voortreffelijke houding die Nick 
voortdurend aanneemt – ook als het even tegenzit - zullen de punten zeker weer komen. 
  
De tussenstand is dus nu 2-1 en er doet zich eenzelfde situatie voor als in ronde 2. De afloop 
van de laatste partij, nu van Silvan, zal de uitslag van de match bepalen. De dag wordt dus 
besloten met weer een prachtig staaltje teamschaak. Aan de ene kant is er een groot 
verschil met daarnet: toen was winst nodig voor een gelijkspel in de match. Nu is er remise 
nodig voor de volle winst. Het belang is echter exact hetzelfde, want in beide gevallen knok 
je voor een half punt voor je team.  
  



  
Het loopt al tegen zes uur als Silvan als laatste speler vecht voor minimaal een half punt. 

De teamleider lijkt de uitputting nabij ... 
 

En knokken doet en moet Silvan ook, want in het middenspel heeft zijn tegenstander met 
een fraaie combinatie plotseling de kwaliteit gewonnen. Dankzij een sterk loperpaar weet 
Silvan met een prachtige zet in de partij terug te komen. Met het doorschuiven van een pion 
onderbreekt hij de zesde rij, waardoor slaan met de loper op h6  – Silvans dame staat op de 
g-lijn – en daarna mat dreigt. Even later laat Silvan zijn witte loper aangevallen staan omdat 
hij alsnog mat denkt te zien. Die vlieger blijkt helaas niet op te gaan. Zo eindigt de partij die 
alleen maar in winst of verlies kon eindigen met het laatste. En is de eindstand van 2-2 in 
deze wedstrijd bereikt. 
  
De overeenkomst met vorig jaar is opvallend. Ook toen won het team de eerste drie 
wedstrijden en verzamelde het “slechts” drie punten – in de vorm van drie gelijke spelen - 
op de tweede dag. Zelfs het aantal bordpunten van 17 in deze fase hetzelfde. Vorig jaar 
werd uiteindelijk een tweede plaats in de eindrangschikking bereikt. Omdat de twee 
koplopers elkaar op 28 november meteen zullen treffen is die prestatie zonder meer een 
reële mogelijkheid. Voor een eerste plaats zijn we mede afhankelijk van andere resultaten. 
Los daarvan is de opdracht die het D-team aan zichzelf dient te stellen: proberen de 
uitslagen van de eerste speeldag te herhalen. Inmiddels is bekend dat Leiderdorp D1 de 
tegenstander is in ronde 7. 
  
Met al deze gedachten in het achterhoofd bereiken we tegen 10 uur na weer een zeer 
geslaagde dag en voorspoedige reis in wat al als de oude vertrouwde NOSBO-bus begint te 
voelen het Postillion Hotel in Haren. Zoals gezegd: op 28 november volgt de ontknoping. 
  



Opnieuw een succesvolle dag voor Stella in 
Duitsland 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 oktober, 2015 - 14:24 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 3. oktober 2015  

Ingezonden door Marcel, vader van Stella. 

Afgelopen zaterdag (3 oktober) was het voor Stella vroeg dag. Om half vijf ging de wekker 

al. Eerst wakker worden, een goed ontbijt en dan, om 6 uur, met de nodige supporters en 

begeleiding (papa, mama en Aletta, hopelijk vanaf volgend jaar ook zelf deelnemer) op 

stap. Eerst nog donker en mist, maar naarmate we meer oostwaarts kwamen (al bij 

Zuidbroek) verdween de mist, werd het lichter,  en bij Oldenburg werden we zelfs 

getrakteerd op een prachtige zonsopkomst. Deze keer stond de Jugendserie in Bremen-

Noord op het programma, op de dag van de Duitse Eenwording. Met 129 deelnemers een 

goed bezet jeugdtoernooi. In Stella's groep (U8) deden zelfs 23 kinderen mee (daarmee de 

grootste groep van het toernooi). In Duitsland wordt ingedeeld naar leeftijd en niet naar 

sterkte (bij dit toernooi U7 t/m U16 en een veteranengroep). Plaats van handeling was de 

Oberschule Lesum in een buitenwijk van Bremen. 

 

 

Stella was in haar groep op grond van haar JWZ (Jugendwertzahl) als 5e geplaatst. Een 

aantal deelnemers kende ze al, o.a. van vorig jaar november van de Jugendserie in Bremen-



West. Een lastige groep waarin je niets cadeau krijgt was onze inschatting vooraf. Discipline 

in eten en drinken en een goede (fysieke) conditie schaden ook niet bij zo'n dag en wordt 

nog weleens onderschat bij het schaken (ook nu zagen we weer veel suikerrijk drinken naast 

de borden staan en werd er veel snoep genuttigd). 

Zeven ronden Zwitsers werd er gespeeld. Iets na half elf, een half uur later dan gepland 

vanwege de nodige openingswoorden en de prijsuitreiking 2015 van het land Bremen, 

begon de eerste ronde. Goed je best doen en de lijn voortzetten van Spelle hadden we 

Stella meegegeven. Helaas mochten we als ouders en begeleiders niet in de speelzaal 

blijven, wel voor de open deur. Van al haar eindstellingen heb ik snel een foto kunnen 

maken. En bij problemen kon ik vanwege de taal haar ook snel bijstaan door dan toch naar 

binnen te gaan, mocht dat nodig zijn (wat slechts een keer het geval was). Die zekerheid, 

dat ik toch in de buurt ben, en mocht het nodig zijn, haar kan bijstaan, geeft Stella een 

gerust gevoel wat ze weer nodig heeft om zich geconcentreerd op de partij te kunnen 

richten. En verder kan Stella van haar partijen zelf een goede analyse geven, genoeg basis 

voor een verslag. 

De eerste ronde kwam ze goed door met winst. Ze had wit, de zwarte koning stond op de 6e 

rij en ze zette hem mat in de rug op de 7e rij met de dame onder dekking van de toren. 

In de tweede ronde trof ze een meisje als tegenstander, belangrijk om te winnen om later 

als beste meisje te eindigen (levert in Duitsland een prijs op, tenzij je als meisje bij de eerste 

drie eindigt, maar dat zou lastig worden, dachten wij). Het ging goed. De theorie begint 

steeds meer zijn weerslag in de praktijk te krijgen, mooi om te horen. Met een mooie 

aftrekaanval wist ze de witte dame te pakken. Ook deze tweede partij werd winst voor 

Stella. 

Ook in de derde ronde pakte Stella weer een vol punt. Ze stond nu tweede achter Marvin 

Kieselbach (SK Lehrte, in de buurt van Hannover) die een JWZ heeft die 270 punten hoger 

ligt dan die van Stella.  

In de vierde ronde trof ze Marvin, Stella met wit. Het draaide uit op een eindspel met 

vrijpionnen (stiekem toch naar binnen geslopen, de wedstrijdleidster was bezig met 

onregelmatigheden bij een ander bord, en het werd rumoerig in de zaal, iemand moet toch 

tot stilte manen, dus die rol maar op mij genomen). Het eindspel leidde uiteindelijk tot 

verlies. Marvin haalde uit een tweede promotie een dame en Stella had alleen nog een 

koning nadat haar gepromoveerde pion direct door een eerder tot dame gepromoveerde 

pion werd geslagen. Dat is niet erg. Het was in het geheel genomen een spannende en 

goede partij waarin ze goed haar best heeft gedaan. En verder is er theoretisch werk aan de 

winkel. 

Na de middagpauze met warm eten volgde om 14.00u de vijfde ronde. Stella moest met 

zwart aantreden tegen Natascha Irrgang (een speelsters met Russische wortels, Russisch 

viel overigens meer te beluisteren in U8, van schaakclub Hannover 96). De partij was 

belangrijk voor de titel beste meisje, beiden hadden 3 punten en stonden bij de meisjes 

bovenaan, en in het totaalklassement stond Stella op een gedeelde derde plek en Natascha 

op een gedeelde vijfde plek. Na afloop zei Stella dat het een lastige partij was. Ze zette de 



koning (h1) mat met de toren op g1 (gedekt door de andere toren op g8) en h2 werd 

bewaakt door een loper op e5. Verder had Natascha naast haar koning nog 5 pionnen. Stella 

had naast de genoemde torens en 1 loper ook nog 5 pionnen. Natascha zakte door het 

verlies naar de negende plek en was na afloop van de partij helemaal in tranen. Stella steeg 

in het totaalklassement weer naar de tweede plek. 

 

In de zesde ronde trof Stella een oude bekende, Konstantin Janovskij, ook Hannover 96, ook 

Russische wortels, en met een strenge oma aan zijn zijde. Stella kende hem van de 

Jugendserie in Bremen-West (hij won toen na een lange partij van Stella en werd tweede, 

Stella derde). Het werd ook nu weer een lange partij, op het laatst zaten ze alleen in de zaal 

met de wedstrijdleidster. Helaas verloor ze de partij. Voor een foto van de eindstelling was 

ik net te laat. De wedstrijdleidster was deze keer snel met het vaststellen van de winnaar en 

er werd al teruggezet in de beginstelling. Afspraak was overigens dat voor het terugzetten 

in de beginstelling eerst de wedstrijdleidster naar het bord gehaald moest worden (door 

arm opsteken), een goede afspraak voor een eerlijk verloop (ze vroeg de verliezer ook 

steeds of die akkoord ging met het verlies). 

Met vier uit zes deed Stella nog volop mee in deze lastige groep, maar nog een punt zou 

zeer welkom zijn voor een goede eindklassering. Spannend wie de volgende tegenstander 

zou worden, zou het Leon Zweigait worden (met een JWZ van 1480, slechts 1 punt minder 

dan Marvin Kieselbach, en daarmee op papier ruim sterker dan de overige deelnemers) of 



zou het iemand met een lagere rating worden? Het werd Umutcan Kaya van SK Bremen-

West. Leon Zweigait mocht in de strijd om de tweede plek zijn krachten meten met 

Konstantin Janovskij. Konstantin verloor en was daarna in tranen, een warme knuffel van 

moeder bracht verlichting. 

In Stella's laatste partij was nog de hulp van de wedstrijdleidster nodig. Ze sloeg en passant. 

En daar begreep Umutcan niets van. Het leek hem onreglementair. Volgens de 

wedstrijdleidster was het toch echt een reglementaire zet en hij moest nog maar eens 

navragen bij zijn trainer. Stella zette mat met de dame op d8 onder dekking van een loper. 

De koning op e8 kon nergens meer heen. 

In spanning wachtten we vervolgens op de einduitslag. Zou het gaan zoals in Spelle, 

Buchholz en Sonneborn-Bergerscore bepalend, of zou nu het onderling resultaat met 

Janovskij bepalend zijn (beiden hadden 5 uit 7)? De prijsuitreiking begon, beginnend met 

plek 23, uiteindelijk kwam bij plek 10 het verlossende woord. Het meisje op plek 10, Andrea-

Alexandra Roncea van SC Papenburg, kreeg een beker voor het beste meisje, want ze 

reiken geen dubbele prijzen uit (anders bijv. dan op de Nederlandse pupillendagen, waar 

meisjes wel dubbele prijzen kunnen winnen), en Stella kreeg al een andere beker zei de 

wedstrijdleidster (verrassende blik van Stella naar mij).  Het is voor discussie vatbaar. Het 

meisje op plek tien was na afloop heel blij met de beker, maar besefte ook dat ze eigenlijk 

niet het beste meisje was. 

Stella is op grond van haar BH- en SB-score derde geworden (Stella's Buchholzscore lag op 

31, 1,5 punten lager dan Kieselbach, de nummer 1, en 2,5 hoger dan Janovskij; haar SB-score 

lag op 19, drie punten meer dan Janovskij). De teleurstelling en verslagenheid bij Konstantin 

Janovskij en zijn aanhang was merkbaar, en na Spelle, te begrijpen. 

Stella  kan terugblikken op een lastige dag, waarin ze zich goed geweerd heeft. Een mooi 

resultaat bovendien voor Stella en de Paardensprong, ze heeft zich weer een goed 

vertegenwoordigster getoond. 

Een link naar foto's vind je hier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://picasaweb.google.com/115826242034335493324/JugendserieBremenNord2015?authkey=Gv1sRgCNDm_oSa0_i-Pg


Stap 4+ diploma voor Martijn, Daan en Pieter 
door in beker. 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 oktober, 2015 - 21:34 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 9. oktober 2015  
En weer een geslaagde. Martijn heeft met goed gevolg zijn examen stap 4+ gehaald. Een 
zeer pittig exemen net als alle plus stappen. Gefeliciteerd! 
 

 
 
In de bekercompetitie is vanmiddag verder gespeeld. Daan won twee keer van Rogier en is 
door naar de laatste acht. Dat lukte ook Pieter na twee partijen vluggeren tegen Stella. Nick 
en Eline speelden hun eerste partij waarin Nick de betere was. In deze competitie is nog niet 
duidelijk wie de tweede beste nummer drie is. In poule D staan nog partijen open. Volgende 
week spelen we verder. Na de herfstvakantie gaat de interne copetitie van start, waarover 
later meer. 
 

 



 
De Grote Clubactie loopt nu lekker door. We hebben 375 loten uitgegeven waarvan er nu 
220 betaald zijn. Doel van de clubleden is het record van vorige jaar 423 te verbreken. Dat 
kunnen we halen want loten kunnen worden verkocht tot eind november. Op iedere 
clubmiddag is een kleine voorraad loten aanwezig. De tussenstand wordt wekelijks op de 
homepagina (rechts onder onze sponsoren) aangepast. De drie beste loten verkopers 
winnen een prijs. Het clubrecord individueel is nog steeds in handen van Silvan met 48 
verkochte loten. Wie dit record verbreekt wint een extra prijs. 
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De Grote Clubactie loopt nu lekker door. We hebben 375 loten uitgegeven waarvan er nu 
220 betaald zijn. Doel van de clubleden is het record van vorige jaar 423 te verbreken. Dat 
kunnen we halen want loten kunnen worden verkocht tot eind november. Op iedere 
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Jip en Martijn naar kwart finale beker 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 oktober, 2015 - 21:39 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 16. oktober 2015  
In de bekercompetite zijn vanmiddag weer partijen gespeeld. Ons nieuwe clublid Jetze 
hebben we ingedeeld in poule D voorronde. Hij won twee partijen tegen Thijmen B. en 
plaatste zich voor de laatste 16 als beste nummer drie. In poule D moest Jetze nog spelen 
tegen Joep maar deze partijen laten we staan als niet gespeeld, immers de beste twee 
nummers drie zijn er. In de knock out fase won Martijn zijn tweede partij tegen Jonathan, 
die ik erg goed zie spelen. Jonathan is wel uitgeschakeld maar in de interne competetitie 
kan hij, net als vorig jaar, voor een verrassing zorgen. Martijn speelt in de kwart finale tegen 
Pieter. 
 
Na zijn partijen tegen Thijmen speelde Jetze nog twee partijen tegen Jip. Jip win met 1.5 
tegen 0.5 en is ook door naar de kwart finale. Volgende tegenstander van Jip is Daan. Eline 
en Silvan waren afwezig vanmiddag. Hun tweede partijen worden binnenkort gespeeld 
zodat alle kwart finalisten duidelijk zijn. Na de herfstvakantie gaat de interne competitie 
van start. We spelen 10 a 12 voorronden waarna we verder gaan in groepen.  
 
Examens zijn vanmiddag ook weer afgenomen. Aletta voor Opstap 1 en Thijmen B. deed 
examen stap 1. We sturen de papieren op en de diploma's wachten na de herfstvakantie.  
 
De Grote Clubactie gaat de goede kant op. Inmidddels zijn 268 loten bij ons afgerekend. 
Komende week is het vakantie, ideaal om nog loten te verkopen. We hebben op dit 
moment 400 loten uitgegeven, dus op weg naar een nieuw clubrecord! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke verliest eerst ronde WK 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 oktober, 2015 - 21:03 

Wedstrijddatum:  
zondag, 25. oktober 2015  
In  het eerste verslag even een correctie. In het eerste bericht over het WK in Griekenland 
schreven we over 150 deelnemers in de groep van Eelke. Dat zijn er meer, onderaan staat 
een melding over meer deelnemers, het blijkt de grootste groep op het WK te zijn. In de U 
12 groep doen 201 schakers mee. In het totaal telt het WK ruim 1600 deelnemers. Ga er 
maar aan staan: 800 tafels, 1600 stoelen, 800 klokken die ingesteld moeten worden en 
25.600 stukken op de borden zetten!  
 

 
  

 
De Nederlandse delegatie bestaat, naast Eelke, uit 7 deelnemers: Cathelijne Sanders (Girls 
U18), Hing Ting Lai (Open U18), Maailke Keetman (Girls U16), Max Warmerdam (Open 
U16), Liam Vrolijk (Open U14), Alexander Rutten (Open U10) en coaches Merijn van Delft en 
Stefan Kuipers. 
 
Als je een NK speelt wil je natuurlijk niet spelen tegen een NOSBO speler. Op een EK 
natuurlijk niet tegen een landgenoot. En op een WK? Natuurlijk tegen iemand die woont in 
een ander continent. Dat is Eelke in ieder geval gelukt. In de eerste ronde een Chinese 
tegenstander, Denk Tianle. China is een land in opkomst in eigenlijk alle sporten. Zo zag ik 
gisteren een reportage over het voetbal. Met Nederlandse leermethoden voor de jeugd,wil 
men ergens in het 3e decennium van deze eeuw wereldkampioen voetbal worden. Niet zo 
gek natuurlijk met een land waarin in 2014 1.4 miljard mensen woonden. In de hoofdstad 
Peking wonen al meer mensen dan in heel Nederland! Naast heel veel sporten waar de 
Chinezen willen scoren is in dit land ook schaken op de kaart gezet. We zien de afgelopen 
jaren dat zij zich melden in de wereldtop en natuurlijk ook op dit toernooi in het 
deelnemersveld. 
 



Helaas verliest Eelke in de eerste ronde, jammer om met een 0 van start te gaan maar 
morgen nieuwe kansen tegen  Dissanayake R.K.T. uit Sri Lanka, rating 1546. Hoe de partij 
van vandaag verlopen is horen we later mischien wel. 
 
Eelke speelt in de Olympic Hall een enorme zaal waar denk ik alle deelnemers spelen. Op de 
site van de organisatie staan al heel veel foto's, zie deze link.  
 

 
Olympic Hall 

 

 
De speelhal (bron organisatie) 

  
De Nederlandse delegatie scoort vandaag  3.5 uit 7, een keurige 50%, Kijk vooral ook op het 
blog van Sake Jan. rechts op home, even klikken op Schaakvaderverhalen. Hierop heel veel 
meer met als eerste item het vertrek van Eelke! Morgen meer rond de klok van 19.00 uur! 

 

 

 

 

 

http://scdepaardensprong.nl/photo.chessdom.com/index.php?cat=10044


Winst voor Eelke op tweede speeldag 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 oktober, 2015 - 18:11 

Wedstrijddatum:  
maandag, 26. oktober 2015  
Op de tweede speeldag moest Eelke het vandaag met de witte stukken opnemen tegen de 
Sri Lankaan Dissanayake.Voornaam kennen we niet, op de toernooisite staan alleen 
voorletters (zie ook Schaakvaderverhalen). Sri Lanka kennen sommigen beter onder de 
vroegere naam Ceylon. Het land was duidenden jaren opgesplitst in koninkrijken. Aan het 
begin van de 16e eeuw volgde kolonisatie door de Portugezen en de Nederlanders. In 1815 
viel het land onder het bestuur van het Britse rijk. Pas in 1948 werd het land onafhankelijk. 
Sri Lanka heeft voornamelijk een boedistische bevolking maar wordt langzaam multi 
cultureel, en het is bekend om zijn thee, kofiie, rubber en kokosnoten. 
 

 
 
Sri Lanka is op dit toernooi behoorlijk vertegenwoordigd met 25 deelnemers. Op de FIDE 
wereldranglijst zien we geen namen uit dit land in de top 100. Ook ontbreken Sri Lankanen 
in de FIDE wereldranglijst top 100 voor jeugdspelers. De nationale schaakbond van Sri 
Lanka werd overigens pas in 1978 opgericht. 
 
Eelke nam vandaag revanche voor het verlies van gisteren. Met de witte stukken wist hij 
rond plaatselijke klok van 17.30 uur de winst binnen te halen. Gelukkig is Eelke nu van de nul 
af wat natuurlijk goed is voor zijn zelfvertrouwen. De partijen van alle Nederlanders zijn 
tijdens dit WK na te spelen op http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/ 
 
Op deze site staan ook analyses en een verslag van de dag. Kijk ook op het blog van Sake 
Jan (Schaakvaderverhalen), hierop staan veel links naar websites en blogs die schrijven over 
dit WK. Het wordt nu even wachten tegen wie Eelke morgen gaat spelen. Zodra er meer 
bekend is plaatsen we het op de site. 
 
Update: de Nederlanders scoren 4 uit zeven! 

http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/
http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/


Verlies in derde partij, jammer maar nog 8 
ronden te gaan! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 oktober, 2015 - 18:12 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 27. oktober 2015  
Na twee Aziatische tegenstenders treft Eelke vandaag iemand van een ander continent, de 
Canadees Shawn Rodrigue - Lemieux. Canada met de beroemde maple leaf vlag is het op 
een na grootste land van de wereld met "slechts" 35 miljoen inwoners. Die hebben dus veel 
meer ruimte dan wij Nederlanders. In de hoofdstad Ottawa wonen bijna net zoveel mensen 
als in Amsterdam maar met 320 mensen per km2 tegen 5000 per km2 in Amsterdam is het 
wat makkelijker ademhalen. In Ottawa ben je gemiddeld wel wat langer onderweg naar je 
schaakclub. 
 

 
 
Canada heeft net als Nederland (Anish Giri 5e FIDE 2798) een speler in de FIDE top 100. Op 
de 74e plaats staat Evgeny Bareev met een rating van 2669. Op de deelnemerslijst van dit 
WK staan 56 Canadese spelers. Opvallend zijn de namen. Je ziet een aantal Franse namen, 
net als de tegenstander van Eelke en veel Chinese achternamen met een Engelse 
voornaam. Dat heeft alles te maken met de geschiedenis van Canada. 
   

 
 
 
Eeuwenlang werd Canada, bewoond door Indianen, waar ook de naam Canada vandaan 

http://chess.ca/


komt: kanata wat nederzetting betekent. In de 15e en 16e eeuw werd Canada gekoloniseerd 
door de Fransen en de Engelsen. In 1763 moesten de Fransen het veld ruimen en kwam 
Canada onder de vlag van het Britse rijk. Pas in 1982 werd Canada onafhankelijk van het 
Verenigd Koninkrijk. Canada is een tweetalig land waar naast Engels ook Frans wordt 
gesproken. De website van de Canadese Schaakbond, opgericht in 1872, is ook tweetalig. In 
de stad Quebec wonen voornamelijk inwoners met Franse roots en is Frans de voertaal. We 
kennen Canada als een immigratieland waar veel Nederlanders wonen. In de jaren 80 en 90 
vertrokken veel Chinezen voornamelijk uit Hongkong naar Vancouver. Vandaar al die 
namen op de deelnemerslijst.Weer wat geleerd? Vooruit nog eentje. Canada is het land met 
de meest noordelijke permanent bewoonde plaats, Alert met 75 inwoners. Naast dat het er 
vast erg koud is wordt het tussen 8 april en 5 september niet donker maar van 13 oktober tot 
1 maart is er geen daglicht, je zult er maar wonen! 
 
Eelke verloor helaas van de Canadees. Vanuit de opening ging het goed, zo valt te lezen op 
schaakuitzending maar waar het mis ging? De partij is morgen na te spelen.  
Een punt uit 3 partijen is een wat stroeve start maar er zijn nog 8 ronden te gaan, dus er is 
nog veel mogelijk. Morgen speelt Eelke met wit tegen Amir Satybaldy uit Kazachstan, 
rating 1632. 
 
De partij die Eelke gisteren speelde, en van alle andere Nederlanders  is hier na te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=562eb8dc164e4c1f2554a8285241914f796ba3fe36b07d0d8e48b


Ronde 4: Punt binnen voor Eelke! Update 
partijen. 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 oktober, 2015 - 18:09 

Wedstrijddatum:  
woensdag, 28. oktober 2015  
Na het verlies van gisteren wordt het vandaag een belangrijke dag voor Eelke. Bij winst 
heeft Eelke nog aansluiting bij de top van het klassement, bij verlies moeten we toezien hoe 
de rest van het deelnemersveld uitloopt. Tegenstander van vandaag Amir Satybaldy uit 
Kazachstan, rating 1632. 
 

 
 
Kazachen waren een islamitisch nomadenvolk van Turkse afkomst dat zich in de 18e eeuw 
onderwierp aan het tsaristisch Rusland. In 1936 werd Kazachtstan een volwaardige 
unierepubiek binnen de Sovjet Unie en kreeg een eigen vlag. Hoodstad van de unie werd 
Alma Ata. Deze plaats kennen we wel, veel Nederlandse schaatsers boekten daar mooie 
resultaten. Kazachstan werd in 1991 na het uiteenvallen van de Sovjet Unie een zelfstandige 
staat en kreeg een eigen vlag. Op die vlag zien we een zon met 32 stralen, toeval? Het getal 
32 is natuurlijk een schaakgetal, 32 stukken, 32 witte en 32 zwarte velden. Onder de zon is 
een adelaar te zien. Rond 1994 werd Astana (voorheen o.a. Aqmola genoemd) de hoofstad 
van Kazachstan. Over het waarom van deze stap wisselen de meningen. Alma Ata zou niet 
centraal genoeg liggen, slechts op 250 kilometer van de Chinese grens, en Astana ligt veel 
noordelijker. Ideaal om de vele Russen die in het noorden wonen wat beter in de gaten te 
houden. Alma Ata kreeg niet veel later een andere naam: Almaty. 
 
Opvallend is dat Kazachstan in twee continenten ligt. Het gebied westelijk van de rivier de 
Oeral wordt tot Europa gerekend. Daardoor komt het waarschijnlijk ook dat nog niet zo 
heel lang geleden de voetbalbond van Kazachstan zich aansloot bij Europa. Daar kijken 
onze voetballers tijdens de kwalificatie EK 2016 nog met genoegen op terug. Na twee 
moeizame wedstrijden wisten we 6 punten binnen te slepen. 
 



 
 
Kazachstan heeft sinds de afsplitsing in 1991 een eigen schaakbond. Op deze site heb ik 
even gezocht naar Eelke's tegenstander Amir Saltybaldy. Ik vond deze naam terug op het 
Aziatische! scholenkampioenschap mei 2015. In zijn leeftijdsklasse 11 jaar werd hij met 5.5 
punten 13e. Op de deelnemerslijst in Griekenland staan veel spelers uit Kazachstan, wat niet 
zo verwonderlijk is door de eeuwen onder Russisch regim. Over een van hen, een van de 
grootste talenten onder de meisjes lezen jullie op het blog Schaakvaderverhalen. 
 
De partijen van gisteren zijn hier na te spelen, inclusief analyse! 
 
Partijen vandaag zie je hier 
 
Het punt is binnen. Eelke won een pion en zette daarna mat. Gelukkig maar, de adelaar won 
van de 32 stralen! We zien weer uit naar morgen. Er volgt nog een update naar morgen! Met 
2 uit 4 is er weer van alles mogelijk! 
Eelke speelt om twee uur tegen Muhammet Ezizov uit Turkmenistan. De Nederlandse 
delegatie soort vandaag 4 uit 7. Tot morgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=562ffb2f2284c80141b6056a0991387e731110f9544978ed8919d
http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=563144e21b988902649f368f02834b02b64b05f871fe401db75fb
http://www.kazchess.kz/


WK 2015: Aardrijkskunde op de Paardensprong 
site 

Ingezonden door Sake Jan op 29 oktober, 2015 - 12:35 

Wedstrijddatum:  
zondag, 25. oktober 2015 - woensdag, 28. oktober 2015  
 Het jeugd WK schaken in Griekenland is inmiddels gevorderd tot de vijfde ronde. Het 
toernooi telt 11 ronden en morgen is er voor de deelnemers en coaches een verdiende 
rustdag. Hoewel, rustdag ... weliswaar is er geen partij, maar toch doen de spelers om in het 
ritme te blijven een paar uurtjes schaaktraining. Later op de dag is er dan tijd voor 
ontspanning. 
 
Voor mijzelf is morgen bepaald ook geen rustdag. Ik zal vroeg uit de veren moeten om rond 
het middaguur vanuit Dusseldorf het vliegtuig naar Griekenland te nemen. Gelukkig ben ik 
getraind in vroeg opstaan door de reizen met de Nosbo-bus! Dat gaat helemaal goed 
komen. 
 
Ik wil hier Ronald bedanken voor de prachtige dagelijkse bijdragen aan Eelke's optreden op 
dit WK! Elke dag krijgen we van hem een interessante aardrijkskundeles over een ver en niet 
zelden onbekend land. Eens temeer blijkt: het schaakspel wordt overal in de wereld 
beoefend, en hoe! Hopelijk komen er nog vele exotische landen voorbij. Vandaag is het 
weer raak: de tegenstander is afkomstig uit Turkmenistan. Ronald zal haarfijn uitleggen wat 
dat voor land is, of de inwoners nu wel of geen Turken zijn en of het nog ergens bijhoort dan 
wel een zelfstandige staat is etc. etc.  
 
En zeker: de partij van gisteren was erg belangrijk, zoals Ronald schreef, want 1 uit 4 was 
niet fijn geweest. Maar nu met 2 uit 4, is de komende partij ook weer hééél erg belangrijk. 
Met winst kun je de weg naar boven inslaan. Maar hoe het ook zal gaan: het WK is een 
enorme nieuwe belevens is en ik verheug me er erg op de tweede week van dichtbij mee te 
maken. 
 
Hieronder de partijen uit de eerste vier ronden, waarvan de eerste drie met zeer deskundig 
(en kritisch, maar leerzaam) commentaar van coach Stefan Kuipers en de vierde van Eelke 
zelf.  

 

 

 

 

 

 

 



Helaas, verlies voor Eelke in de vijfde ronde, 
morgen de batterij opladen voor het vervolg. 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 oktober, 2015 - 18:22 

Wedstrijddatum:  
donderdag, 29. oktober 2015  
Zoals Sake Jan eerder vandaag schreef, een beetje aardrijkskunde op de site tijdens het WK 
en waarom ook niet. Het maakt het allemaal veel leuker dan te schrijven Eelke wint, verliest 
of speelt remise. En de partijen worden, met analyse, zeer snel geplaatst door de 
Nederlandse delegatie, hulde daarvoor! Maandag volgen de kijkcijfers van deze week, dus 
afwachten hoe het gewaardeerd wordt. Vandaag voor Eelke weer een tegenstander uit een 
wat onbekend land, dit keer Turkmenistan. Met zwart speelt Eelke tegen Muhammet Ezizov 
rating 1760. 
 

 
 
Op de deelnemerslijst van de Turkmenen staan 9 namen waarvan drie met de achternaam 
van Eelke's tegenstander Ezizov. Het zijn hoogstwaarschijnlijk zusjes van Muhammet. Bagul 
speelt in de groep grills U10 en Hatya in grills U8. Iedere dag kijk ik weer uit wie de volgende 
tegenstander van Eelke is en natuurlijk het vlaggetje wat naast de naam staat. Ik wist 
gisteren echt niet van welk land, dit keer een bijzondere, de vlag was. Het groene vlak op de 
vlag symboliseert de Islam. De rode vertikale baan met 5 patronen verwijst naar de rijke 
cultuur van het land. De halve maan met de 5 sterren is naar voorbeeld van de Turkse vlag. 
De maan en de sterren symboliseren de band tussen de Turkse volkeren waaroe de 
Turkmenen ook behoren . Over vlaggen gesproken. Op de foto's die te vinden zijn op de 
toernooisite zie je een kinderen met een tafelvlag van hun land. Deze hebben ze vast zelf 
meegenomen want lang niet iedereen heeft een vlag naast zich staan. 
 
Turkmenistan kent een zelfde geschiedenis als Kazachstan. Na het uiteenvallen van de 
Sovjet Unie in 1991 werd het land zelfstandig. Daarvoor was het net als Kazachstan een 



republiek binnen de Sovjet Unie. Of men er na 1991 gelukkiger op werd is maar de vraag. De 
inmiddels overleden eerste president van het land Niazov was een echte autocraat. Zo 
moesten de mensen iedere dag bij zonopkomst de vlag hijsen en bij ondergang weer 
binnenhalen, schoolmeisjes moesten een bondmuts dragen en playbacken was verboden. 
Turkmenistan is een land met maar 5.1 miljoen inwoners waarvan er bijna 800.000 leven in 
de hoofdstad Ashgabat. Het grootste deel van het land, 90% bestaat uit zandwoestijn. 
Overigens ook leuk om te weten wat het woord -stan in de landen, gebieden en 
plaatsnamen betekent. Het is een Indo-Europees achtervoegsel wat uit het Perzisch 
afkomstig is, met als betekenis; plaats van. Woorden die op stan eindigen hebben de 
reputatie ver weg te liggen (in dit geval klopt dat!). Uit de Donald Duck kennen we de plaats 
Verweggistan. 
 
Turkmenistan heeft een eigen schaakbond. Op internet gezocht maar niet te vinden. De site 
van de Aziatische bond biedt uitkomst, ze hebben wel mailadressen maar geen website. 
Wel staat er een logo vermeldt: 
 

 
 
Helaas verliest Eelke in de vijfde ronde. Vanuit Griekenland komt dit bericht: 
18.45: Eelke heeft helaas verloren. Zij tegenstander speelde afruilfrans en dat inspireerde 
nou niet echt. Hin wist het loperpaar te bemachtigen voor een pion en de structuur van zijn 
tegenstander was daarmee wat verzwakt. Maar uiteindelijk wist hij het niet te bolwerken en 
verloor.  
De partij komt vast later op de avond. Morgen een rustdag die Eelke denk ik goed kan 
gebruiken om de batterij weer op te laden want het is een intensief toernooi. Misschien 
heeft de komst van Sake Jan een positief effect! Morgen in ieder geval weer clubnieuws. 
 
In ronde zes speelt Eelke met wit tegen een Engelse tegenstander; Tate Remis Elliot rating 
0 dus oppassen. Op de deelnemerslijst staan met deze achternaam maar liefst drie andere 
voornamen; Luke (open U14), Jake (open U10) en Ariella (girls U8). We hebben het dus over 
een schaakgezin of familie?! 
 
Tot slot nog wat topografie want waar liggen die landen ook alweer? 
 



 
 
Even over onze site: zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben komen de berichten op dit 
moment niet in het archief. We hebben degene die de site gemaakt heeft een aantal keren 
geprobeert te bereiken, zonder resultaat. Waarschijnlijk vertrokken naar Verweggistan. 
Begin november hopen we het probleem te hebben opgelost en komen alle berichten weer 
terug. Ze staan namelijk wel op de site maar niet meer zichtbaar voor onze bezoekers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aletta en Thijmen geslaagd! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 oktober, 2015 - 20:41 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 30. oktober 2015  
Middenin het WK geweld in Griekenland, waar het vandaag rustdag was, schakelen we 
vandaag weer terug naar onze clubmiddag. Weer twee geslaagden vandaag. Aletta ons 
jongste club is geslaagd voor opstapje 1, Thijmen deed examen voor stap 1 en ontving 
vanmiddag ook zijn diploma.  
 

 
 
Met Bram en Miryam als afwezige trainers was het even improviseren maar het is allemaal 
weer gelukt mede dankzij onze uitgebreide trainersstaf waar Eline sinds kort ook onder 
hoort. In de interne comeptitie zijn partijen in de eerste ronde gespeeld, de uitslagen: 
Joep - Olivier 1 - 0 
Menko - Daan 0 - 1 
Silvan - Chris 1 - 0 
Ximene - Nick 0 - 1 
Eline - Darja 1 - 0 
Laurens - Ruben 0 - 1 
Pieter - Tom 1 - 0 
Jetze - Lars 0 - 1 
Daan B. - Jelger 0 - 1 
Thijmen - Jip 0 - 1 
 



Een aantal partijen moeten nog worden ingehaald omdat niet iedereen aanwezig was. We 
spelen 12 ronden Zwitsers waarna we verder gaan in groepen van 6, behalve de 
Koningsgroep waar 8 kinderen gaan strijden voor het clubkampioenschap. De interne 
competitie telt ook mee voor het talentenklassement. De beste 5 spelers W-we verdelen de 
punten van 5 tot 1 punt. De punten worden bijgeschreven als alle partijen in de ronden zijn 
gespeeld. 
 
De Grote Clubactie loopt lekker door. De stand na vanmiddag: 310 verkochte loten. 
Komende twee weken komen daar nog heel veel bij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag schaakweekend: 2x winst voor Eelke, 
GP, Menko en Olivier in de prijzen. 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 oktober, 2015 - 18:46 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 31. oktober 2015 - zondag, 1. november 2015  
Zondag 1 november; we gaan nu echt de herfst in met een zeer mistige dag, maar voor 
onze clubleden die in actie kwamen ook een mooie dag. Allereerst naar het WK in 
Griekenland waar Eelke vandaag won van de Canadees Luke Pulfer. Dit was meteen een 
belangrijke score want Eelke kan nu met, veel deelnemers in een groot veld met 
"vierpunters" morgen een mooie slag slaan. Tegenstander is Jakub Vorisek uit Tjechië. Eelke 
speelt weer met wit en met die kleur heeft hij nog niet verloren! 
 
Rond de tijd toen Eelke vandaag begon met de 7e ronde liep ik het Denksportcentrum 
binnen waar de Groninger Combinatie hun eerst GP organiseerden. 52 Kinderen waren 
aanwezig in een redelijk goed georganiseerd zondags toernooi. In de A groep speelde Nick 
goede partijen maar wist vaak niet "killing" te spelen. Ik zag partijen waar Nick prima 
speelde vanuit de opening, maar het vervolg te defensief verder speelde. Je moet soms een 
gok nemen om de aanval door te zetten, iets wat Nick moet gaan doen om weer een stap te 
zetten. Binnen de club kunnen we hier verder mee en dit toernooi is een mooie leerschool 
naar de NJC, Viertallen waar met meer tijd op de klok een goede training richting de 
Meesterklasse D team finale op 28 november wordt ingezet. 
 

 
 
Rogier in de B groep verviel in oude fouten. Te snel spelen, laten afleiden door de 



tegenstander en de houding achter het bord. Dit hoort natuurlijk bij jonge kinderen maar 
we dachten even dat Rogier deze stap had gezet. We gaan Rogier hier verder op trainen 
want het is zonde dat punten die je normaal wel scoort nu verloren gaan. Stella in groep C 
speelde een wat ongelukkige schaakmiddag, net niet de juiste vorm om in de prijzen te 
vallen. Meest opvallend was haar laatste partij tegen Anne Mae (SC Ten Boer). Stella (met 
wit) zag torenwinst en de partij,  Lb2 x h8 over het hoofd. Vervolgens ging de 
lopervoorsprong via een dubbele aanval op koning/loper. De partij belandde in een 
toreneindspel waarin Stella met haar torens via schaakgeven meerdere malen dezelfde 
bordstelling creeêrde. Ze vergat, maar wat later bleek, ze wist niet, remise te claimen. 
Geluk had ze met de tafelleider die , overigens onterecht ingreep, de partij door 
zetherhaling remise te verklaren. Onterecht want Anne Mae had nog andere vluchtvelden 
voor haar koning. Met 2.5 punten viel Stella buiten de prijzen. 
 

 
 
De prijswinnaars voor onze club vielen in groep E. Olivier speelde vandaag voor het eerst in 
Paardensprong geel. Sinds vorig seizoen is Olivier clublid en maakte deel uit van het 
succesvolle schaakteam van de GSV school. Olivier speelde een prima toernooi en eindigde 
op de zilveren plaats. Af en toe zie ik hem nog te snel spelen. In de laatste partij zag Olivier 
twee keer mat in een over het hoofd maar het punt werd gelukkig wel gescoord. Menko zien 
we wekelijks beter spelen, hij leert heel snel in het groepje van Sjoerd Jan. Af en toe gaat 



het mis. In een van de partijen vanmiddag ruilde hij te snel af vanuit de opening waardoor 
het centrum van zijn tegenstander was. De laatste partij ging helaas verloren en was het 
afwachten of Menko het podium zou halen. Op onderling resultaat en werd Menko derde, 
met vier punten, een meer dan terechte podiumplaats voor ons jonge schaaktallent! 
 

 
Olivier wint van Menko 

 
De foto's zijn gemaakt door Marcel (vader van Stella) waarvoor dank. Mijn fototoestel had 
ik mee, maar de accu........., die lag thuis, op de lader.  
 
Zaterdag 31 oktober 
 
Dit weekend volgen we natuurlijk  Eelke op het WK in Griekenland en de zondagse Grand - 
Prix georganiseerd door de Groninger Combinatie. De Groninger Combinatie ie de 
fusienaam van Unitas en Schaakclub Groningen. Op het WK speelt Eelke vandaag met wit 
tegen Tate Remus Elliot, zonder rating.Zoals gisteren gemeld een van de vier deelnemers 
uit, denk ik, een schaakgezin. 
 



 
  

  
Even na half zes komt de melding binnen dat Eelke heeft gewonnen. Hij bemachtigde het 
loperpaar, won een pion en speelde het daarna soepeltjes uit. Een belangrijke zege om een 
goede eindklassering veilig te stellen. Met 3 punten uit zes partijen, overigens alle punten 
zijn gescoord met wit, zal Eelke niet tevreden zijn. Later vanavond weten we wie Eelke 
morgen treft en welke positie Eelke nu inneemt op de rangljst. 
Vandaag overigens even geen aardrijkskunde door tijdgebrek aan deze kant. Maar we 
kennen Engeland natuurlijk heel goed! 
 
Updates volgen! En let ook op het blog Schaakvaderverhalen. Sake Jan is in Griekenland en 
schreef gisteren een intressant stuk over de vele afwezige topspelers, lezen dus! 
 
Morgen in ronde 7 speelt Eelke met zwart tegen Luke Pulfer, rating 1750, met de zwarte 
stukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remise Eelke in 8e speelronde, nieuwe NJR 
geplaatst  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 november, 2015 - 17:53 

Wedstrijddatum:  
maandag, 2. november 2015  
Eelke heeft zojuist remise gespeeld tegen Jacub Vorisek uit Tjechië in de 8e ronde op het 
WK. Volgens berichten uit Griekenland werd Eelke in de opening verrast wat hem het 
nodige aan tijd heeft gekost. In een iets betere stelling voor zijn tegenstander werd remise 
bereikt door zetherhaling. Eelke's partij van gisteren is hier met analyse na te spelen. 
 

 
 
Morgen speelt Eelke met zwart tegen de Portugees Jose Veiga, rating 1798. 
Weer een Europeaan, we hopen in de volgende speelronden weer op een tegenstander van 
een ander continent. 
In het klassement heeft Eelke een kleine sprong gemaakt, we vinden hem nu terug op plaats 
82, in goed gezelschap van een heel rijtje deelnemers met 4.5 punten. Koploper is de 
hoogste ratinghouder in de groep U12, Nodizbek Abdusatttorov uit Oezbekistan.(jawel ver 
weg!) 
 
  

http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=56377de51f6f5108388eaa79f7a5b4f73be82abd3f2a239fa32d8


 
 
De nieuwe NJR ratings na het GP Groninger Combinatie zijn weer snel uitgerekend. Menko 
(+30) en Olivier (+46) deden goede zaken voor hun rating. Menko is de grootste stijger over 
het seizoen en staat inmiddels op 303 punten. Stella, Nick en Rogier verloren wat van hun 
rating maar kijk er ook niet teveel naar. Op het volgende toernooi kan je het weer goed 
maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opnieuw remise in Griekenland 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 november, 2015 - 20:36 

Wedstrijddatum:  
dinsdag, 3. november 2015  
Vandaag speelt Eelke tegen een portugese tegenstander, Jose Veiga. Ik besluit eens op 
zoek te gaan naar de schaakclub van Eelke's tegenstander. Op de site van de portugese 
schaakbond kom ik niet verder, wel staan op de site berichten van het WK. Via Google kom 
ik erachter dat Jose schaakt bij Ax Gaiga maar waar is de site van de club.  
 

 
 
  

 
De naam Ax Gaiga kom ik tegen op facebook maar hier is geen verdere infomatie te vinden. 
Na wat zoekwerk kom ik op de site 
xadrez64.com. Op deze site staan alle schaakclubs in Portugal. Hier kom ik de naam Ax 
Gaiga tegen. De club zit in de regio Porto en hier staat ook de website. Het blijkt een site te 
zijn van een academie voor schaken, verder kom ik niet want mijn Portugees is niet meer 
wat het geweest is.. Het leuke van het zoekwerk is het vinden van het clublogo. Deze 
portugese schaakclub heeft, net als wij, ook een paard in het logo: 
 

http://gaiachess.web.pt/


 
  

19.55 uur: Bericht vanuit Griekenland. Eelke speelt remise, waarmee hij best tevreden is 
want hij heeft in deze partij zo af en toe slecht gestaan. Via eeuwig schaak werd het punt 
verdeeld. De nederlandse deelnemers scoren weer 50%, 3.5 punten. 
Morgen weer een chinese tegenstander voor Eelke: Yifan Zhang, rating 1854. 
 
  

 
Jose Veiga (bron FIDE) 

 
De partij van gisteren is hier na te spelen. 

 

 

 

 

http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=5637e81199ecd87dab82ada19d385ab64ba23656fdc3123f68946
http://fpx.pt/web/


Verlies Eelke in 10e ronde  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 november, 2015 - 18:08 

Wedstrijddatum:  
woensdag, 4. november 2015  
Net als in de eerste ronde, een Chinese tegenstander voor Eelke. Met wit speelt Eelke 
vandaag tegen Yifan Zhang, rating 1854. China telt op dit moment een geweldig potentieel 
aan topschakers. Liren Ding staat op wereldranglijst op de 8e postitie met rating 2781. In de 
top 100 onder de mannelijke schakers staan nog 9 spelers uit China. 
 

 
 
Bij de dames wordt zelfs het top 100 klassement aangevoerd door Yifan Hou met een rating 
van 2683. In de top 100 staan nog 11 Chinese speelsters. Bij de jeugd wordt het 16 jarige 
toptalent en lijstaanvoerder Yi Wei (2737) gezien als mogelijke opvolger van Magnus 
Carlson. Wei is in januari 2016 te bewonderen op het Tata Steel Chess toernooi. Op dit 
toernooi spelen ook Liren Ding en Yifan Hou. In de juniorenlijst staat een Nederlander, 
Jorden van Foreest op plaats 34 (2546). Op de vrouwelijke jeugdlijst staat Tingjie Lei, 18 
jaar, op de 2e plaats. Ook op deze lijst en Nederlandse, Anna Maja Kazarian, met een rating 
van 2255 vinden we haar terug op plaats 47. Op dit WK spelen 45 kinderen uit China, 
waarvan een behoorljk aantal met rating 0, er komt dus nog meer aan! 
 

 
 
China is een land in de schaakwereld waar we echt rekening mee moeten houden. Tja wat 
wil je als in je land 1.4 miljard mensen wonen. In veel sporten in China prominent aanwezig. 
Behalve in korfbal. Tijdens het WK in België werd China gisteren afgedroogt door 
Nederland, 12 tegen 60. Ze moeten denk ik op zoek naar betere "werpchinezen". 

http://chess.sport.org.cn/


 
Eelke heeft helaas zijn partij verloren. In de opening werd hij verrrast en kwam met zijn 
koning in de problemen. Daarna zag Eelke een combinatie over het hoofd. Volgens 
uitzending van de schaakbond was het daarna snel klaar. Eelke heeft nu 5 punten uit 10 
partijen, kijken of hij morgen in de laatste ronde boven de 50% uit kan komen. 
Tegenstander is dan de Amerikaan (USA) met een wel heel Chinese naam Mingyang Liu 
(1781). 
 
De merkwaardige partij van gisteren waarbij Eelke een dame verloor voor veel stukken en 
remise werd door eeuwig schaak is hier na te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=563949e2f3aeed51c32c089d7dbcf4faca2d7fab79175dae3a243


Opnieuw een verloren partij op laatste speeldag 
WK 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 november, 2015 - 19:22 

Wedstrijddatum:  
donderdag, 5. november 2015  
Helaas is het Eelke niet gelukt om het WK met een zege af te sluiten. Tegen de Amerikaan 
Liu Mingyang was de partij, waarin Eelke met zwart speelde was in 29 zetten gedaan.  
 

 
 
Eelke heeft op dit WK 4 partijen gewonnen en 2 keer remise gespeeld. Op de eind ranglijst 
vinden we Eelke terug op de 129e plaats. 
Ik denk dat Eelke hier niet tevreden mee is. Maar het is wel een hele mooie leerschool voor 
hem geweest en een WK spelen is een enorme ervaring. We horen later op deze site wel hoe 
Eelke het toernooi heeft ervaren. Morgen vliegt de Nederlandse delagatie terug.  
 
Lees vooral ook even Schaakvaderverhalen, met mooie reportages van Sake Jan ter plaatse! 
 
De partij van gisteren is hier te vinden, en die van vandaag staat ook online. 
 

 

 

 

 

 

 

http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=563b4dc95263b989ba773a39983235922ba0be8e30eddc39ecac3
http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=563b501a21c00cc060a1ca0e009470d1ae603ce6a4f410a24866a


Debuut in NOSBO competitie 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 november, 2015 - 15:14 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 6. november 2015  

Ingezonden door Sjoerd Jan 

 

Voor het eerst in de geschiedenis van De Paardensprong heeft een team meegedaan met 

de officiële competitie van de NOSBO. Op deze startavond kregen we stadgenoten van 

Lewenborg 3 tegenover ons zitten. Wij zaten in de kleine zaal omdat er op deze zelfde 

avond een NJC-wedstrijd plaatsvond (zie verslag van Ronald), maar daardoor konden we 

wel rustig in afzondering schaken. Voor de deelnemers was er de mogelijkheid om van 

tevoren een hapje te eten en omdat in de grote zaal de schaakborden al waren opgezet, 

werden de bestelde pizza’s in de kleine zaal verorberd. Dit zorgde voor een gezellige, 

verwelkomende geur voor onze bezoekers. De vrolijke heren van Lewenborg 3 (een team 

dat qua gezamenlijke leeftijd het onze ver oversteeg) waren ruim op tijd binnen en de 

wedstrijd kon bijna stipt om half acht beginnen. 

 

 

Na ongeveer tien minuten begon mijn tegenstander aan een lange denksessie die mij de 

kans gaf om de andere openingsstellingen te bekijken. Deze waren bijna allemaal redelijk 

volgens het boekje. Toen ik terugkeerde bij mijn eigen bord en zag dat mijn eigen dame 

prominent een centrumveld bestreek, moest ik toegeven dat ik het minste stond van alle 



zes. Bedremmeld ging ik maar weer zitten. De Borden: op bord zes speelde Ruben van 

Vliet, vader van Lodewijk, met wit tegen Sjak Rijploeg, een taaie bliksem zou mijn opa 

zeggen. Sjak is slechtziend en speelt met een klein setje van stukken dat hij op de tast 

kan gebruiken. Vervolgens worden de zetten doorgegeven aan Ruben die ze dan op het 

grote bord uitvoert. Ook werd bij deze partij een klok gebruikt waarbij Sjak de wijzers 

kan voelen, maar daarover later meer. Ruben komt goed uit de opening er ontstaat na 

15 zetten een evenwichtig beeld waarbij zwart kiest voor een aanval op de damevleugel. 

Op bord vijf speelde Ronald Huizinga, vader van Nick, met zwart tegen Durk Elzinga. 

Door het niet-opspelen van de c5-pion kwam het Frans dat Ronald in gedachten had, niet 

helemaal uit de verf, Dit resulteerde toch nog niet in een slechte stelling. Misschien wat 

ingesloten, maar niet slecht. De tegenstander speelde erg agressief en offerde een loper 

tegen een koningsaanval die achteraf met twee vluchtzetten van de koning goed tegen te 

gaan was, maar Ronald zag over het hoofd dat een netgeplaatste loper op een veld stond 

waar hij meteen geslagen kon worden. Helaas zonder compensatie. Met twee pionnen 

achter en een vervelende aanval was hij de eerste die moest opgeven. 0-1 

Op bord vier speelde Nick Huizinga met wit tegen Arthur Uyleman. Nick speelde vrij snel 

en had de helft van zijn notatievelletje na een half uur al volgeschreven. De stellingen die 

op het bord kwamen en die op het eerste gezicht goed dichtgemetseld waren door zwart 

bleken later bij het analyseren nog wel mogelijkheden te hebben. Omdat de partij zo snel 

ging, heb ik niet alles kunnen volgen, maar ik meen mij te herinneren dat zwart met een 

pluspion het eindspel inging. De tegenstander speelde het vervolgens goed uit. 0-2 

Op bord drie speelde Sjoerd van Soest met zwart tegen Fred Luining. In deze partij lieten 

de heren zien hoe je een seniorpartij speelt. Bij elke zet werd toch wel minstens vijf 

minuten nagedacht en na een dikke twee uur stond de stelling lekker vast. Sjoerd had 

een geweldig paard op de e-lijn en wit zette daar twee torens achter die vervolgens niets 

konden doen. Sjoerd kon dit ogenschijnlijke voordeel niet uitbuiten en besloot met zijn 

tegenstander tot remise. ½-2½ 

Op bord twee speelde Miryam Marmann met wit tegen John Souhoka. Vorig jaar in de 

viertallencompetitie speelden deze twee ook al tegen elkaar met goed gevolg voor 

Miryam. Door het opschuiven van een pion sloot Miryam haar loper op en kon zwart in 

een paar zetten deze van het bord nemen. De partij wikkelde zich vervolgens af tot een 

eindspel waarin Miryam als compensatie twee pionnen voor stond. Een geïsoleerde a-

pion en pionnen op f, g en h. Zwart had pionnen op g en h. Zwart had een loperpaar en 

wit een enkele loper. Op dat moment bood zwart remise aan. Overdonderd accepteerde 

Miryam dit maar, want er had waarschijnlijk meer voor hem ingezeten. 1-3 

Op bord een speelde ikzelf met zwart tegen Jan Schut, een geduchte tegenstander. Door 

zijn openingskennis en trucjes bevreesd binnen en buiten het NOSBO-gebied. Gezond 

verstand zegt een normaal mens dan dat je tegen hem geen openingsfout moet maken, 

maar daar trok ik mij weinig van aan. Met een bijna ingesloten dame op e5 en een 

bijzonder slecht ontwikkelende stelling maakte Jan een inschattingsfout. Ik kon mijn 

zwakke loper tegen een sterke ruilen en kon daarna mijn torens ontwikkelen. Dit bracht 



de stelling weer enigszins in evenwicht. Wit deed daarop een remiseaanbod en de stelling 

was, naar mijn gevoel, zodanig dat ik met goede argumenten moest komen om dit niet 

te accepteren. 1½-3½ 

Er was één partij die tot half elf doorging. Ruben heeft door de aanval van Sjak op de 

damevleugel een kwaliteit verloren. Op het oog was dit nog niet zo erg. Wit (Ruben) was 

in aanvallende positie en had een sterk veld voor zijn paard gevonden achter de linies 

van zwart. Toen ik na verloop van tijd terugkwam van een versnapering zag ik tot mijn 

grote schrik dat er een toren van wit miste op het bord. Achteraf heb ik ook niet durven 

vragen hoe dat zo kwam. Doordat Sjak met een ander speeltempo speelt omdat zijn klok 

geen halve minuten erbij kan tellen heeft die partij een tijdscontrole na veertig zetten. 

Beide spelers gingen echter zo op in de partij dat zij deze vergaten. Sjak gebruikte 

vervolgens nog eens twintig minuten bedenktijd. Ondanks het feit dat Ruben in een 

verloren stelling stond zou hij reglementair de winnaar zijn, maar hij bedankte daarvoor 

en liet te winst aan Sjak. 1½-4½? Nee, Sjak vond dat er zoveel onduidelijkheid was en 

besloot om er remise van te maken. Erg sportief. De slotstand was dus 2-4 voor 

Lewenborg 3.  

Graag wil ik Ronald en Nick als invallers bedanken voor hun aanwezigheid. Als vaste 

spelers van het tweede viertallenteam waren zij bereid gevonden om de plaatsen van 

Daan en Martijn in te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJC teams komen niet verder dan remise 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 november, 2015 - 17:04 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 6. november 2015  
Net als het NOSBO 6tal team, zie verslag van Sjoerd Jan, hadden we in NJC team 1 
bezettings problemen. Daan en Joep konden niet spelen. Om het zestal team een beetje op 
peil te houden speelde Nick in dat team. Eline viel in op bord vier, Silvan op drie en Lodewijk 
speelde op basis van zijn hogere rating dan Martijn op bord 1. Gelukkig geen problemen in 
ons tweede team met als vaste spelers Jelger, Rogier, Stella en Lars. Het werd voor ons een 
avondje waar op veel borden mat werd bereikt omdat de koning gehinderd werd door eigen 
stukken. 
 

 
 
Voor team 1 een lastige opgave in de bomvolle Hunzeborgh, tegenstander vanavond het 
sterke team van SC Ten Boer 1. Team 2 speelde tegen Haren 2 waar ook 
bezettingsproblemen waren en invallers waren opgeroepen. Eerst maar eens naar team 2 
waar we en jong team hebben met veel talent. Op de borden wisselden de stellingen, zo zag 
ik de ene keer onze speler in het voordeel en even later was het omgekeerd. Stella scoorde 
het eerste punt voor het team. Met de witte dame op de achste rij en de vijandelijke koning 
op h8 konden er alleen stukken worden tussengeplaatst die vervolgens gewoon door de 
dame werden geslagen. 
 



 
Vlak voor de beslissing 

  
Lars op bord vier had een tegenstandster die vol met de witte stukken op de aanval speelde. 
Lars won snel een toren maar moest dat voordeeltje in het eindspel inleveren. Om mat 
achter de paaltjes te voorkomen leer je dat je na korte rokade je h pion moet spelen. Dat 
deed Lars tegenstandster maar er stonden vier pionnen, ook eentje op e2. De zet met de 
witte koning naar f1 was haar fataal. Met dame d8 was de winst voor Lars binnen. Ook hier 
geen vluchtveld door eigen stukken. Rogier speelde een stuk rustiger dan op GP Groninger 
Combinatie. Deze partij werd beslist op veld e4 waar Rogier dacht met een offer op g3 toe 
te kunnen slaan. Dat had eerder gekund want toen was e4 nog een leeg veld, nu stond er 
een paard. Een inschattingfout waarna de partij verloren ging, ook weer door eigen stukken 
die de koning in de weg stonden. 
Jelger treft in de NJC door zijn, op dit moment hogere rating, dan de andere teamleden van 
team 2 de lastigste tegenstanders. In het middenspel raakte Jelger een loper kwijt waarna 
de tegenstander vol op de aanval speelde. Jelger bleef rustig en zocht naar een fout van de 
tegenstander. Die kwam er helaas niet. Als laatste van het team was Jelger klaar met zijn 
partij. Verlies maar gewoon goed gespeeld, ondanks het materiaalverlies. 
Eindstand 2 - 2 waarmee het team het eerste matchpunt binnen heeft. Op 11 december 
speelt het team verder tegen SC Ten Boer 2. 
 



 
  
In onze groep spelen 8 teams in 5 ronden volgens het Zwitserse systeem. Twee teams tref je 
dus niet. Ons eerste team krijgt dus een lastige competitie na de winst op team twee in de 
eerste ronde. SC Ten Boer, heeft een sterk team en is een van outsiders voor de titel net als 
SC Haren 1 en Staunton die we ook zeker gaan treffen. Voordeel van de NJC competitie nu, 
ten opzichte van vorig jaar is de tijdtoevoeging met 15 seconden na iedere zet. De kans dat 
je door de vlag gaat is dus gering. Goed dat we deze beslissing hebben genomen want in de 
match van vanavond waren er zeker partijen waarbij de vlag beslissend zou zijn geweest.  
  



 
 
  

Dan naar de kraker van de avond SC Ten Boer 1 - SC de Paardensprong 1. Helaas heb ik niet 
alles meegekregen omdat ik vanavond 3 taken had: wedstrijdleider bij de zestallen, 
teamleider NJC en bardienst waar het regelmatig behoorlijk druk was. In beide teams drie 
teamgenoten van het Meeserklasse C team die vanavond al warm konden draaien voor 
weer een ronde in Rosmalen a.s. zaterdag. 
Eline viel in op bord vier omdat Nick meedeed met het zestal. Eline speelde tegen Gerbrich, 
een rating verschil van zo'n 400 punten in het nadeel van Eline. In het middenspel leek Eline 
aardig mee te doen maar achter de bar zag ik haar aan komen lopen, verloren. Op bord drie 
won Silvan al snel met een dubbele aanval een loper. Dit voordeeltje gaf Silvan niet meer 
weg, dus 1 - 1. 
  



 
 
Op bord twee speelde Martijn, naar eigen zeggen achteraf, een zeer matige partij. De met 
wit spelende Robin Bruins leek de partij te gaan beslissen totdat Martijn met zijn dame een 
tussenschaakje gaf wat voor Robin dodelijk was. Hij ging mat achter de paaltjes want de 
stukken die er nog tussen konden gingen er gewoon af. Een mazeltje waarmee we op 
voorsprong kwamen. Op bord een een zeer boeiende partij tussen Lodewijk en Daan 
Noordenbos. Lodewijk had een mooie aanval ingezet op de koningsvleugel van Daan welke 
beslissend leek. Ik zag Daan een aantal keren hoofdschuddend achter het bord, 
lichaamstaal zegt veel. Maar Daan is zoals velen weten een vechter en geeft niet zomaar op. 
Eerst zocht Daan eeuwig schaak maar zag daar even later vanaf, wetende dat gedwongen 
dameruil in zijn voordeel was met twee vrijpionnen? De tijd op beide klokken stonden in de 
eindfase onder de minuut maar denkzij de 15 seconden erbij per zet hoefden de spelers niet 
al te bang zijn voor het uurwerk maar snel spelen was wel noodzakelijk. In de snelheid ging 
het mis. Lodewijk dacht met een torenoffer mat te zetten met Dg7. Een misrekening want 
de dame stond in de penning (dame versus koning). Einde partij en nu een mazzeltje voor 
Ten Boer. Al met al een een terechte 2 -2 eindstand waar beide teams tevreden mee waren. 
Straks in Rosmalen hopen we meer mazzeltjes te hebben! 
 
De partij van Lodewijk vind je terug op de site van Ten Boer  
In de volgende ronde de volgende kraker: SG Staunton - SC de Paardensprong 1. 
 
Overige uitslagen: 
SC Ten Boer 2 - ScepU 4 - 0 
SG Staunton - SC Haren 1 3 - 1 

 

http://www.roelofsschaakblog.blogspot.nl/2015/11/verrassende-winst-voor-tweede-team-in.html


Goede start viertallen in NOSBO competitie  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 november, 2015 - 21:28 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 13. november 2015  
Verslag Sjoerd Jan:   
Afgelopen vrijdag was de eerste ronde voor allebei de viertallenteams. We speelden thuis in 
onze mooie locatie De Hunzeborgh. De Chinees die we voor de gelegenheid hadden besteld 
was redelijk op tijd en we konden tegen kwart voor acht beginnen met de wedstrijden. Het 
eerste team speelde tegen Roden en het tweede team speelde tegen SISSA3. Het team van 
Roden was geheel gevuld met mannen en het SISSA-team juist met vrouwen. 
  

 

Op bord een speelde ikzelf met zwart tegen Frans van Doorn. Na vijf zetten dacht wit een 
offer te kunnen maken om mijn dame te winnen, maar dit ging niet helemaal op. Hij verloor 
een loper. Na pakweg 15 zetten werd mijn voorsprong uitgebreid met een extra paard en 
toen was het vrij snel bekeken. Deze partij was als eerste klaar en ik kon rustig bij de andere 
borden kijken was daar gebeurde. 1-0 

Op bord twee speelde Sake-Jan met wit tegen Cees Hagenaar. Sake-Jan kwam iets later de 
speelzaal binnen en wist met minder tijd toch een mooie stelling op het bord te krijgen. De 
tegenstander speelde een gambiet dat Sake-Jan vrij veel ruimte gaf. Dit benutte hij ook en 
wist door een vrijpion op te spelen een loper voor te komen. Met een loper en een dame 
tegen een dame haalde hij de overwinning binnen; weliswaar doordat de tegenstander door 



de klok ging, maar indien dit niet het geval zou zijn, had hij het waarschijnlijk ook wel 
gehaald. 2-0 

Op bord drie speelde Bram met zwart tegen Kees Duisterwinkel. Bram speelde een lastige 
wedstrijd. Het centrum had hij na een foute inschatting aan de tegenstander gelaten en 
zwart kon niet veel meer dat verdedigen en tegenhouden. Met een pion achter begonnen 
de spelers aan het middenspel. Hier is Bram goed overeind gebleven en wist tot een remise 
te komen. 2½-½ 

Op het vierde bord speelde Jan met wit tegen Jan Duisterwinkel, de broer van. De 
zwartspeler was de speler met de hoogste rating bij Roden (1532). Desondanks speelde hij 
op het laagste bord. Was dit een tactische opstelling? Jan viel in de opening in een naar 
valletje dat hem een kwaliteit en een pion kostte. Deze tegenslag betekende niet het eind 
van de wedstrijd. Vanwege de open lijnen van wit zorgde een koningsaanval tot de nodige 
problemen voor zwart. Deze wist de problemen te keren en de achterstand in stukken brak 
de aanval van Jan op. 2½-1½ 

Een mooie overwinning van het eerste team op Roden. De volgende wedstrijd staat op 
donderdag 10 december, een uitwedstrijd tegen de Groninger Combinatie. 
  

 

 
Verslag Ronald en Ronald (vader Nick) 

Team twee trad aan tegen het vrouwenteam van SISSA 3, (SISSA Girls). Vorige jaar troffen 
we ook dit team in een uitwedstrijd (winst 1 – 3), maar toen zat ik op bord vier met een 
eenvoudige winst. Vanavond zou het anders worden, op bord een was veel meer 



tegenstand te verwachten van Sophie Welling, rating ergens rond de 1700 punten tegen 
mijn 1100. 

Op bord 3 en 4 in team 2 Nick en z’n vader Ronald. Laatstgenoemde zat, na een invalbeurt 
afgelopen week in het NOSBO zestallen team, voor de 2e keer achter een schaakbord in een 
officiële wedstrijd. Na behoorlijk wat droog oefenen op Chess.com waar zijn rating lijn 
langzaam maar zeker toch een stijgende lijn begint te vertonen en met op papier niet de 
sterkste tegenstanders van deze competitie, had hij er vooraf redelijk vertouwen in een 
goed resultaat neer te gaan zetten. Terwijl Nick op bord 3 al snel een paard voorkwam 
tegen SISSA sister Ella Welling verliep ook op bord 4 de opening voorspoedig. Opponent 
Ilse Verburg leek ietwat overdonderd door Ronald zijn voortvarende start. Ronald besloot 
door te pakken op de koningsvleugel. Paard en loper in ruil voor een toren en pion en een 
behoorlijk gehavende verdediging aan de kant van Ilse. Ondertussen kon hij ergens nog een 
pionnetje meepakken ook. Niks aan het handje dus tot zover. Helaas maakte hij in zijn 
onervarenheid vanaf dat moment een aantal inschattingsfoutjes die de partij deed 
kantelen. Afruilen van paard en loper in het centrum pakte voor Ilse beter uit. Ze kreeg een 
ijzersterke loper in het centrum en bezette met haar toren de open F lijn. 

Ondertussen leek ook de partij van Nick te kantelen. Een kleine misrekening kostte hem zijn 
Paard voorsprong. Z’n vader was naast hem het initiatief in de partij kwijt en kon zijn 2 
torens op de achterlijn niet goed ontwikkelen. De voortdurende druk op zijn koningsstelling 
koste hem uiteindelijk een toren en daarmee de partij. Nick herpakte zich gelukkig wel en 
wist met 2 lopers de vijandelijke dame in te sluiten. Kort daarna was het op bord 3 gedaan. 
Een mooie overwinning van Nick die het schaken van lange partijen steeds leuker gaat 
vinden en ook beter gaat beheersen. Z’n vader kan binnenkort in de volgende 4 tallen 
match uit tegen Scepu in de herkansing voor een goed resultaat. 

Op bord twee speelde Joep een degelijke partij. Na de opening verloor Joep ergens een 
loper maar won later materiaal terug. In het eindspel was Joep, wel bekend bij onze vaste 
site bezoekers, als diesel lekker warm gelopen en gaf het niet meer weg. Na de winst van 
Nick stonden we nu voor. 

Maar mijn stelling was bepaald niet lekker. Vanuit de opening stond ik eigenlijk steeds 
onder druk, een slechte loper en paard, twee pionnen eraf dus wachten op de beslissende 
aanval. Die kwam er niet en ik zag mijn kans schoon om met een dubbele aanval paard een 
dame ruil af te dwingen waarbij ik ook nog een loper prooi maakte. Vanaf dat moment zat ik 
weer in de partij en zag zelf winstkansen. Maar ik kreeg er een tegenstander bij, de klok. 
Met nog vijf minuten bedenktijd stopte ik met noteren, maar het was te laat, de vlag viel 
met een remise achtige stelling, waar we later na analyseren zelf winstkansen zagen. (witte 
toren A1, pion zwart A2, zwarte toreA3 en voor beide spelers g en h pionnen + koning). 
Eindstand 2 – 2. Op 9 december spelen we verder in Usquert tegen ScepU. 

Jammer, maar wel tevreden over mijn partij togen we rond 23.10 uur huiswaarts, niet 
wetende wat er zich afspeelde in Parijs. 

  

 

 

 



Meesterklasse C team kan niet voor stunt 
zorgen 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 november, 2015 - 22:23 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 14. november 2015  
Tegen half zeven gaat mijn wekker. Na thuiskomst gisteravond was ik van plan op tijd het 
kussen op te zoeken maar de aanslagen in Parijs dwongen mij, toch een tijd, naar de tv te 
kijken. Daan komt om 10 over zeven aanlopen, we kunnen vertrekken. De NOSBUS blijft 
vandaag in de garage omdat de D teams vandaag niet spelen. 
 

 
 
Eerst naar Anders om een deel van het Staunton team op te halen. Zij hebben vandaag 
geen auto's beschikbaar dus nemen Ruben (vader Lodewijk) en ik het team mee naar 
Rosmalen. Even hebben we overwogen om per openbaar vervoer te reizen maar het blijkt 
praktisch onmogelijk om dan op tijd in Rosmalen te zijn. Met de trein, vertrek 06.05 uur!, 
ben je in Rosmalen om half tien. Dan moet je nog 5 kilometer overbruggen om bij de 
speellocatie te komen.  
 
Het beloofd een zware dag te worden. We staan op een prachtige, toch wel onverwachte, 
vierde plaats en krijgen vandaag dus de topteams tegenover ons. We spelen in de volgende 
opstelling: Lodewijk, Daan Noordenbos (Ten Boer), onze Daan en Gerbrich (Ten Boer). 
Eerste van de twee tegenstanders in Schaakvereniging Topschaak Brabant. Dit een een 
vereniging waar topschakers uit Brabant en België training krijgen, afgekort STB1, tevens 



het team met de gemiddeld hoogte teamrating in de Meesterklasse C (1805 tegen 1266 van 
ons). Zij hebben vandaag twee Belgische speelsters achter het bord. Vraag hoe dit kan want 
het is toch een Nederlands Kampioenschap en geen open toernooi? 
 
Op bord drie speelt Daan tegen een Belgisch meisje die in haar land Nederlandskampioen is 
in haar leeftijdsklasse. Daan kan lang tegenstand bieden maar plotseling is het gedaan. Het 
matje heb ik helaas gemist maar vrijdag op de clubmiddag is dit weer mooi lesmateriaal 
voor Evie. Ook op bord twee gaat het mis. Daan's naamgenoot bereikt met zijn pion het 
promotieveld maar zijn tegenstander heeft dit veld een zet eerder bereikt. Vervolgens is het 
mat met de net gepromoveerde dame. Gerbrich op bord vier bereikt heel knap een remise, 
tegen ook een Belgisch meisjes kampioen. Maar na analyse blijkt dat Gerbrich had kunnen 
winnen. Had..., jammer dat dat bij analyse bleek. 
 
Op bord 1 een incident waar Lodewijk speelt met de witte stukken. Zijn tegenstander blijkt 
onreglementair in het team te zitten. Hij heeft in voorgaande ronden in de Meesterklasse A 
te hebben gespeeld. Het is dan volgens de regels niet toegestaan om dan in een ander team 
te spelen. We worden getipt door een teamleidster van een concurerent team van STB. De 
wedstrijdleiding is op de hoogte maar er wordt wel doorgespeeld. Het waarom begrijp ik 
niet zo. Lodewijk verspeeld energie in een partij die hij zo wie zo heeft gewonnen en hoe 
weten andere teamleden dit. Vooral op het moment dat Lodewijk zijn partij verliest en er 1 - 
0 op het wedstrijdbreifje wordt geschreven. De andere teamleden kregen ingefluisterd dat 
Lodewijk al had gewonnen maar dat roept bij de rest natuurlijk vraagtekens op. Een 
vreemde situatie waar we ons maar bij hebben neergelegt. Het team verliest met 1.5 tegen 
2.5. We scoren geen match- maar wel bordpunten. 
 

 



 
De volgende tegenstander om 14.30 uur is de Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk 
(SHTV), een fusieclub tussen twee verenigingen in 2006. Zij hebben slechts drie spelers en 
laten bord drie leeg. Daan krijgt het punt gratis zonder te spelen en is daar niet erg blij mee, 
want hij moet nu wachten totdat we klaar zijn en je gaat vroeg je bed uit, en naar Rosmalen 
om te spelen. Het levert SHTV overigens wel een boete op. Ook dit team heeft een hoog 
gemiddelde, 1436 volgens het programmaboekje. 
 
Gerbrich verliest haar partij op het vierde bord waaarmee de stand gelijk wordt getrokken. 
Op de borden een en twee hebben Lodewijk en Daan het erg lastig tegen de 
Hagenezen/Hagenaars. Wat mij opviel, hun tegenstanders liepen een aantal keren samen 
weg vanachter het bord. Al pratend liepen ze de speelzaal uit. Zou het over de bordstelling 
zijn gegaan, waarom deed de wedstrijdleiding niets? Ook Jonas van het Staunton team had 
hier last van. Zij zaten achter het SHTV team en moest die keren opstaan om ruimte te 
maken. Terug naar de stelling van Lodewijk. Hij speelde veel te passief en maakte het zijn 
tegenstander daardoor wel makkelijk. Met name de loper in het eindspel had Lodewijk veel 
actiever kunnen maken. Op bord drie kwam de partij in een pionnen toren eindspel. Na veel 
heen en weer geschuif restte niets anders dan remise. Ook de tweede partij ging verloren 
met 1.5 tegen 2.5. 
 
Wat we vandaag misten was teamspirit, wat we bij de vorige twee ronden wel zagen. Het 
was allemaal wat mat en we misten de wil om te winnen. Waardoor dat kwam; misschien 
wel omdat de NOSBUS niet reed. Via de Mac Donald in Zwolle Noord zijn we even na 21.00 
uur weer thuis. 
 
De twee nederlagen doen ons zakken in het klassement, van plek vier staan we nu op de 11e 
plaats maar op de laatste speeldag, (28 november) kunnen we met goede resultaten de weg 
omhoog weer inslaan. Een team willen we liever niet treffen voor ons Noordelijk belang, 
Staunton, op de achtste plaats na een winst en remise match. 
 
Op het blog van Sake Jan lees ik het bericht dat hij stopt met schrijven op zijn blog. Jammer, 
het waren mooie verhalen! 
Morgen weer een schaakdag, North Sea Chess in Uithuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veel geel op erepodium Uithuizen  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 november, 2015 - 22:56 

Wedstrijddatum:  
zondag, 15. november 2015  
Acht Paardensprongers hebben zich ingeschreven voor het North Sea Chess toernooi in 
Uithuizen. Martijn en Nick spelen in de A groep, Ximene, Stella, Rogier, Jelger, Menko en 
Olivier gaan spelen in de B groep. Om kwart voor 11 vertrek ik met Martijn, Olivier en 
Menko in ons boodschappen auto de Cuore naar Uithuizen. Het is hondenweer, 
rapportcijfer voor vandaag een 2. Dat is goed te merken op de Eemshavenweg waar ik het 
stuur stevig moet vastpakken om niet van de weg te worden geblazen. Gelukkig gaan we 
naar een superleuk toernooi waar de voorgaande twee edities een dikke negen scoorde. 
 

 
  

De nevenactiviteiten maken dit een uniek toernooi. We schaken in een sporthal waarin in de 
aangrenzende ruimten plaats is voor unihockey of beter floorball, apekooi en voor het eerst 
een cursus badminton. Zoals gezegd spelen de 54 deelnemers in twee groepen. De A groep 
is voor spelers vanaf 12 jaar. Prijzen zijn er voor de eerste 6 per groep en voor de beste 
speler in de verschillende leeftijdcategorieën. Bovendien zijn er geldprijzen voor de beste 
drie spelers in de A groep en drie Intertoys kadobonnen voor de besten in groep B.Tegen 12 
uur gaat het toernooi na inleidende woorden van organisator Erwin Kok van start. Op de 
klok voor de B groep 15 minuten plus 10 seconden per zet, de A groep heeft een langere 
speeltijd, 20 minuten plus 15 seconden per zet. Gedurende het toernooi zie ik vooral in de B 
groep partijen eindigen met meer speeltijd op de klok dan men begonnen is! 
  



 
 
Ximene doet sinds lange tijd weer mee aan een toernooi. Zij heeft er de hele middag 
zichtbaar veel plezier in. Met 3 punten uit 7 partijen komt ze niet in de buurt van de prijzen 
maar ook belangrijk weer een aantal dingen geleerd. Menko wint vanmiddag 4 partijen, net 
niet voldoende voor een beker. Maar ook bij hem weer wat leermomenten. In een eindspel 
waar Menko een dame, loper en vrijpionnen had tegen 1 pion en toren werd het toevallig 
mat. Na de partij direct maar even uitgelegd hoe je eenvoudig de partij kan beslissen. Dus 
weer wat geleerd!  Ook Rogier scoorde vier punten. De eerste drie ronden werden 
gewonnen waarbij Rogier druk in de weer was met zijn notatie boekje. In ronde 4 en 5 
verloor Rogier maar winst in ronde 6 bracht hem terug in de top van het klassement. In de 
laatste ronde trof Rogier een geelhemd, Jelger, mede teamgenoot in het NJC team. Deze 
partij ging verloren, de 10e plaats in het eindklassement dus vandaag even geen podium. 
Met zijn genoteerde partijen kan Rogier weer veel leren. Goed om te zien dat Rogier 
vandaag wel geconcentreerd achter het bord zat. 
  



 
 
Dan naar onze prijswinnaars in de B groep. Olivier had na zijn bekerwinst tijdens GP 
Groninger Combinatie de smaak te pakken. Olivier verloor slechts een partij in de eerste zes 
ronden. Met o.a. winst tegen Stella in 6e ronde kon Olivier zelf toernooi winnaar worden. 
Jammer genoeg ging het mis in de laatste ronde tegen Lauri Maris (MSV). Daar baalde hij 
zichtbaar van maar er waren 6 bekers en de 6e was voor Olivier. Super gedaan en blijven 
spelen op toernooien! Volgende week in Haren is Olivier er ook bij, mogelijk weer een beker 
en een mooie plaats in het eindklassement wat wordt opgemaakt uit de resulaten van de 
twee toernooien. 
 
Jelger had de middag van zijn (schaak)leven. In de eerste ronde verloor Jelger zijn dame 
maar wist de partij toch te winnen. Uit de overige 6 partijen werd allen verloren van Joppe 
Kok (ScepU) en Eva Molanus (MSV). Ook Jelger trof teamgenoten, Menko en Rogier, 
waarvan Jelger wist te winnen. Met 5 punten werd Jelger tot zijn grote verbazing 5e en 
mocht naar het podium om de beker in ontvangst te nemen. Niet 1 maar twee bekers 
gingen mee naar huis. De beker voor de beste E speler werd ook aan hem uitgereikt. Dat 
had Jelger zeker niet gedacht! 
  



 
Stella en Olvier op de borden 1 en 2 

 
Stella won vorige week in Almelo tijdens een GP toernooi aldaar de zilveren plek in haar 
groep, wat geen uitzondering is. We zien haar op toernooien heel vaak in de prijzen vallen 
maar veel belangrijker ze boekt duidelijk winst in haar spel. Na vijf ronden stond Stella op de 
eerste plaats, daarna ging het helaas mis. Tegen Olivier verloor ze in ronde zes en Eva 
Molanus was een maatje te groot in de laatste partij. In de laatste partij had er misschien 
iets meer ingezeten. Met toren/loper en een aantal pionnen tegen toren/pionnen zag ik 
Stella wat verkeerde keuzes maken. De loper was een belangrijk wapen om de pionnen op 
de witte velden te slaan, wat Stella een aantal keren vergat. De doorgeschoven pion van 
haar tegenstandster richting promtieveld (ook wit) ondersteund door koning en toren was 
beslissend. De koning van Stella was de verkeerde kant opgelopen. Jammer maar een 
mooie derde plaats en beste speler in haar categorie leverde ook twee bekers op en de 
derde plaats was goed voor een kadobon. Al met al mooie leermomenten en drie 
Paardensprongers in de B groep op het podium is een mooi resultaat. 
  



 
Martijn - Jonas werd geen kraker! 

 
In de A groep was Nick na afloop niet tevreden met de score van 2.5 punten uit 5 
partijen. Weer verlies tegen Thijmen Hofstra (Leek) wat een soort angstgegner lijkt te 
worden. Advies gewoon doorgaan, er komt een dag dat je wint. Ook Joost Bensink 
(ScepU) (opvallend goed schakend vanmiddag) was een maatje te groot. Tegen Lemee 
Reuver (Ten Boer) werd in de laatste partij en 50% score bereikt. 
 
Martijn had zijn zinnen gezet op een van de geldprijzen in groep A maar beleefde een 
moeilijke middag. Zijn spel was goed maar de tegenstanders vergden het uiterste van 
Martijn. In de eerste ronde wist Martijn tegen Oscar Hoppen met veel moeite het punt 
binnen te halen. Ook Lemee Reuver (Ten Boer) bood Martijn heel goed partij. De 
doorgeschoven pion van Martijn richting promotieveld wist ze vakbekwaam te 
blokkeren maar uiteindelijk maakte Lemee een fout in de torenruil. Tegen Jonas en 
Joost werd remise overeen gekomen. In beide partijen leek Martijn wat beter te staan 
maar het was de keuze van de heren. De 4 gescoorde punten was goed voor de tweede 
plaats in de A groep. De enveloppe met inhoud was binnen naast de twee bekers voor 
de tweede plaats en als beste B speler. 
 
Volgende week zondag is het jubileum toernooi van SC Haren. De toernooi opzet is 
hetzelfde als vandaag. De resulaten van beide open toernooien worden verwerkt in een 
eindstand over beide toernooien waarmee extra bekers te verdienen zijn. 
 
Dank aan het ScepU team voor weer een geweldig mooie schaakdag in Uithuizen, wat 
wil een mens nog meer op deze verregende zondag! 



 

Lars topverkoper Grote Clubactie 2015 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 november, 2015 - 21:56 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 20. november 2015  
De Grote Clubactie is ook dit jaar weer een succes geworden. We kochten 400 loten in en 
deze zijn nu bijna allemaal verkocht. De loten die nog open staan worden volgende week 
vrijdag betaald. De opbrengst wordt verdeeld over een aantal doelen. Natuurlijk ons 10 jarig 
bestaan met het jubileumboek, reünie en de activiteiten die we gaan organiseren. 
Daarnaast reserveren we natuurlijk geld voor ons kampeerweekend. 
 

 
 
Natuurlijk is er dit jaar weer een topverkoper/ster, met 49 verkochte loten brak Lars het 
clubrecord van vorig jaar op naam van Silvan. Vanmiddag kocht ik van Lars zijn 50e lot om 
er een mooi afgerond aantal van te maken. Super gedaan Lars! Tweede onder de top 
verkopers/sters is Charlotte, zij wist 38 loten te verkopen. Op de derde plaats Stella, met 23 
verlochte loten, net eentje meer dan Jip. De top vier gaan we belonen met een kadobon. 
 
In de interne competitie zijn partijen gespeeld in de 4e ronde en er werden openstaande 
partijen uit vorige ronden ingehaald. Door een technisch probleem op onze site zijn de 
uitslagen en standen even niet te zien maar er wordt aan gewerkt. 
 
Werk wordt ook gedaan voor ons jubileumboek. De eerste hoofdstukken zijn klaar met heel 
veel foto's uit het clubverleden. Met het schrijven van de eerste hoofdstukken krijgen we 



nieuwe ideeën voor hoofdtsukken die we niet eerder hadden gepland. Het boek komt uit in 
juni, de copy datum ligt op eind april. Heb je een leuk idee voor het boek of wil je wat 
schrijven, laat het ons weten! Het boek wordt ongeveer 100 a 120 pagina's dik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NK rapid Eindhoven: waar was de Nosbo bus? 

Ingezonden door Sake Jan op 23 november, 2015 - 00:30 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 21. november 2015  
Zaterdag werd in Eindhoven voor de 21-e keer het NK rapid voor de jeugd gespeeld. Elk jaar 
stellen Eelke en ik ons weer de vraag of we de lange reis naar het zuiden zullen 
ondernemen. Het antwoord was ja. Vorig jaar veroverde Eelke hier de titel en als het even 
kan dient die natuurlijk verdedigd te worden. 

  
Eelke neemt de beker voor de tweede plaats in ontvangst voor de 2003 groep op het NK 

rapid in Eindhoven. 
Samen met Maarten Hoeneveld eindigt hij met 6 uit 7 op een gedeelde eerste plaats, 

Maarten wordt op grond van een groter aantal weerstandspunten tot kampioen 
uitgeroepen. 

 
Dat betekent vroeg opstaan. Met het oog op mogelijke vertraging nemen we al de trein van 
6 uur. Zonder ons te hoeven haasten bereiken we ruim op tijd de plaats van bestemming. 
Zo’n 250 deelnemers hebben de reis naar het dichtbij het station gelegen TU-terrein 
ondernomen. In vroegere tijden schijnt dit aantal ooit bijna wel het dubbele geweest te zijn. 
Gelukkig staat het toernooi nog steeds op de kalender en stabiliseert het deelnemersaantal 
zich de laatste jaren. 
  



Het NK rapid bestaat uit zeven ronden met een speeltempo van 15 min p.p.p.p. en een 
bijtelling van 10 seconden per zet. De charme van het toernooi is dat er gespeeld wordt in 
groepen die ingedeeld worden puur op geboortejaar. Natuurlijk mag je inschrijven voor een 
hoger leeftijdsgroep, maar de ongeschreven regel - waar praktisch iedereen zich ook aan 
houdt – is dat je dat op dit NK rapid niet doet. Voor de kinderen t/m 9 jaar vertoont het 
toernooi daarmee grote overeenkomst met de Nationale Pupillendag. Voor de groepen van 
10 jaar en ouder is het juist een eenmalige terugkeer naar die Pupillendagen uit alweer lang 
vervlogen tijden, waarin je immers alleen in competitie was met kinderen van je eigen 
geboortejaar en nooit te maken had schakers die ouder of jonger dan jij waren. 
  
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit fenomeen op deze editie van het NK rapid slechts 
opgaat voor de schakers en schaaksters in de leeftijd t/m 13 jaar. De opkomst in de hogere 
leeftijdscategorieën neemt dermate snel af dat zij samen moeten worden gevoegd om tot 
acceptabele competities te komen. Het geboortejaar van Eelke is 2003 en deze groep is 
groot genoeg om zijn eigen toernooi af te werken. 
  
Elke schaakgeneratie heeft zijn eigen Pupillendag geschiedenis. Die van 2003 is bepaald 
uniek omdat er precies drie waren die de achtereenvolgende Pupillendag 
kampioenschappen domineerden en de titels ook keurig onder elkaar verdeelden. Naast 
Eelke waren dat Jonas Hilwerda en Maarten Hoeneveld. In de jaren erna hebben zich nieuwe 
spelers gemengd in de top en subtop van deze generatie, maar helaas waren meerderen 
van hen zaterdag niet van de partij. 
  

  



De koplopers per leeftijdsgroep nemen plaats aan de live-borden.  
Normaal gesproken staat deze rij opgesteld op het podium van de deftige Blauwe Zaal die 

ditmaal echter niet beschikbaar was. Hopelijk volgend jaar wel weer! 
 
De genoemde drie zijn er echter op deze dag wel en daarmee herleven tijden van weleer. 
Eelke doet met een overwinning in de vierde ronde op Jonas een goede slag, maar verliest 
prompt in de volgende ronde van Maarten. Die op zijn beurt in de ronde daarop zijn 
meerdere weer moet erkennen in Jonas. Voor het overige maken zij geen fouten en 
gedrieën lijken ze dan ook ruim voor de rest op een gedeelde eerste plaats af te stevenen. 
Eelke en Maarten winnen inderdaad hun laatste partij, maar het is Kevin Brands die met een 
knappe overwinning op Jonas  (in een - vanwege de increment – zeer langdurig eindspel ) 
het evenwicht verstoort. Vreemd genoeg is op dit NK rapid bij gelijke stand niet het 
onderlinge resultaat beslissend maar het aantal weerstandspunten. Daarvan heeft Maarten 
er meer en gezien zijn overwinning op Eelke komt daarmee de titel terecht bij de juiste 
speler. (Voor de exacte uitslagen in deze groep zie: 
nkrapid.nbsb.org/NKRapid2015/2003/SMWSite/index.html). 
  

  
Maarten, Eelke, Jonas en Kevin tijdens de massale prijsuitreiking. 

 
Het loopt al bijna tegen zevenen als we na een uitgebreide prijsuitreiking ons weer richting 
station begeven. Bij aankomst eerder op de dag is mij gevraagd of wij dan niet met de bus 
zijn aangekomen. De bus? Hoezo bus? Het duurde even voordat ik begreep dat daarmee 
onze vermaarde Nosbo bus werd bedoeld! Natuurlijk! Was dit geen gemiste kans geweest? 
De afvaardiging vanuit het Nosbo gebied was dun te noemen, en als ik me niet vergis vanuit 

http://nkrapid.nbsb.org/NKRapid2015/2003/SMWSite/index.html


het provincie gebied van Groningen zelfs nihil. Begrijpelijk vanwege de afstand maar wel 
erg jammer. Is het geen idee om volgend jaar met een afgeladen Nosbo bus vanuit het 
Noorden naar Eindhoven af te reizen voor een prachtige en beregezellige schaakdag, een 
ouderwets Grand-Prix toernooi? Minstens zo leuk als de JCC competitie, zo niet 
aantrekkelijker. 
  
De terugreis naar Groningen maken we samen met good old Hiddo Zuiderweg die met één 
van zijn pupillen op dit toernooi aanwezig was. Hiddo heeft aangekondigd op zijn blog over 
deze dag te zullen schrijven, dus hou dat in de gaten op: superhiddo.blogspot.nl/. Over oude 
tijden gesproken: jarenlang organiseerde hij met veel succes een schaakreis naar het NK 
rapid in Eindhoven, met als afsluiter op de terugweg in de trein de befaamde Hiddo-kwis. 
Vanaf deze plaats een pleidooi om in november 2016 de handen ineen te slaan en een oude 
en nieuwe traditie samen te laten gaan en op die wijze de noordelijke deelname aan dit 
mooie NK rapid een krachtig nieuw leven in te blazen! 
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Stella, Pieter en Martijn op Harener podium  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 november, 2015 - 19:29 

Wedstrijddatum:  
zondag, 22. november 2015  
Na het North Sea Chess toernooi volgde afgelopen zondag het juboleum toernooi van SC 
Haren. Beide toernooien kennen afzondelijke winnaars maar er wordt over beide 
toernooien een totaal klassement opgemaakt. In de speellocatie Postillion Hotel twee zalen 
waar geschaakt werd en een ontspanningsruimte voor kinderen en ouders met een 
schaakprobleem en een kleurplatenwedstrijd. 
 

 
 
We waren in de B groep weer aardig vertegenwoordigt met Jip, Jetze, Olivier, Stella, Rogier 
en Pieter. Zes keer een geel shirt maar lang niet iedereen had het clubshirt aan. Dat is 
jammer want we horen natuurlijk bij elkaar als club en op het shirt staan onze sponsors die 
belangrijk voor ons zijn. Volgende keer even aan denken. Is het shirt te klein, laat het weten, 
dan ruilen we voor een groter exemplaar. 
 
Jetze speelde voor het eerst als Paardenspronger een toernooi. Zijn score drie keer winst in 
zeven partijen was niet genoeg voor het podium. Ook Rogier scoorde dit aantal punten. Ik 
zag hem een aantal keren net de verkeerde beslissing nemen wat toch punten heeft gekost. 
Jip en Olivier scoorden 4 punten. Ook net niet genoeg voor een plek bij de eerste 6 goed 
voor een beker. Olivier komt in het totaal klassement op de ondankbare vierde plaats. 
Jammer geen beker maar een mooi resultaat over beide toernooien met natuurlijk 



ratingwinst. 
 

 
 
Ratingwinst pakt ook Pieter. Met een mooie score 6 uit zeven partijen werd Pieter 2e in de B 
groep. Naast de beker voor de tweede plaats mocht hij ook de beker voor de beste speler in 
zijn leeftijdcategorie in ontvangst nemen en als klap op de vuurpijl ook nog eens een VVV 
cadeau bon. Stella won vorige week twee bekers een resultaat wat ze vandaag wist te 
copierenmet een zesde plaats. Stella speelde goede partijen waarbij ze twee keer won met 
een loper ontwikkeld vanuit de opening op de 2e rij. In combinatie met de dame een 
dodelijk wapen. De 5 punten van vandaag, samen met de 5 van vorige week waren 
voldoende om het combinatie klassement in de B groep te winnen. Helaas geen foto van dit 
heugelijke feit want de bekers waren er niet. Op een later moment worden ze alsnog 
uitgereikt. Natuurlijk volgt die foto ook op onze site.  
 
De A groep was vandaag ten opzichte van de week ervoor in Usquert nog sterker bezet. De 
Oldenburgse Madita Moenster (1700 rating) had zich ook voor dit toernooi aangemeldt. In 
deze groep waren we met twee schakers vertegenwoordigt, Martijn in de prijzen vorige 
week en Silvan, die vooral meedeed om de motor alvast warm te draaien voor komende 
zaterdag. Vorige week concludeerden we al dat 5 ronden in een groep met ruim 20 
deelnemers wat aan de magere kant is en de factor geluk mee gaat spelen. Dat was 
vandaag ook het geval. Martijn en Silvan wonnen hun eerste partij. In ronde twee speelden 
ze tegen elkaar en was de partij door materiaal verlies bij Silvan snel voorbij. Uit de overige 
drie ronden wist Silvan nog 1.5 binnen te halen. Een 50 % score wat zaterdag voor het team 
met deze score niet voldoende zal zijn voor een ere plaats in Rosmalen. Maar we weten dat 
Silvan veel beter kan. Ik zou zeggen laat het zien! 
 



Martijn trof na Silvan Jonas en Madita, een ongelukkige loting. Beide partijen gingen 
verloren waarvan Martijn, ziek geweest in de dagen ervoor, later zei: ik heb dingen gemist. 
In de laatste ronde won Martijn zijn partij maar dat was niet genoeg voor een van  de 
podiumplaatsen. Op het podium een paar spelers die het geluk mee hadden, maar 
misschien was de factor geluk vorige week wel de oorzaak dat Martijn 2e werd! In de A 
groep liep het speelschema nogal uit. De prijzen in de B groep waren al uitgereikt toen de A 
groep de laatste ronde in ging. Dat kwam met name door de vierde ronde waar we een 
fantastisch gevecht aanschouwden tussen Jonas en aanstormend NOSBO talent Loek van 
der Hagen (SC Haren). Met de tijdtoevoeging van 15 seconden per zet was dit misschien al 
de match van het seizoen. Loek stond in het eindspel qua materiaal ver voor en winst lag in 
het verschiet. Een sensationele winst mogen we wel zeggen. Maar je speelt tegen Jonas 
getruct en tot alles in staat. Jonas had natuurlijk al gezien dat verlies aanstaande was en 
zocht een uitweg tegen Loek die misschien nauwelijks kon geloven dat hij ging winnen. Dan 
het moment: Jonas bied zijn laatste stuk een toren aan om zomaar weg te geven. Loek slaat 
de cadeautje maar al te graag en ziet bij het slaan dat het pat is geworden! Wat een partij. 
Complimenten aan Loek voor een geweldige partij en Jonas, wat een uitweg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meesterklasse C team handhaaft positie in 
Rosmalen  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 november, 2015 - 21:54 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 28. november 2015  
Zaterdagmorgen 05.45 uur. Hier in huis gaan twee wekkers af, Niels gaat vandaag ook mee 
naar Rosmalen als supporter en om onze facebook/website pagina bij te houden. Na een 
douche en kop koffie staat Daan om half 7 voor de deur, op naar de parkeerplaats van het 
Postillion Hotel in Haren. Onderweg pikken we Eelke en Sake Jan op en bereiken het 
vertrekpunt van de NOSBUS even voor zevenen. Ook Sjoerd Jan is vroeg uit de veren, hij 
gaat als trainer ook mee en heeft twee kannen koffie gezet. Aangekomen zien we al heel 
wat deelnemers en ouders maar geen NOSBUS. Een belletje van Erwin naar Wim Knibbe, 
onze vaste NOSBUS chauffeur leert ons dat het busje zo komt. Wim moest in de garage 
eerst nog twee bussen verplaatsen voordat hij met de NOSBUS uit Hoogezand kon 
wegrijden. 
 

 
 
Vandaag reizen we niet met de vertrouwde bus met tafeltjes. De bus heeft wat technische 
problemen en is niet door de APK gekomen. Risico's kunnen we niet nemen dus gaan we 
met een andere bus, zonder tafels weliswaar maar dat kan de pret niet drukken. De 
NOSBUSbroodjessmeerploeg is de avond ervoor op drie locaties in actie geweest om een 
ontbijt aan boord mogelijk te maken. Bij wegwerkzaamheden ter hoogte van Hoogeveen 
kunnen we snel doorrijden en na een korte sanitaire stop bereiken we Speelzaal de Biechten 



om tien voor tien.  
 
Het wordt een spannende laatste speeldag: kan ons D team het podium halen en wat gaat 
het C team doen. Op de vorige speeldag moest het team genoegen nemen met twee verlies 
partijen tegen twee teams met veel hogere gemiddelde ratings. Opvallend punt: ik werd 
getipt door Leendert dat het team van SHTV, tegenstander in de vorige ronde, op het 
vierde bord een speler had opgesteld die lid is van een andere club, uitkomend bij de D 
teams. Dat is in tegenspraak met de regels te lezen in het programmaboekje: artikel 5.3. 
Natuurlijk deed ik navraag en moest mij neerleggen bij de verklaring dat voor deze ronde, 
zonder D teams, dispensatie was verleend omdat deze speler extern speelt bij SHTV. Met de 
toevoeging dat het niet met elkaar bijt. Een vreemde redenering want de competitie met 
een dispensatie speler rating 1500+ op bord vier wordt wel beïnvloed lijkt mij. Ons C team is 
hierin benadeeld. 
 
Het noordelijk combinatie team, onder de vlag van SC de Paardensprong speelde vandaag 
in de volgend opstelling: Ruben Bourgonjen (DAC), Daan Noordenbos (SC Ten Boer), Daan 
de Vetten (SC de Paardensprong) en Gerbrich Kroon (SC Ten Boer). Net als vorige ronden 
was ik teamleider van het C team en Sake Jan kon vandaag als teamleider van het D team 
historie schrijven. 
Tegenstander om 10.00 uur SC Almere, dit team speelde tegen Staunton met 2 - 2 gelijk. 
Op bord 1 won Ruben al snel een kwaliteit en was als eerste van het team klaar met zijn 
partij 1 - 0. Daan en Daan moesten op bord 2 en 3 hun meerdere erkennen waarmee we 
achter kwamen. Op bord vier had Gerbrich wat voordeel, en leek te gaan winnen. Maar ze 
werd, ik en Roelof hebben het niet gezien, ergens getruct. Het voordeel verdween en we 
verloren de match.Meer hierover mogelijk later op het blog van SC Ten Boer. 
 
In de tussenstand,overigens nergens werd dit A viertje (en de uitslagen) tijdens dit toernooi 
opgehangen, zakten we naar de 14e plaats. Even voor half 3 aanvangstijd van de laatste 
ronde wisten we wie de laatste tegenstander werd: het Rotterdamse RSR Ivoren Toren C1, 
toevallig ook tegenstander van Staunton in ronde 4. (2.5 - 1.5 voor de Rotterdammers). Op 
het moment van spelen was ons D team met een opmars bezig maar ik zocht als teamleider 
van het C team toch vaak mijn taak op. Ruben had het bijzonder lastig op bord 1 maar Daan 
en Gerbrich hadden al besllissende acties uitgevoerd. Daan won materiaal en was als eerste 
van zijn team klaar. Een voorsprong welke meer dan welkom was voor de teamspirit. Terug 
in de speelzaal zag ik Gerbirch een drie dubbele aanval met paard op koning, dame toren 
uitvoeren, een klassieker. Met een grijns op het gezicht sloeg Gerbrich de dame en winst 
was niet veel later bereikt. Een dik verdiend punt voor Gerbrich die gedurende dit toernooi 
toch wat tegenslagen had gehad. Ruben verloor de partij maar op bord twee had Daan een 
remise in de hand. Na veel heen en weer geschuif in een pionnen/dame eindspel werd het 
nodige halfje gewonnen. Met winst in de laatste ronde eindigt het team op de 10e plaats 
(gedeeld op matchpunten 7e maar minder bordpunten). Gezien de gemiddelde teamrating 
voor aanvang van het toernooi de plaats waar we thuishoorden. Het team van Staunton 
speelde twee keer gelijk. In de eindstand hebben we het zelfde aantal matchpunten, 8. 
Maar Staunton scoorde 17.5 bordpunten tegen 15.5 van ons team. 
 



 
 
Ik was op tijd terug in de speelzaal van de D teams om mee te maken hoe ons D team 
Nederlands Kampioen werd. Zie het verslag van Sake Jan!. Na de prijsuitreiking aten we 
gezamelijk in de zeer drukke plaatselijke snackbar. De NOSBUS vertrok om 20.00 uur en 
met een tussenstop onderweg waren we tegen 23.00 uur terug in Haren. De tafeltjes in de 
bus waren op de terugweg eigenlijk niet nodig. Menig kind en ouder viel op de terugweg in 
slaap.  
 
Voor de derde keer werd dit toernooi in Rosmalen georganiseerd. De speelzalen zijn prima 
maar in de kantine is het zoeken naar een plekje, eigenlijk gezien het aantal deelnemers te 
klein. Rosmalen is voor ons noorderlingen veel te ver weg. De reistijden zijn enorm, we 
moeten vroeg weg en zijn sávonds laat weer terug. We zijn al in het nadeel ten opzichte van 
de teams (de meesten!) die op een uurtje reisafstand zitten met kinderen en ouders die heel 
vroeg moeten opstaan. 
Per openbaar vervoer is het nauwelijks of niet te doen. Van Groningen CS vertrek om 06.05 
uur. Je bent in Rosmalen rond half 10 maar hoe bereik je op tijd de speelzaal? Dus de vraag 
waarom wordt dit toernooi niet centraal in Nederland gespeelt? 
 
Met de laatste speeldag komt ook een (voorlopig) einde aan een uniek NOSBO project, 
georganiseerd door de deelnemende clubs, de NOSBUS en het gecombineerde C team. Met 
beide initiatieven hebben we laten zien hoe we als noordelijk clubs met elkaar omgaan. De 
bus heeft leverde veel contacten op tussen ouders en kinderen van de clubs en het was 
supergezellig met ontbijt en koffie aan boord. En op de terugweg gezamelijk eten en 
drinken voor onderweg. Misschien dat het woord NOSBUS een keer als woord van het jaar 
in de Dikke van Dale wordt opgenomen! Namen die werden afgeleidt: NOSBUSbobo, 
NOSBUSbroodjessmeerploeg, NOSJET, wie weet er meer! 



 
Speciale dank gaat uit naar onze vaste chauffeur Wim Knibbe van het Nationaal 
Busmuseum. Hij heeft ervoor gezorgt dat we veilig heen en terug zijn gereden en Wim is 
een fan van ons geworden. Schaken kan hij niet, zijn broers wel, maar leefde alle dagen mee 
met onze teams. Bijzonder gefasineerd was hij hoe de kinderen achter het bord zaten en we 
zagen hem echt meeleven in de laatste speelronden van ons D team. Wim bedankt! 
 
Dan nog een annekdote van Niels vragend naar een stand op een A viertje, door Niels: 
Niels wilde graag een papiertje met de tussenstand erop en besloot om de organisatie maar 
eens aan te spreken. of dat mogelijk was want er hing nergens een tussenstand. En daaruit 
volgde de volgende gesprekken  
Niels: Meneer mag ik u wat vragen. 
Organisatie: Ja tuurlijk  
Niels: Zou u voor mij de tussenstand willen uitprinten 
Organisatie: Dat staat op internet 
Niels: Maar ik zou het graag op papier willen hebben 
Organisatie: Nee maar dat staat op internet. 
Niels: Nee maar ik wil het graag op papier hebben 
Organisatie: Ik snap dat je het op papier wilt hebben maar ik heb geen beschikking over een 
computer 
Niels: Maar in dat lokaal staat een computer met een printer 
Organisatie: Ja maar daar heb ik geen beschikking over 
Niels: En wie heeft daar dan wel beschikking over. 
Organisatie: Die man aan de bar die even pauze aan het houden is want die is de hele dag al 
hard aan het werk. 
 
Dus Niels liep naar die man toe en het volgende gesprek volgde. 
Niels: meneer zou u voor mij de tussenstand willen uit printen 
Organisatie: dat staat op internet 
Niels: Ja dat weet ik maar ik wil het graag op papier hebben. 
Organisatie: Als ik het voor jouw uitprint dan wil iedereen het hebben. 
Niels: Maar er ligt in de printer nog een heel dik pak papier. 
Organisatie: Ja maar er moet nog meer worden afgedrukt en het is mijn eigen pak papier. 
Niels: dan regel ik voor u een pak papier met 500 A4'tjes  
Organisatie: nou dat hoeft nou ook weer niet maar als je je eigen papiertje regelt dan druk ik 
het voor je af. 
 
Daarop besloot Niels om naar de bar te lopen en om een leeg A'tje te vragen en die kreeg hij 
2 stuks. Hij is toen naar de organisatie toe gelopen en kreeg uit eindelijk de tussenstand 
uitgeprint. Maar wel klein op de een helft van het papiertje alsof het leek of ze ook nog inkt 
wilde besparen. 
 
Uitslagen en stand in de Meesterklasse zie: Eindstand Meesterklasse: 
 
Foto's geplaatst in ons fotoboek 

 

http://www.nationaalbusmuseum.nl/
http://www.nationaalbusmuseum.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdclubcompetitie/2015


Thriller van Rosmalen 

Ingezonden door Sake Jan op 2 december, 2015 - 12:48 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 28. november 2015  
Zoals al een paar dagen prominent op deze site te lezen en te zien is: zaterdag 28 november 
2015 werd het Paardensprong team bestaande uit (op bordvolgorde) Eelke, Thijmen, Silvan 
en Nick Nederlands kampioen van de KNSB Jeugdclubcompetitie in de categorie D (de 
leeftijd t/m 12 jaar). Het kampioenschap dat in het najaar gedurende drie zaterdagen in 
cultureel centrum De Biechten te Rosmalen (tegen Den Bosch aan gelegen) verspeeld werd 
eindigde in een ongekende, niet meer verwachte climax. In de negende en afsluitende 
ronde waarin geen eind leek te komen aan de spanning welke zich voortdurend van het ene 
bord naar het volgende bord verplaatste, waren uiteindelijk de vier Paardensprongers de 
gelukkigste. 
  

  
Namens de KNSB heeft Dharma Tjiam (geheel links) net de bekers uitgereikt aan de winnaars 

in de D-categorie.  
Zittend het team van VAS (Amsterdam), tweede. Rechts het Klim-Op team (Cappelle a/d 

IJssel), derde. 
(Foto organisatie) 

  
Met zeven overwinningen, een gelijk spel en een verlieswedstrijd behaalden het 
Paardenprong team hetzelfde aantal matchpunten als concurrent VAS en was het ene 
bordpunt voorsprong op de Amsterdammers, van wie men het onderlinge duel overigens op 
de tweede speeldag had gewonnen, beslissend voor de titel. Een fantastisch resultaat. In de 
eerste plaats natuurlijk voor de spelers die een compliment verdienen voor de enorme inzet 
en toewijding die zij tijdens de drie lange en vermoeiende speeldagen hebben getoond. 
Maar niet minder voor schaakclub De Paardensprong die volgende maand juist zijn tienjarig 
bestaan viert! 



 
In de viewer hieronder vijf partijen van de laatste speeldag: 
  

Ronde 7 - het begin van de dag  

 

 
Wat was ook al weer de uitgangspositie aan het begin van deze zaterdag? Na de zes eerder 
gespeelde ronden deelde het team met 9 matchpunten een derde plaats met De 
Waagtoren/Winterkoning (Alkmaar). Aan de leiding met 10 punten stonden de teams van 
Klim-Op (Capelle a/d IJssel) en VAS, overigens beiden met een gelijk aantal bordpunten van 
17 als De Paardensprong. Een voordeel voor de onzen: de twee koplopers troffen elkaar in 
ronde 7, dus daar gingen punten vallen en als enige had De Paardensprong alle drie 
concurrenten reeds ontmoet. 
  
Het belangrijkste in zo’n situatie is je puur te richten op je eigen wedstrijd. Opdracht één: je 
eigen drie duels winnen, waarmee een tweede plaats – gedeeld of ongedeeld – praktisch 
zeker zou zijn. Twee: het liefst zoveel mogelijk bordpunten verzamelen, omdat die bij een 
gelijke positie in de einstand de doorslag gaven. Als je dat allemaal goed deed en de 
concurrentie werkte ergens onderweg mee, dan  ...? 
  

Op de laatste speeldag is dit precies wat de 
Paardensprong mannen uitvoeren. Van begin tot het einde is de concentratie optimaal. Bij 
een tegenslag vechten ze zich terug, is het niet in de partij dan wel in de volgende match. 
De eerste ronde van de dag (zie foto) wordt met 3-1 gewonnen van Leiderdorp. Eelke haalt 
zijn Hollandse opening van stal en weet de zwakke plekken in de witte stelling snel te 
vinden. Thijmen krijgt een Franse opening tegen zich waar hij niet meteen het juiste 
antwoord op lijkt te hebben, maar plotseling is er voor hem een open f lijn en niet veel later 
zelfs ondekbaar mat. De tegenstander van Silvan offert een loper op h6, maar heeft geen 

http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/MkD-Stand6.JPG
http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/Mkl-dag3-2.JPG


doorslaggevende aanval en blijft het stuk achter. Alleen Nick – kampend met de naweeën 
van een griep - verliest, maar hij herstelt zich in het vervolg meer dan voortreffelijk. 
  
De gedroomde uitslag bij de twee concurrenten blijft uit. Hadden zij gelijkgespeeld dan had 
het spel tussen VAS, Klim-Op en De Paardensprong om de bordpunten in de laatste twee 
ronden kunnen beginnen, een strijd die wij met een punt voorsprong in waren gegaan. VAS 
is echter ruimschoots de betere en wint, net als wij, met 3-1. Elk nadeel heeft natuurlijk ook 
weer zijn voordeel: Klim-Op zijn we nu voorbij. Als we blijven doen wat we moeten doen is 
een ongedeelde tweede plaats zeker. Om nog in aanmerking te komen voor het 
kampioenschap zal het sterke VAS echter een uitglijder moeten maken. 
 

Ronde 8 - de laatste kans? 

 

 
We vestigen onze hoop op de een na laatste ronde. Daarin is Waagtoren/Winterkoning de 
tegenstander van VAS. De Alkmaarders hebben in ronde 7 verloren, maar zijn wel een 
degelijke subtopper en de enige die het VAS mogelijk nog moeilijk kan maken. De 
talentvolle Amsterdammers, met drie E-spelers in de gelederen en kennelijk op volle toeren 
draaiend, laten hun provinciegenoten echter geen schijn van kans: 4-0. Onze Groningers 
kijken niet naar de andere tafel, maar spelen goed hun eigen spel. Als Eelke en Thijmen hun 
partijen in winst hebben omgezet kunnen we op de twee resterende borden remise laten 
aanbieden om de matchoverwinning en een tweede plaats zo goed als veilig te stellen. Maar 
een half punt zal er toch wel uitrollen? Bij een onverhoedse 2-2 trouwens is die tweede 
positie in de laatste ronde nog steeds op eigen kracht bereikbaar. En hoewel de 
ontwikkelingen op de VAS tafel het uitzicht op een mogelijk kampioenschap volledig lijken 
te ontnemen, om die laatste strohalm eigenerhand op te geven is weer het andere uiterste. 
Daarbij: schaken speel  je om te winnen en wat je niet wilt is de spelers storen in hun 
concentratie. 
  

 
Dit neemt niet weg dat zowel Silvan (foto Harry Gielen uit ronde 7) als Nick het erg lastig 
hebben. Silvan belandt na een gelijk opgaande partij in een eindspel met elk een aantal 
pionnen, een paard en een loper. Zijn tegenstandster lijkt duidelijk het initiatief te nemen 

http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/MkD-Stand7.JPG
http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/MkD-speler3.JPG


door haar koning naar het midden van het bord te brengen. Dat blijkt echter voorbarig, 
want Silvan weet die juist weer terug te dringen en neemt zelf het heft in handen. Na een 
volledige stukkenruil is het pionneneindspel glad gewonnen voor hem en dat betekent dus 
het derde punt (zie partijviewer). 
 

Nick (foto van tweede speeldag) had in het middenspel de 
dame van zijn opponent danig in het nauw gebracht, maar nu deze tegen die van hem 
geruild is zijn de rollen omgedraaid. In wat bij analyse een verloren positie blijkt grijpt Nick 
een hem geboden kans met beide handen aan. Hij pent een paard op de achterlijn wat zijn 
tegenstander de kwaliteit kost. In het voordelige eindspel lijkt Nick niet zuinig genoeg op 
zijn pionnen waar hij het toch van zal moeten hebben. Er blijft voor hem een toren over 
tegen een paard. Doorgaans remise. Nicks tegenstander echter laat zijn koning naar de rand 
duwen en samen met het paard staat hij zo ongelukkig dat de partij verloren gaat (zie 
partijviewer). 
 
Het had volstrekt anders kunnen lopen, maar we schrijven nu wel een 4-0 overwinning bij. 
Andermaal exact dezelfde uitslag als VAS bij wie we dus op bordpunten volledig in het 
spoor blijven, maar nog steeds wel tegen de achterstand van dat ene matchpunt aankijken. 
Maar vooral zijn we blij voor de twee spelers zelf, met name Nick die met zijn overwinning 
een serie van verliespartijen ombuigt. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand die op dat 
moment kan bevroeden hoe belangrijk deze twee punten aan het eind van de rit blijken te 
zijn … 

 
Ronde 9 - de beslissing 
 

Na acht 
ronden hebben de topteams en zelfs de subtoppers elkaar allemaal ontmoet. VAS, met 14 
punten aan de leiding, treft de Brabants/Belgische combinatie STB dat met 9 punten - maar 

http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/MkD-speler4.JPG
http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/MkD-Stand8.JPG
http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/Mkl-Dag3-5.JPG


liefst 5 punten minder - de zevende plaats inneemt. Ook de ratinggemiddelden van de twee 
spreken boekdelen: 1367 tegenover 926. Van STB mogen geen wonderen worden verwacht, 
VAS zal de titel moeiteloos binnenslepen. De Paardensprong wordt gekoppeld aan het op 
een vijfde plek bivakkerende team van De Toren Arnhem (foto rechts). Een kleine 
overwinning en zelfs een gelijkspel is genoeg voor een tweede plaats in de 
eindrangschikking. Deze laatste ronde is een kwestie van uitspelen, niemand die daaraan 
twijfelt; de kaarten zijn geschud, de spanning eraf. Hoe anders zal het gaan ...  
 

 
Op bord één neemt Eelke (foto Harry Gielen uit ronde 7) zijn tegenstander meteen in een 
stevige greep. Deze doet een wanhoopsoffer op h3, waarna Eelke met wit het veld g2 met 
zijn paard gedekt moet houden op straffe van mat in één. Plotseling grote schrik in het 
Paardenprong kamp: kort na de opening heeft Thijmen zijn dame verloren! Silvan lijkt 
gelukkig goed te gaan en zoals steeds zit Nick te veraf om goed zicht te hebben op zijn 
bord. Eelke gooit ondertussen, op het oog zelfverzekerd, het ene na andere stuk er 
tegenaan. De teamleider moet er maar op vertrouwen, maar enige onrust maakt zich toch 
van hem meester. Is dit geen onverantwoorde gallery play dat niet alleen hém de kop kan 
kosten maar waar misschien – veel erger - het hele team mee de afgrond ingetrokken 
wordt? Gelukkig blijkt alles correct. Eelke kan zich zelfs permitteren een mat in één te 
missen, het mat in twee is er wel (zie partijviewer).  
  
Ik werp eens een blik op de tafel van VAS. Tot mijn verbazing zijn daar nog geen 
beslissingen. Het derde bord staat nog geheel vol met stukken, op bord vier is men veel 
verder maar is het nog niet verloren voor STB. En vergis ik mij of verkeert het jonge VAS 
talent, vorige week nog superieur in zijn leeftijdsgroep tijdens het NK rapid in Eindhoven, op 
bord twee licht in de problemen? Toch ook nieuwe opschudding bij de geelhemden: de 
tegenstander van Silvan heeft tegenspel gecreëerd en Silvan moet zijn toren voor een loper 
geven. Moeten we niet Silvan en Nick remise laten aanbieden om een tweede plaats veilig 
te stellen? Maar dat kan niet! Als slechts één van de twee remiseaanbiedingen aangenomen 
wordt is met het te verwachten verlies van Thijmen de overwinning zelfs in gevaar. We 
moeten het beste ervan maar hopen. 
  
Volkomen onverwacht is er, zonder dat misschien alle spelers er van doordrongen zijn, een 
enorme strijd ontbrand. Een strijd op de borden uiteraard, maar ook één tussen de tafels 
van VAS en De Paardensprong. Duidelijker is ook dat de druk steeds meer naar het VAS 
team verplaatst wordt. Op het eerste bord staat het weliswaar op winst, maar bord twee 
heeft het werkelijk lastig en achteraan staan nog slechts pionnen op het bord waarvan de 

http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/MkD-speler1.JPG
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VAS speler er één meer heeft maar dat voordeel lijkt geheel teniet gedaan door het bezit 
van een dubbelpion. 
  

 
Silvans voordeel blijkt nog steeds voldoende om de partij naar zich toe te trekken en brengt 
de stand op 2-0 (zie partijviewer). De slag om de bordpunten is in de vorige ronde al 
gewonnen, in deze eindfase is uitsluitend de match overwinning van belang. Nick biedt op 
aanwijzing van de kant remise aan en in een gelijkwaardig 3x3 pionneneindspel stelt zijn 
tegenstander zich daarmee tevreden (zie partijviewer). Dit geeft rust in het Paardensprong 
kamp: een ongedeelde tweede plaats is nu zeker. Thijmen (foto Harry Gielen uit ronde 7) 
vecht zich ondertussen ondanks de materiële achterstand in een zenuwslopende partij 
terug in de wedstrijd, maar de aandacht wordt nu vooral verlegd naar de tafel van de buren. 
 
De borden één en vier daar hebben de verwachte uitslag gekregen: winst en remise. En op 
bord tweeis nu echt een sensatie in de maak: de STB speler heeft twee pionnen meer en 
weet het spel te vereenvoudigen tot een dubbel toreneindspel. Hij geeft het niet meer uit 
handen en dat brengt de match VAS-STB op een tussenstand van 1½ tegen 1½ . 
Ongelooflijk maar waar: een remise op VAS bord nummer drie is nu voldoende voor een 
Paardensprong kampioenschap! Op onze tafel lijkt Thijmen, wiens actieve stukken de 
vijandelijke koning fel op de huid zitten, zelfs uitzicht te hebben op winst - al doet het 
resultaat er gezien de reeds binnengehaalde matchoverwinning voor de eindstand niet 
meer toe. In een voor beiden gespannen stelling krijgt hij toestemming om remise aan te 
bieden dat door zijn tegenstandster zonder dralen geaccepteerd wordt. Uitslag De Toren - 
De Paardensprong: 1-3. 
  

http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/MkD-speler2.JPG


Na al deze opwinding zou men 
denken dat het nu wel eens gedaan moest zijn. Maar niets is minder waar. Het strijdtoneel 
verplaatst zich volledig naar het bord drie van de match tussen VAS en STB. Want al de 
gunstige ontwikkelingen ten spijt, het betekent nog helemaal niets. Als VAS met zijn speler 
als de duidelijke favoriet op het derde bord gewoon wint van de STB speelster is er voor hun 
nog altijd niets aan de hand. Eigenlijk begint het spel geheel overnieuw. Een haag van 
toeschouwers richt zijn ogen op het laatste duel aan deze kant van de zaal dat nog een vol 
half uur doorgaat. 
 
Deze partij zal de eindstand bepalen. VAS moet de partij winnen om het kampioenschap 
binnen te halen. Remise brengt de stand in de match VAS-STB op 2-2 waarmee VAS de 
voorsprong van het ene matchpunt op De Paardensprong verspeelt en deze zelfs voorbij 
ziet komen vanwege het net extra gescoorde bordpunt. 
  
De twee zijn inmiddels terecht gekomen in een paardeneindspel met elk vijf pionnen. 
Razend moeilijk. De VAS speler is zich ongetwijfeld bewust van zijn opdracht. Maar hoe zit 
het met de Belgische speelster? Heeft zij weet van het immense belang van de afloop van 
deze partij? Wat zijn haar bedoelingen? Wil ze proberen met een overwinning de match 
voor haar team in de wacht te slepen? Alles wat geel is hoopt vurig van niet. Laat haar 
asjeblieft op remise spelen, meer dan dat vragen zij niet! 

http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/Mkl-Dag3-3.JPG


De VAS speler - met zwart - heeft de beste 
vooruitzichten op winst, hij wint een pion. Maar wit blijft zich hardnekkig verdedigen. Zelf 
winnen is er niet meer bij en in zekere zin is dat goed nieuws voor ons als toeschouwers. Het 
hoogst haalbare is remise en haar spel wijst inmiddels op die intentie. De weg ernaartoe 
weet ze overtuigend te vinden. Het paard offert ze op voor zwarts verkregen vrije a-pion, 
waarna haar koning sneller aan de andere kant van het bord is. Haar tegenstander moet 
kiezen welke van de twee hij opgeeft: het paard of zijn laatste pion. Een compliment voor 
de VAS speler: hij kiest voor het paard waarna de twee wederzijds overgebleven pionnen 
onvermijdelijk tegen elkaar geruild worden en er - geheel in stijl - twee kale koningen over 
blijven. De spelers geven elkaar de hand (foto Harry Gielen). Aan de zijkant doen wij 
onderling hetzelfde. De Paardensprong is kampioen! 
 

http://scdepaardensprong.nl/sites/default/files/Mkl-Dag3-4.JPG


 
 
 

  
Links:  
Standen en 
uitslagen: www.schaakbond.nl/home/nieuwsarchief/2015/jeugd/jeugdclubcompetitie/2015 
KNSB bericht: www.schaakbond.nl/home/paardensprong-de-sterkste-in-meesterklasse-d 
Schaakclub Ten Boer: roelofsschaakblog.blogspot.nl/2015/11/een-team-om-trots-op-te-
zijn-zaterdag.html 
VAS verslag: www.vas1822.nl/index.php/jeugdexterne/859-vas-d1-verspeelt-nk-goud 
Klim-Op verslag: www.ssv-klimop.nl/ 
Waagtoren/Winterkoning verslag: www.waagtoren.nl/ 
Site van STB speelster aan wie De Paardesprong uiteindelijke de eerste plaats 
dankte: www.louiseschaakt.blogspot.nl/ 
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Meesterklasse D team gehuldigd in de 
Hunzeborgh, prijsuitreiking beste Club Actie 
verkopers 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 december, 2015 - 21:23 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 4. december 2015  
Feest in onze  thuisbasis vanmiddag! Vorige week zaterdag werd voor onze club een heel 
belangrijke titel binnengehaald: Nederlands Kampioen in de Meesterklasse D. Een unieke 
titel want je moet vier kanjers achter de borden hebben om een dergelijk resultaat te 
kunnen behalen. En die hadden we! Zie het verslag van Sake Jan eerder op onze site. Hoe 
kan je een Nationaal Kampioen beter binnenhalen met  
"We are the champions" van Queen, een feest taart een een erelint gevormt door onze 
clubleden. Dat gebeurde vanmiddag in onze thuisbasis, een uniek moment in onze 
clubhistorie! Het hele verslag van Sake Jan komt in ons jubileumboek. 
 

 
 



 
 

 
  
 
Nog meer feest: de beste verkopers in de Grote Clubactie werden ook in het zonnetje gezet. 



Lars als allerbeste verkoper, Charlotte de nummer twee en gedeeld derde Stella en Jip. 
 

 
 
Uitslagen van de gespeelde partijen in de interne competitie staan op de site. Het 
talentenklassement volgt volgende week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Succesvolle zondag in Lingen 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 december, 2015 - 23:47 

Wedstrijddatum:  
zondag, 6. december 2015  

Verslag: Marcel Dekker 

Iets voor acht uur vertrokken we met Stella zondagochtend vanuit Beerta (pakjesavond 

gevierd bij opa en oma) naar Lingen om deel te nemen aan het 186e toernooi van de 

Jugendserie. Vorig jaar nog in dichte mist naar Lingen, nu vrij zicht en een temperatuur 

in de dubbele cijfers. Om kwart over negen vonden we nog net een parkeerplekje bij het 

Franziskusgymnasium in Lingen. Parkeerruimte is er helaas beperkt, maar het gebouw is 

een mooie plek voor een schaaktoernooi. De sfeer is er ieder jaar aangenaam en de 

catering, met bij aanvang voor wie wil gesmeerde bolletjes en voor slechts 3 Euro een 

bord macaroni in de middagpauze, is prima. 

Nadat Stella zich had geregistreerd en we ons in de kantine (reeds in kerstsfeer) hadden 

geïnstalleerd kwam voor ons onverwacht Ximene om ook deel te nemen. Leuk dat Stella 

deze keer niet de enige deelnemende Paardenspronger was. Menko had zich ook 

aangemeld maar zag na een late pakjesavond toch af van deelname. 

 

 

Na een paar openingswoorden in de kantine kon het toernooi rond half elf (zoals 

gewoonlijk ongeveer half uur later dan gepland) beginnen, Stella in U8 (31 spelers!) en 

Ximene in U10 (14 spelers). In totaal waren er 116 deelnemers. 



In 2014 was het toernooi op een zaterdag, ook 6 december. Stella is toen 10e geworden 

en was daarmee niet tevreden. Dit jaar wilde ze het veel beter gaan doen. Ze was als 

tweede  geplaatst, en begon daarmee op bord twee, maar de ratings zeggen in Duitsland 

niet alles. Soms heeft iemand nog nooit bij een Jugendserie meegedaan (Lauri Maris uit 

Winterswijk bijvoorbeeld) en heeft dan een rating van 0 en soms heeft iemand al een 

jaar niet deelgenomen aan een Jugendserie, maar zich wel verder ontwikkeld. Dat laatste 

merkte Stella direct in de eerste ronde, tegenstander de niet onbekende Joel Wallat uit 

Papenburg. Op papier zou hij geen probleem moeten zijn (ook wanneer we zijn NJR 

bekijken, slechts 143), maar in de praktijk bleek hij een stuk sterker te spelen. Het werd 

een duizelingwekkend spannende partij, misschien wel de spannendste in U8 van de hele 

dag. Stella kwam op achterstand (dame weg door dubbele aanval) en vocht zich knap 

terug. Met paard, loper, toren wist ze een pion op de a-lijn te laten promoveren (zie foto 

met stelling). Daarna ging het snel en won ze de partij met complimenten van de 

wedstrijdleider voor beide spelers (bij aanvang van de tweede ronde herhaalde hij dat 

nogmaals, "Tolle Leistung von Stella und Joel"). 

Voor Ximene verliep de eerste ronde iets minder gunstig. Door een ongelukkig zet ging 

de eerste ronde verloren. In een latere ronde viel me op dat ze erg snel zet. Wat meer de 

tijd nemen zal niet schaden. En zeker met 20 minuten bedenktijd kan dat ook 

gemakkelijk. 

Door de lange duur van haar partij in de eerste ronde, mocht Stella zonder pauze direct 

weer plaatsnemen voor de tweede ronde. Daarin trof ze een oude bekende, Anna 

Wilmink. In Spelle op het meisjestoernooi afgelopen september ging de winst naar Anna. 

Deze keer won Stella. 



 

 

En ook voor Ximene verliep de tweede ronde gunstig, eerste punt binnen! Echter de 

motor was nog niet helemaal warm. De derde en vierde ronde gingen verloren. Ook 

Alexandra Wallat, concurrent voor de titel beste meisje, stond na vier ronden op nog 

maar 1 punt. Het was dus best spannend in U10. Vanaf ronde 5 kwam Ximene pas goed 

op gang. Ze gaf geen punt meer weg en zorgde met 4 uit 7 voor een persoonlijk record! 

Ze werd daarmee derde meisje in U10 en 8e in het algemeen klassement van U10. 

Helaas net niet genoeg voor een beker. Daarvoor was slechts een half puntje extra nodig 

geweest om gelijk te eindigen met Alexandra Wallat die in het algemeen klassement op 

een 5e plek stond. Aangezien het beste meisje op een derde plek stond en er geen 

dubbele bekers worden gegeven, ging de prijs voor beste meisje naar Alexandra Wallat, 

die overigens als eerste geplaatst stond. Ximene mocht wel een oorkonde met de 

plaatsnotering en een grote Nikolaus van chocola (traditiegetrouw in Lingen voor iedere 

deelnemer) in ontvangst nemen. 

Bij Stella begon het ondertussen op een andere manier spannend te worden. Zou ze deze 

keer in staat zijn om een 100%-score te halen? Iets wat haar nog nooit gelukt was. 

Vanaf de derde ronde speelde ze op bord 1 en dat bleef zo tot en met de laatste ronde. 

Ze kreeg al snel na iedere ronde een hand van de wedstrijdleider van U8, de 



sympathieke Stephan. Maar met die belangstelling nam de druk ook toe. 

In de laatste ronde, met inmiddels 6 uit 6, trof ze Luca Kröger van SV Osnabrück, nog 

maar 6, en als eerste geplaatst. Luca speelde tot nu toe in U7 en dat was voor hem geen 

probleem. Helaas kent de Jugendserie in Lingen geen U7 en dus moest hij in U8 

meedoen. Stella won ook deze 7e ronde en had dus voor het eerst 7 uit 7! Luca eindigde 

overigens op een 7e plek, voor zijn leeftijd niet slecht, gelet op zijn rating wellicht wat 

teleurstellend, maar die rating was ook slechts gebaseerd op 2 toernooien. En met een 

half puntje meer had ie al derde kunnen worden. 

Bij de prijsuitreiking in de kantine mocht Stella met de woorden Super-Leistung van de 

wedstrijdleider een grote beker, een oorkonde en een Nikolaus in ontvangst nemen. Om 

16.00 uur ten slotte konden we de terugreis naar Assen starten. 

Een foto-impressie van de dag is onder deze link te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/115826242034335493324/JugendserieLingen2015?authkey=Gv1sRgCKjc8N658-KCygE


V2 team speelt remise in Villa Langeheerd 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 december, 2015 - 22:41 

Wedstrijddatum:  
woensdag, 9. december 2015  
Ons tweede NOSBO viertallen team (afgekort V2) speelde woensdagavond in de tweede 
ronde een uitwedstrijd in de schitterende Villa Langeheerd in Usquert. Wat een weelde om 
als club (ScepU) in een dergelijke locatie te mogen spelen en je tegenstanders te mogen 
ontvangen! Ons team bestaat uit twee jeugdspelers, Joep en Nick aangevult met het koppel 
Ronald&Ronald. Aangezien de jeugd de morgen erop in de schoolbanken moet zitten werd 
in goed overleg met ScepU V1 afgesproken om een uur eerder te beginnen, 19.00 uur. 
 
We vertrokken met twee auto's zodat de jeugd na afloop van de partij niet te lang hoefde te 
wachten op een beslissing op het laatst spelende bord. Joep reed met mij mee en in de auto 
spraken we af wie op bord 1 zou spelen. Joep speelt liever met wit dus bord 1 was voor hem. 
Even voor zevenen waren we ter plaatse en na een consumptie konden we beginnen. Nick 
op bord vier speelde tegen Joost Bensink wat haast een partij vluggeren leek. Terwijl ik nog 
bezig was met de opening waren zij al praktisch belandt in een eindspel waar Nick het 
onderspit delfde met twee pionnen minder. Joost schoof een van zijn pionnen naar het 
promotieveld waarna zijn "nieuwe" dame het klusje klaarde. 
 
Op bord drie won Ronald (vader van Nick) met wit een loper in het middenspel tegen Arend 
Bensink. Echter dit voordeeltje verdween als sneeuw voor de zon toen Ronald zijn dame in 
de penning kwam. Daarmee was de partij gespeeld: Bensink - Huisinga 2 - 0. Jammer want 
Ronald wacht nog op zijn eerste zege! Op bord 1 won Joep een loper en wist dit voordeel 
mee te nemen in een pionneneindspel. Vakbekwaam maakte Joep het karwei af, 2 - 1. Op 
bord twee kwam ik met zwart goed uit de opening en nam het initiatief over. De paarden 
van wit dreef ik met mijn pionnen terug waardoor er zelfs een op A1 terecht kwam. Na een 
dubbele aanval dame wist ik een loper te winnen, maar verloor deze later ook doordat mijn 
loper werd ingesloten. Met een winst van 4 pionnen ging ik het gewonnen eindspel in 
maar... mijn tegenstander ging door de vlag. Adrupt kwam er een eind aan een zeer leuke 
partij die ik, en ook mijn tegenstander, ondanks mijn voordeel, graag hadden doorgespeeld. 
In de vorige ronde ging ik door de vlag, nu won ik door het uurwerk. Het is te hopen dat het 
speeltempo, ondanks dat het mag en vrijgelaten wordt onder de deelnemende teams, 
bepaald wordt op een tijd en tijdtoevoeging per zet. Dat zou de viertallen competitie nog 
leuker maken! Op 11 januari spelen we verder met een uitwedstrijd tegen DAC Delfzijl. 
Vanavond speelt V1 een uitwedstrijd tegen SISSA. 

 

 

 

 

 

 



Onnodige nederlagen NJC teams  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 december, 2015 - 19:29 

Wedstrijddatum:  
woensdag, 11. november 2015  
De derde speelronde in de NJC competitie werd gisteravond gespeeld in het Dorphuis in 
Usquert. Ons tweede team speelde tegen SC Ten Boer 2 en team 1 moest aantreden tegen 
titelverdediger Staunton. Reden voor ons om de joker in te zetten, Eelke speelde op bord 1 
tegen Jonas. 
 

 
 
Alle teams waren op tijd op de locatie dus kon om kwart voor acht begonnen worden. Eerst 
naar team 2 waar Rogier op bord drie als eerste klaar was. Een goede partij betekende een 
voorsprong voor het team. Op bord 1 zocht Stella met de zwarte stukken de aanval met 
dame/paard. Dit duo was niet genoeg om de koningstelling van haar tegenstander open te 
breken. Waar het mis ging is mij ontgaan maar plotseling was Stella het nodige aan 
materiaal kwijt. Tussenstand 1 - 1. Op bord twee kwam Jelger een stuk of drie pionnen 
achter, maar knokte zich knap terug in de partij. Met een dubbele aanval paard won Jelger 
een toren dus zou je zeggen; partij beslist. Niet dus, ergens ging Jelger de fout in wat op zijn 
beurt een toren kostte. De zwarte dame van zijn tegenstandster was veel actiever en veel 
belangrijker zwart had het initiatief waar Jelger alleen op kon antwoorden. Een verplichte 
dameruil op c1 en promotie was het einde van de partij. Lars op bord 4 speelde gewoon 
goed maar mist nog kennis in het eindspel. Met twee torens voor beiden maar 2 pionnen 
voor Lars leek de partij in de tas. De pion voor het promotieveld leek beslissend maar Lars 
koos voor de verkeerde oplossing. Zijn koning voerde oppositie maar door juist dit stuk te 



verschuiven verloor Lars de stelling. Zwart hield een toren over tegen een kale koning van 
Lars. Na wat zoekwerk hoe ook alweer mat te geven toren/ koning tegen koning alleen werd 
de match beslist. 1 - 3 voor Ten Boer 2. Een beetje gelukkige uitslag voor de Tenboersters 
maar wij moeten het eigenlijk gewoon afmaken. De partijen zijn genoteeerd dus weer veel 
leermomenten voor het team als we de partijen gaan analyseren op de clubmiddag. Het 2e 
SC Ten Boer team staat na deze ronde verrassend 2e! In de volgende ronde treft ons team 
ScepU. 
 

 
 
Voor team 1 was de opdracht een goed resultaat te boeken tegen koploper Staunton. Eelke 
tegen Jonas zou wel eens de kraker van de avond kunnen worden. Op bord vier speelde Nick 
tegen Jan van Rijendam veel te snel. De stukken werden snel afgeruild waarna ook de ruil 
van de dames volgde. Ik denk dat dit voor Nick met wit spelend niet gunstig is geweest. 
Zwart kreeg een open lijn te pakken (zie foto) in het toren pionnen eindspel.Hoe de partij is 
geeindigd heb ik niet gezien maar Nick verloor. Op bord 1 werd de partij tussen Eelke en 
Jonas niet wat we verwacht hadden. Jonas wist met eeuwig schaak de punten te delen. 
Intussen zat Martijn in een lastige stelling waarbij hij even dacht remise aan te bieden, maar 
hij moest doorspelen voor het resultaat. Daan stond op dat moment goed met een 
voorsprong van een aantal pionnen. Toch wist Martijn de partij binnen te slepen met een 
penning waarmee een toren werd gewonnen. Geen vuiltje aan de lucht want Daan kon het 
eigenlijk gewoon uitspelen. Toch ging het fout, in een moment van onoplettendheid kwam 
Daan zijn toren in de penning. Daarmee was de partij meteen gespeeld. Eindstand 1.5 - 2.5. 
Beide teams gingen vanavond onderuit wat eigenlijk niet nodig was maar zulke ronden 
zitten er ook tussen. 
 
De winst van Staunton levert hen een riante koppositie op. Het verlies van team 1 betekent 



een vierde plaats in de groep maar het is nog lang niet gespeeld. Een tweede plaats is nog 
mogelijk in de groep maar dan moeten de twee komende matches gewonnen worden, de 
eerste op 22 januari tegen SC Haren 2. Voor team 2 is het meespelen in de NJC voornamelijk 
om te leren maar het team kan nog een paar posities omhoog. 
 
Overige uitslagen in de groep: ScepU - SC Haren 2 2 - 2 en SC Ten Boer 1 - SC Haren 1 2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rogier wint C groep GP Westergoo 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 december, 2015 - 23:21 

Wedstrijddatum:  

donderdag, 12. november 2015  

Afgelopen zaterdag 12 november werd in Bolsward het GP Westergoo  georganiseerd. Twee 

NOSBO spelers waren op dit toernooi met 43 deelnemers aanwezig. Rogier speelde in groep C en 

deed het uitstekend. Met 6 overwinningen en 1 remise werd Rogier winnaar van de groep. Met de 

winst op dit GP en in de NJC doet Rogier weer goede zaken voor zijn rating waarin hij onlangs nog 

wat punten verloor. De nieuwe cijfers worden waarschijnlijk morgen berekend.  

 

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Score 

1 Visser, Rogier 367 x 1  ½  1  1  1  1  1  6.5 

2 Hoekstra, Jelle 361 0  x 1  1  1  1  1  1  6.0 

3 Kooistra, Marthijn 400 ½  0  x 1  1  1  1  1  5.5 

4 Peereboom, Klaas 384 0  0  0  x 1  0  1  1  3.0 

5 van de Riet, Pieter 250 0  0  0  0  x 1  1  1  3.0 

6 Wagenveld, Kasper 276 0  0  0  1  0  x 0  1  2.0 

7 IJdema, Simme 399 0  0  0  0  0  1  x ½  1.5 

8 Blaeser, Jelle 350 0  0  0  0  0  0  ½  x 0.5 
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V1 team wint uitwedstrijd tegen Groninger 
Combinatie 2 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 december, 2015 - 00:30 

Wedstrijddatum:  
donderdag, 10. december 2015  

De eerste uitwedstrijd van het eerste team van de viertallen in dit seizoen is een feit. Niet 

dat het betekende dat we veel kilometers hoefden te reizen; we speelden tegen Groninger 

Combinatie 2. In het denksportcentrum waren we koud binnen en we werden al achter de 

borden geplaatst. Wat er allemaal op de borden gebeurde, zie je hieronder. Bijna elke speler 

heeft een verslagje ingeleverd over hoe hun wedstrijd is vergaan. Wat ik alleen nog even 

moet vermelden is hoe de avond qua scores verliep. Dit doe ik graag. Allereerst was Sjoerd 

na een goede twee uur klaar. Hij had revanche genomen op de vorige week en wist te 

winnen van een hogere ratinghouder! 0-1. Nog geen vijf minuten daarna mocht ik (Sjoerd 

Jan) tekenen voor de 0-2. Na een spannende partij trok Jan helaas aan het kortste eind 1-2 

en na een lange schaakavond (er kwam bij elke zet 30 seconden bij, en ze hebben wat zetten 

gespeeld!) wist Sake-Jan op koelbloedige wijze remise te halen. 1½-2½ Winst! 

Sjoerd Jan: 

Mijn partij was een variant van het Nimzo-indisch met 5. Lg4. Ik speelde met wit tegen 

Oswaldo Sield. We speelden vrij gelijk op en de opening kwamen we beiden redelijk goed 

uit. In het middenspel had ik wat aardige aanvallen op de vrijgekomen d-lijn, waar ik 

prominent een toren op had gezet, maar zwart trok zich daar weinig van aan (en terecht) en 

begon een aanval op de damesvleugel. Na een leuke ruilvariant in het centrum en een ruil 

van de dames bleek dat ik een zwakke en mijn tegenstander een slechte loper had. Maar, 

om mij onbekende redenen had ik opeens een vrijpion op de c-lijn gekregen en met een 

aardige combinatie stelde ik mijn tegenstander op den duur voor de keuze: mat gaan, of 

een dame achterkomen. Hij koos voor de derde optie. Hij gaf op.  

Sake Jan: 

Mijn partij tegen Paul Zilverberg. Ik speelde Frans tegen de e4 opening van Paul. Volgens 

mij deed ik het niet goed. Probleem met dat Frans: ik kan er eigenlijk niks van. Maar mijn 

tegenstander misschien ook niet .Gelukkig wist ik op de 10de zet de witte lopers te ruilen en 

toen kon ik weer wat ademhalen. Sterker: ik kreeg een aanval op de damevleugel en Paul 

moest hard verdedigen. Ergens miste ik doorslaggevend voordeel. Wit counterde gevaarlijk 

langs de open b-lijn. Met minder tijd op de klok vreesde ik het ergste. Ik vond een paar keer 

de goede zet en had over geluk ook niet te klagen. Mijn toren op de a-lijn was maar net te 

redden en daarna drong wit met zijn paarden mijn stelling binnen. Met het ene op d6 sloeg 

het andere op f7 wat ik allemaal niet aan had zien komen. Mijn koning kon zich niet 

verroeren maar bleek curieus ook niet in gevaar. Er dreigde niets waardoor ik gewoon met 

míjn paard de pion op d4 slaan. Zijn stelling stortte toen een beetje in, de e5 pion ging voor 

wit ook snel verloren. Met een pion meer en verbonden vrijpionnen op de c- en d-lijn dacht 



ik te gaan winnen. Dat had volgens de engine ook gemoeten maar wit wist het mij met 

dame en loper toch weer moeilijk te maken. Ik kon de dames ruilen maar dat ging ten koste 

van mijn d-pion. De c-pion kwam tot dicht bij de promotielijn, maar nu was het wits vrije a-

pion die mij het leven zuur maakte. Nog steeds mocht ik aanspraak maken op de winst maar 

het rekenen ging mijn pet te boven. Zowel de twee pionnen als wits loper en 

mijn paard werden geruild. De wederzijdse drie pionnen op de koningsvleugel konden geen 

beslissing meer brengen: remise. 

Een spannende en leuke partij. Dit was de derde keer dat Paul en ik elkaar in de 

afgelopen  jaren ontmoetten en voor de even zoveelste keer werd het remise. Altijd vechten 

we dit soort partijen met elkaar uit, je voelt tijdens het spelen voortdurend dat je 

precies even sterk bent (of moet ik zeggen zwak?). Erg grappig is dat! 

  

Jan: 

Ik kreeg op bord vier een Gesloten Siciliaan met 2.Pc3 en 4.Lg2 tegenover me. Volgens de 

theorieboeken wordt dit nog weinig gespeeld. De loper op g2 maant tot oplettendheid bij 

het ontwikkelen van de damevleugel. ik kwam met een wat gedrongen, maar solide stelling 

uit de opening en zette het witte pionnencentrum onder druk. Wit begint een opmars op de 

damevleugel en brengt een paard naar b5. De afruil op b5 (zwarte loper tegen wit paard) 

bezorgt wit een dubbelpion op de b-lijn. De witte dame slaat de zwarte a-pion op a5, 

waarna zwart als compensatie met Ta8 de open a-lijn verovert. Zwart verovert de 

achterstallige pion terug en begint met zijn zware stukken op wits zwakke c-pion te 

drukken. Helaas maak ik een rekenfoutje en kom na afruil een kwaliteit achter te staan. 

Hierna speelt wit de partij goed uit en op zet 62 geef ik me gewonnen. 

Partij Sake Jan 

  

  

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Ne7 5. Nf3 Ng6 6. Bd3 Be7 7. O-O b6 8. Be3 O-O 

9. Qd2 Ba6 10. Bxa6 Nxa6 11. Qe2 Nc7 12. Nbd2 c4 13. Rac1 b5 14. b4 a5 15. bxa5 

Rxa5 16. Rc2 Na6 17. Rb1 b4 18. Nf1 bxc3 19. Rxc3 Bb4 20. Rc2 Ba3 21. Bd2 Ra4 

22. Qd1 Qd7 23. Ng3 Be7 24. Ne2 Ra8 25. Rcb2 Ra3 26. Rb7 Qc8 27. Nc3 Rb8 28. 

Rxb8 Nxb8 29. Rb2 Nc6 30. Qb1 Bf8 31. Rb6 Nge7 32. Nb5 Ra6 33. Nd6 Qa8 34. Rxa6 

Qxa6 35. Ng5 Ng6 36. Ngxf7 Nxd4 37. Be3 Nf5 38. Nxf5 Kxf7 39. Nd6+ Bxd6 40. 

exd6 Qxd6 41. Qb7+ Qe7 42. Qc6 Qf6 43. Qd7+ Ne7 44. g3 c3 45. Qc7 d4 46. Bf4 

Kg6 47. Be5 Nd5 48. Bxf6 Nxc7 49. Bxd4 c2 50. Be3 Nd5 51. Bc1 Nb4 52. a4 Kf5 

53. f3 Ke5 54. Kf1 Kd5 55. Ke2 Kc5 56. Kd2 Kc4 57. Ba3 Kb3 58. Bc1 Kxa4 59. Kc3 

Na2+ 60. Kxc2 Nxc1 61. Kxc1 Kb4 62. Kd2 Kc4 63. Ke3 Kd5 64. f4 1/2-1/2 

  

 

 

 



Het laatste diploma van 2015 gaat naar.............. 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 december, 2015 - 20:59 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 18. december 2015  
Daan van den Berg. Daan deed al even geleden examen maar zijn diploma bleef een weekje 
liggen omdat Daan er vorige week niet aanwezig kon zijn. Daan is geslaagd voor Stap 1, het 
97e diploma in deze stap sinds we 10 jaar geleden begonnen. De teller voor alle examens in 
de stappenmethode staat na vandaag op 217! Daan gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 



Drie podiumplaatsen op GP Schaakfestival 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 december, 2015 - 22:57 

Wedstrijddatum:  
woensdag, 23. december 2015  
Het laatste grand - prix toernooi van 2015 werd vanmiddag gespeeld tijdens het 
Schaakfestival Groningen. Op opkomst onder de jeugdschakers was matig te noemen, een 
kleine 50 deelnemers waar in vorige edities veel meer kinderen op af kwamen. Jammer 
want het toernooi werd vandaag gespeeld onder een nieuw organisatie comite die het 
uitstekend deed. Veel meer rust in de zaal dan in vorige edities en leuke extra prijzen tijdens 
de prijsuitreiking. 
 

 
 
Zeven Paardensprongers deden mee. Jonathan, Pieter en Rogier vielen helaas buiten de 
prijzen. Voor Daan van den Berg was het zijn eerste toernooi wat voor Daan nog een beetje 
wennen was. Een beker winnen was nog niet aan de orde maar Daan heeft zich prima 
vermaakt. Stella werd tweede in haar groep waar een eerste prijs misschien voor het 
oprapen lag. In de voorlaatste ronde stond Stella gewonnen maar zag een diep op het bord 
geparkeerde loper over het hoofd. Dat koste haar de parij toen haar toren juist op dit 
diagonaal kwam te staan. Maar in de laatste ronde won ze met met hetzelfde wapen als 
haar tegenstander in de partij ervoor. Weer in prijs voor Stella die nu een aardige collectie 
bekers in huis heeft. 
 



 
 
Menko won zijn groep. We zagen een vreemde partij waarin Menko toegaf aan zijn 
tegenstander om een gewonnen dame maar weer terug te zetten. Volgens Menko stond 
zijn tegenstander schaak en moest dit dus opheffen, om daar de gewonnen dame voor 
terug te geven was een beetje veel van het goede. Gelukkig ging de winst in de partij wel 
naar Menko. De progressie die Menko heeft ingezet gaat dus gewoon door, super om te 
zien. 
 



 
 
Thijmen speelde zijn tweede toernooi. In de lagere groepen, waar Thijmen ook in speelde, 
wordt altijd snel gespeeld en hierin ging Thijmen mee. Ook een merkwaardige remise in de 
laatste ronde. De koning van de tegenstander van Thijmen kon nergens meer heen dus 
besloten beide spelers dat het pat was. Maar de tegenstander had nog ander materiaal op 
het bord, dus van pat was geen sprake. De wedstrijdleider greep terecht niet in en noteerde 
een half punt bij beide spelers. Groot was de vreugde bij Thijmen nadat bleek dat hij op 
onderling resultaat winnaar werd van de groep. Zijn eerste beker waarmee we hem 
natuurlijk feliciteren! 
 



 
 
Tijdens de prijsuitreiking vielen nog een aantal Paardensprongers in de prijzen. Olivier wist 
bijna het juiste aantal schaakstukken in een glazen pot te raden (Olvier was al weg, maar de 
prijs is meegenomen). Daan van den Berg en Pieter wonnen een prijs tijdens de verloting. Al 
met al geen slechte middag voor onze schakers!  
Dank naar de organisatie voor een leuke en gezellige schaakmiddag! 



Viertallenteams doen hele goede zaken! 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 januari, 2016 - 18:17 

Wedstrijddatum:  
maandag, 11. januari 2016 - dinsdag, 12. januari 2016  
Onze viertallen teams kwamen deze week voor het eerst in het nieuwe jaar in actie. Team 2 
speelde maandagavond een uitwedstrijd tegen DAC in Delfzijl. Team 1 speelde een dag 
later in Bedum hun match tegen de plaatselijke club. In team 2 konden Nick en zijn vader 
Ronald niet spelen. Voor Nick werd het gewoonweg te laat met de dag erna weer naar 
school. Vader Ronald kon geen oppas krijgen dus velen Martijn en Ruben, vader van 
Lodewijk in.  
 
Een kort verslag van de match van team 2: 
We speelden in Delfzijl met Martijn o bord 1, Joep op 2, Ronald op 3 en Ruben zat op bord 
vier. Martijn was als eerste klaar. In de stelling bleek niet meer te halen dan een remise. Op 
bord twee bereikte Joep hetzelfde dus een gelijke stand. Joep is trouwens goed bezig in de 
viertallen competitie met nu 2.5 uit drie partijen. 
 
Op bord drie won ik na afruilen in het centrum 2 pionnen en wist mijn pion op de E lijn door 
te drukken tot de 7e rij. Mijn pion werd tegengehouden door zwarts toren. Mijn enige paard 
op het bord had geen velden om de aanval te versterken maar met een pionnen offer wist ik 
het dier een mooi veld te geven waarna hij met een aantal krachtige paardensprongen de 
toren op E8 wist te slaan. Zwart sloeg terug met zijn loper die in de rest van de partij een 
lastig opstakel voor mij was. Door deze loper moest ik de E pion opgeven maar mijn toren 
was van doorslag in het eindspel. Met alle stukken op de witte velden om de op zwart 
staande loper geen kans te bieden kon mijn toren de resterende zwarte pionnen slaan en na 
de toren geruild te hebben voor de loper was het met twee vrijpionnen beslist. 
 
Naast mij zag ik Ruben een hele vreemde partij spelen. In de opening kwam Ruben er heel 
slecht uit. Door de druk van de witte stukken kwam zijn ontwikkeling ernstig tekort. Maar ik 
zag daarna vanuit een vrijwel verloren stelling zwart ineens terug komen. Ruben won 
materiaal terug en plotseling gaf wit op. De DAC speler zag het allemaal niet meer zo 
verklaarde hij. Na twee remises is dit de eerste overwinning van het team. 
 
Verslag van het eerste team gemaakt door de spelers: 
 
Sjoerd Jan: 
 

Vanwege het feit dat ik geen autootje meer heb, was ik genoodzaakt om aan Bram te 

vragen of hij Sake-Jan en mijzelf wilde ophalen. We zouden naar Bedum afreizen voor 

wedstrijd in de viertallencompetitie tegen het team van de gelijknamige schaakclub. Op 

papier leken de tegenstanders redelijk gelijkwaardig, maar na 3 uur spelen bleken we een 

forse overwinning gehaald te hebben. Het werd ½-3½. Hieronder staan de partijen in 

bordvolgorde. Ik wil Sake-Jan, Bram en Jan bedanken voor hun bijdragen! 



Op Bord 1 mocht ik met wit spelen tegen Frits Moorlag. Na een vrij degelijk aangekomen 

damegambiet kwam ik naarmate de partij vorderde steeds offensiever staan. Al mijn 

stukken waren gericht op de koningsvleugel en vanwege passief spel kwam zwart twee 

stukken tekort in de verdediging. Ik moest echter wel een manier vinden om uiteindelijk 

mat te kunnen zetten: dat viel nog niet mee. Des te meer stukken er geruild werden, des te 

minder ik stukken overhield (deze uitspraak lijkt wel van Cruyff te komen, mocht de man 

kunnen schaken). Maar ik had gelukkig genoeg aanvalsmogelijkheden om zelfs een offertje 

te overwegen om ruimte te maken op de rokadestelling. Dit was niet nodig. Uiteindelijk 

heeft de tegenstander door middel van een foutje een dame weggegeven en gaf meteen 

op.  

Sake-Jan: 

Aan bord 2 mocht ik met zwart aantreden tegen Jaap van der Ploeg. De bijlesjes in het 

Frans van Eelke in de kerstvakantie wierpen meteen hun vrucht af. Dame naar b6, Pc6 en 

andere paard gewoon via h6 (dat schijnt te kunnen) naar f5: druk uitoefenen op d4. Het 

speelt bijna als vanzelf. De tegenstander deed het waarschijnlijk niet goed allemaal. De pion 

op d4 ging verloren en even later die op b2 ook. De rokade moest ik daardoor uitstellen 

waardoor wit wel degelijk tegenspel kreeg. Maar niet voldoende. Na de ruil van zijn paard 

tegen mijn zwarte loper viel ook zijn e-pion. Wit offerde moedig zijn loper voor een paar 

pionnen, en ook nog zijn toren voor een loper. Toen was de koek op, met een toren minder 

en na een gedwongen dameruil gaf Jaap terecht op. Zo won ik de partij dankzij steeds 

groter wordende materiaalwinst zonder ook maar in de aanval geweest te zijn. 

Partij van Sake-Jan 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. Nf3 Qb6 6. Be2 Nh6 7. O-O cxd4 8. cxd4 

Nf5 9. Nc3 Ncxd4 10. Nxd4 Nxd4 11. Be3 Nxe2+ 12. Nxe2 Qxb2 13. Bd4 Qb5 14. Nc3 

Qd7 15. Rb1 b6 16. Qg4 Ba6 17. Rfe1 Bd3 18. Rb2 Bg6 19. h4 h5 20. Qf4 Be7 21. 

Nb5 Rc8 22. Rd1 O-O 23. Nd6 Bxd6 24. exd6 Rc6 25. Re1 Qxd6 26. Be5 Qd7 27. Rb3 

Rc4 28. Bd4 f6 29. Rg3 Kh7 30. Qe3 e5 31. Bxe5 fxe5 32. Rxg6 Kxg6 33. Qg5+ Kh7 

34. Qxh5+ Kg8 35. Rxe5 Qg4 36. Rg5 Qxh5 0-1 

Bram: 

Ik speelde dinsdagavond met de witte stukken tegen Menno Peterson op het derde bord. 

Afgelopen keer won ik mijn partij (tegen DAC) door met d4 te openen en dus deed ik deze 

zet opnieuw. Zwart reageerde met Pf6 en de partij mondde uit in Nimzo-Indisch (volgens de 

theorie). Ik kwam goed en aanvallend uit de opening en zwart kreeg weinig ruimte. Helaas 

verspeelde ik in het middelspel een tempo door met de dame te gaan lopen, waardoor 

zwart zich kon herstellen. Een doorbraak was nu onmogelijk, pionnen werden er niet 



geslagen en dus stond alles muurvast. Ik bood remise aan en mijn tegenstander 

accepteerde. Menno en ik hebben een leuk potje gespeeld en een gezellige avond gehad. 

Jan: 

Ik had me voorgenomen deze keer geen Siciliaans te spelen. Op e4 wilde ik met e5 

antwoorden en dan zou het waarschijnlijk een Spaanse opening worden. Omdat ik dat met 

zwart nooit speel (wel met wit) had ik thuis al wat geoefend. Mijn tegenstander opende met 

e4 en dus speelde ik e5. De derde zet van wit was echter Lc4. Oei, Italiaans, speel ik nooit. Ik 

besluit gewoon mee te gaan en Lc5 te spelen. Dat gaat goed en er ontstaat een typische, 

symmetrische Italiaan. Tegelijk besef ik dat ik de symmetrie niet te ver moet doorvoeren, 

dat gaat een keer fout. Dan wil wit de lopers van de zwarte velden ruilen. Ik doe mee, omdat 

wit daardoor een dubbelpion krijgt en omdat een aantal van zijn pionnen op witte velden 

staan en daar kan ik misschien iets mee. Een paar zetten later worden een paard en de 

beide andere lopers geruild. Ik vind dat ik aardig sta en besluit mijn overgebleven paard op 

c6 op stap te sturen. Omdat wit Dg3 heeft gespeeld en zijn koning op g1 staat, is veld e2 een 

leuke plek voor het paard. In vier stappen kan hij er zijn. Via e7 en g6 gaat de reis naar f4. 

Een mooi veld voor het paard, een steuntje in de rug van de pion op e5. Ik neem aan dat wit 

de vork op e2 gezien heeft en een toren naar e1 speelt. Nee, hij speelt d4. Achteraf zei de 

witspeler dat hij te veel bezig was met zijn eigen aanval en domweg die vork niet had 

gezien. Met aanval bedoelde hij waarschijnlijk zijn dame op g3 die een beetje hulpeloos 

tegen mijn koningsstelling stond aan te kijken. Ik win de dame tegen het dappere paard, dat 

de naam van de club eer heeft aangedaan met zijn vier sprongen. Uiteraard blijft het daarna 

opletten tegen twee torens en een paard met twee torens en een dame. Ik snoep een pion 

mee en dirigeer mijn torens via de open e-lijn het vijandelijk gebied binnen. Tegen twee 

torens op de tweede rij en de dame op g4 lukt het wit niet om zijn koningsstelling te 

verdedigen en hij geeft op. 

 

Beide viertallen teams doen dus hele goede zaken. Zodra alle matches in de groepen zijn 

gespeeld wordt de tussenstand weer op de site geplaatst. 

 

Ons zestallen team had afgelopen vrijdag moeten spelen tegen Eelde - Paterswolde. Op het 

allerlaatste moment ging deze match niet door. Twee spelers van Eelde - Paterswolde 

waren in de Hunzeborgh al achter het bord gaan zitten toen een telefoontje binnenkwam 

met de mededeling dat de rest van het team, na een ongelukkig manoeuvre met hun auto 

ergens op de Beijumerweg in de Hunze in een sloot was geraakt. De schrik zat er goed in bij 

alle aanwezigen dus besloten we meteen de match af te gelasten. Gelukkig kwamen de vier 

spelers er met de schrik en natte kleren ervan af. We gaan kijken wanneer we deze match 

kunnen inhalen. 

 

 

 

 



Willem Lodewijk Gymnasium tweede op NK 
schoolschaken 

Ingezonden door Sake Jan op 17 januari, 2016 - 14:29 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 15. januari 2016  
Het Willem Lodewijk Gymnasium heeft vrijdag de tweede plaats behaald op het Nederlands 
kampioenschap schaken voor schoolteams van het Voortgezet Onderwijs. Het team had 
twee Paardensprongers in de gelederen: Eelke en Thijmen op respectievelijk de borden 1 en 
3. De andere helft bestond uit de Staunton spelers Thijmen Nawijn en Oscar Hoppen, op de 
borden 2 en 4. 
 
Een foto verslag: 
 

 
 
Het kampioenschap wordt verspeeld voor twee groepen: de onderbouw voor leerlingen van 
klassen 1 en 2, de bovenbouw voor de klassen 3 en hoger. Via voorronden in november en 
december hebben zich voor beiden zes teams gekwalificeerd voor de finale. Die vindt plaats 
op een voorname locatie: de sporthal van centrum De Moriaan in Wijk aan Zee, tot en met 
31 januari het toneel van een van de sterkst bezette schaaktoernooien in de wereld, het Tata 
Steel Chess Tournament, in vroegere tijden bekend als het Hoogovens schaaktoernooi. Aan 
het eind van de middag is daarvan de officiële opening. Zover is het nog niet, op deze foto 
om kwart voor 11 hebben alle teams, het WLG team (in het midden van de foto) bij de 
onderbouw, hun plaats ingenomen voor de aftrap van hun eigen toernooi . 
  



  
 
De teams spelen allen een keer tegen elkaar, het toernooi telt dus vijf ronden. Het 
speeltempo bedraagt 10 minuten per speler met een bijtelling van 10 seconden per zet. De 
eerste ronde verloopt soepel, winst op alle vier de borden: 4-0. 
  

 
 
In ronde 2 en 3 treft het WLG de op papier belangrijkste concurrenten. Als eerste team 1 van 
het Stedelijk Gymnasium Leiden. De voorspelling klopt, want de strijd is heel wat harder. 
Uiteindelijk is het resultaat een gelijkspel: 2-2. In teamwedstrijden geven normaal 



gesproken de matchpunten de doorslag, vandaag is dat anders. De winnaar wordt bepaald 
op het aantal bordpunten, als dat gelijk is beslissen de matchpunten. Dat betekent geen 
strategische remises maar zoveel mogelijk proberen de eigen partij te winnen. En dus nog 
alle kansen. 
  

 
 
Hier zien we Thijmen (Bourgonjen) en Oscar in actie tegen de Leidenaren. Beiden winnen 
vier van hun vijf partijen. 
  

 



 
De organisatie van het Tata Steel toernooi is ondertussen druk bezig met de voorbereiding 
van het grote toernooi. Ongeveer een kwart van de zaal is gereserveerd voor de Master 
Group en de Challengers. Tata wordt wel het Wimbledon van het schaken genoemd. Niet 
ten onrechte. Van de 14 Masters (spelend aan de tafels op de lichte verhoging aan de 
achterzijde) komen er maar liefst 9 uit de top 20 van de wereldranglijst. Voor de schakende 
mens is dit het heilige der heiligen. 
  

 
 
Tussen de ronden vermaken de WLG 'ers zich met onderlinge partijtjes. Schakers willen 
altijd spelen. Dit is het andere deel van de zaal. Tegelijk met het hoofdtoernooi spelen hier 
de komende twee weken elke dag (tot op het balkon aan toe) vele honderden 
amateurschakers van hoog tot laag niveau aan ellenlange tafels hun eigen toernooien. Het 
is de unieke formule van het Tata Steel toernooi: van absolute wereldtoppers tot pure 
liefhebbers, allemaal spelen ze in dezelfde ruimte. 
  



 
 
In ronde 3 is er andermaal een 2-2 op de borden gekomen, nu tegen het Murmellius 
Gymnasium uit Alkmaar. We lopen nu 1 1/2 punt achter op onze Leidse concurrenten. In 
ronde 4 dienen zij het echter op te nemen tegen de Alkmaarders (hier op de voorgrond) 
waarvan we hopen dat die hen een paar puntjes afhandig kunnen maken. Dat lukt 
gedeeltelijk. Leiden wint met 3-1. Onze jongens doen wat ze moeten doen: 4-0. 
  

 
 
Dat betekent dat de laatste ronde de beslissing zal moeten brengen. Behalve de borden van 



de onzen kijken we dus net zo gespannen naar de ontwikkelingen op die van de concurrent. 
Op de meeste ervan is er wel degelijk volop strijd. Is een sensatie in de maak? De 
achterstand bedraagt nog maar een half punt, maar omdat het WLG door de twee gelijke 
spellen twee matchpunten heeft verloren moet het een punt meer scoren. Het blijkt net iets 
te veel gevraagd. Aan de WLG'ers ligt het niet, alweer winnen ze alle vier: 4-0. En dat ziet er 
gemakkelijker uit dan het in werkelijkheid was. Alle complimenten voor het team! Maar bij 
de buren is inmiddels op de onderste drie borden de beslissing in het voordeel van de 
Leidenaren uitgevallen. Hun eerste bordspeler kan daarom - en de eerlijkheid gebiedt te 
zeggen, met een pion meer in een voordelige stand - met remise genoegen nemen om 
aanspraak te maken op de kampioenstitel. 
  

 
 
Het Willem Lodewijk scoort dus evenveel bordpunten als de kampioen, maar wordt met een 
matchpunt minder verwezen naar de tweede plaats. Hier ontvangen ze de bibehorende 
beker en medailles. Gefeliciteerd! 
  



 
 
Voor wie ze nog niet precies kende, v.l.n.r.: Oscar Hoppen, Thijmen Bourgonjen, Thijmen 
Nawijn en Eelke de Boer. 
  

 
 
Tot slot: alle deelnemers van dit zeer geslaagde schoolkampioenschap gezamenlijk op de 
foto. 
  



 
 
Om half vier vertrekken we naar het Dudok huis op het Tata Steel terrein voor de 
openingsceremonie van het Tata Steel Chess Tournament. Behalve de bekende toespraken 
zal die de traditioneel ludieke loting voor de indeling van de eerste ronde bevatten. En de 
kampioenen van het schoolschaaktoernooi krijgen op het podium hun prijs overhandigd. 
Tijdens de informele inloop druppelen de wereldsterren na elkaar binnen. De 
handtekeningjacht kan beginnen. Schakers zijn niet zo beroemd als voetballers en in een 
flink aantal gevallen moet ik onze jongens de grootheden aanwijzen, maar de inzet om 
zoveel mogelijke handtekeningen te verzamelen is er niet minder om. Hier is het Wesley So 
met begeleidster (zijn moeder?) die aan zijn verplichtingen voldoet. Rechts komt net Anish 
Giri met zijn Georgische echtgenote binnenzeilen. 
  



 
 
En dit is Yi Wei, een supertalent uit China, met een rating van 2706 nummer 37 van de 
wereld. Je zou het niet zeggen, maar deze Wei is pas 16 jaar. Dat is dus slechts 4 jaar ouder 
dan de spelers van het WLG team! Hm, nog even hard doorwerken dus de komende jaren ... 
  

 
 
Natuurlijk is er één schaker die geen introductie behoeft: Magnus Carslen, absoluut de beste 
van de wereld. Als ware ster is hij één van de laatsten die binnenkomt. Zodra hij gespot is 
zwermen de kinderen om hem heen. Onder toeziend oog van zijn vader stelt hij iedereen 



tevreden. 
  

 
 
Voor schrijver dezes de kans van zijn leven: als schaakvader op de foto met de 
wereldkampioen schaakvader ... (met dank aan Roelof Salomons)! 
  

 
 

En zo is iedereen zeer in zijn sas met de oogst .... 
  



 
 
Het officiële gedeelte begint. Natuurlijk is de aloude bekende Hans Böhm de 
spreekstalmeester. Het team van het Stedelijk Gymnasium Leiden krijgt van Anish Giri de 
kampioensbeker uitgereikt. Van harte gefeliciteerd! 

   

 
  
De 14 deelnemers van de Master Group worden een voor een op het podium geroepen. 
Tijdens een show van een enkele jongleurs wordt de loting verricht voor de indeling van de 



eerste ronde. 
  

 
 
Door de over en weer geworpen kegels heen worden de aan elkaar gekoppelde paren naar 
hun plek in de zaal teruggeleid. 
 
Op de terugweg wippen we even snel bij een Mac aan, waarvan helaas geen foto. Na een 
zeer geslaagde dag zijn we 's avonds laat terug. De vier WLG schakers zijn allen nog eerste 
klassers. En daarom vastbesloten het volgend jaar de kampioensbeker naar Groningen te 
brengen. 
 
Uitslagen: nkscholen.schaakbond.nl/vo-ii/uitslagen-indeling-stand-finale 
Zie de schaaksite voor een zeer fraaie foto: schaaksite.nl/page.php 
De site van het Tata Steel Chess Tournament: www.tatasteelchess.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nkscholen.schaakbond.nl/vo-ii/uitslagen-indeling-stand-finale
http://schaaksite.nl/page.php?al=fotopersbericht-tata-steel-chess-tournament
http://schaaksite.nl/page.php?al=fotopersbericht-tata-steel-chess-tournament
http://www.tatasteelchess.com/


Tweede plaats E team op NOSBO 
kampioenschap 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 januari, 2016 - 21:18 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 23. januari 2016  
Vanmiddag werd in het Denksportcentrum het NOSBO E team kampioenschap gespeeld. 
De afgelopen jaren was onze thuisbasis de plaats voor dit kampioenschap, dit jaar even niet 
maar wij waren wel weer de organisator. Slechts drie teams hadden zich ingeschreven, een 
historisch laag record. SC Ten Boer wist vijf allemaal beginnende schakers op te stellen, SC 
Haren en SC Assen kwamen met een combinatieteam. Onze gele shirts werden 
aangetrokken door Rogier, Stella, Menko en Thijmen van den Berg. Sjoerd Jan was vandaag 
teamleider. Thijmen heeft de minste ervaring in het team en kreeg daarom de afgelopen 
woensdagmiddagen extra les bij mij thuis. Vooraf was het SC Haren/Assen (Haas) 
combinatie team de favoriet.  
 

 
 
Met drie teams kozen we voor een volledige competitie, dus twee keer tegen elkaar. In de 
eerste ronde verloor Ten Boer van SC Haren/Assen met 4 - 0. Die cijfer kwamen ook op het 
scorebord in ronde twee in ons voordeel tegen Ten Boer. In de derde ronde gingen Stella en 
Rogier door de vlag tegen het combinatieteam. Eerlijkheid biedt te zeggen dat ze wel 
verloren stonden. Menko redde de eer van ons team door te winnen van Lyne Bruggink, een 
mooie prestatie.  
 



 
SC Haren/ Assen NOSBO kampioen 

 
Na een korte pauze gingen we verder met dezelfde partijen maar nu speelden de kinderen 
met een andere kleur. SC Ten Boer verloor met 4 - 0 van SC Haren/Assen. Ons team won 
met dezelfde cijfers weer van SC Ten Boer. In de laatste ronde moesten we met minimaal 3 - 
1 winnen van SC Haren/Assen maar dit team was duidelijk een maatje te groot, we verloren 
eigenlijk kansloos met 4 - 0.  
 



 
SC Ten Boer 3e plaats 

  
Het team van SC Ten Boer scoorde helaas geen punten maar ze hadden zichtbaar plezier en 
hebben veel geleerd. Bij de prijsuitreiking waren ze heel blij met de gewonnen prijzen. Ons 
team kan op Thijmen na volgend jaar weer meedoen met dit toernooi, met hopelijk meer 
teams. Het team van SC Haren/Assen plaatst zich voor het NK. Wij gaan bij de KNSB een 
wildcard aanvragen. Het NK wordt net als vorig jaar gespeeld in Zuid Scharwoude op 
zaterdag 21 mei. 
 
  



 
Tegen Ten Boer 

 

 
 en SC Haren/Assen 

  



Podiumplaatsen en GP leiderstrui voor 
Paardensprongers 

Ingezonden door Ronald Huisinga op 25 januari, 2016 - 10:41 

Wedstrijddatum:  
zondag, 24. januari 2016  
Gisteren namen 5 Paardensprongers deel aan het GP toernooi in de Winkler Prins 
Scholengemeenschap te Veendam.  
 
Ximene, Stella, Aletta, Menko en Nick waren van de partij verdeeld over de verschillende 
groepen A t/m F.  
Ximene (groep D), Stella (groep B) en Nick (groep A) eindigden allen met een knappe 3e 
plaats op het podium en gingen naar huis met een mooie beker.  

 
  



Menko wordt door toernooileider dhr. Mooiman in de GP leiderstrui geholpen 
  

 
Aletta in actie in de F groep op haar eerste Grand Prix 

 
Ximene had net een slaapfeestje achter de rug maar schaakte zich ondanks weinig slaap 
knap naar 4 punten en  
daarmee een 3e plek op het podium in de E groep. 
  



 
 
Stella maakte vandaag de B groep onveilig. 4 punten en plek 3 op het podium was het 
verdienstelijke resultaat. 
 

 
 
Een klein foutje tegen latere toernooiwinnaar Luca Petrelli deed Nick de toernooiwinst 



ontglippen.  
Desalniettemin met 3,5 punten een prima 3e plek in de A groep. Willem Mooibroek werd 
met 3,5 punten op SB punten 2e . 
 

 
 
Met Rogier in de Friese GP cyclus en Menko in de NOSBO GP dus 2 jonge Paardensprongers 
aan kop in beide klassementen. 
 
Vandaag had Menko  in de C groep pittige tegenstand en kwam tot 1,5 punten.  
 
Dank aan de organisatie voor een leuk en goed georganiseerd GP toernooi. 
 
Zie ook het verslag op de NOSBO site met de volledige 
uitslagentabel www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/177-ook-in-veendam-winst-voor-luca-
petrelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/177-ook-in-veendam-winst-voor-luca-petrelli
http://www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/177-ook-in-veendam-winst-voor-luca-petrelli


Nick geslaagd voor stap 3, verlies voor beide 4 
tallenteams 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 februari, 2016 - 23:12 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 12. februari 2016  
Weer een diploma gehaald. Nick deed vorige week examen stap 3 en is geslaagd met een 
8.5, gefeliciteerd! 
 

 
 
Beide viertallenteams verloren in de avonduren. Team 1 speelde tegen Haren/Oostermoer. 
Sake Jan en Jan speelden remise op de borden 1 en 3. Bram en Daan verloren. Team 2 
speelde tegen ScepU. Joep op bord twee won weer zijn partij en blijft in de top van het 
individueel klassement. Nick speelde remise op bord drie. Het duo Ronald/Ronald verloren 
beiden waarmee de eindstand werd bepaald op 1.5 - 2.5 in het voordeel van de schakers uit 
Usquert. 

 

 

 



NJC teams boeken wisselend succes 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 februari, 2016 - 17:25 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 19. februari 2016  
Gisteravond speelden onze NJC teams de vierde ronde in de Noordelijke Jeugd Competitie. 
De teams speelden uit bij Staunton in een heel nieuw onderkomen. Het zag er geweldig uit. 
Zo vlak voor ons toernooi geen lang verslag. 
 

 
 
Team 2 met Rogier, Stella, Jelger en Lars verloren tegen het team van ScepU met 0.5 tegen 
3.5 punten. Alleen Stella wist een remise te bereiken. Lars en Jelger verloren met name door 
te snel splen. Team 2 is nu laatste in de groep met nog 1 ronde te gaan. 
 



 
 
Het eerste team trad aan tegen Haren 2 met Loek van der Hagen als kopman. We speelden 
in de vertrouwde opstelling. Lodewijk, Martijn, Daan en Nick. Daan wist het eerste punt 
binnen te slepen, met name omdat zijn tegenstander twee keer behoorlijk de fout in ging. 
Eerst dameverlies waarna snel een dubbele aanval paard op twee torens een kwaliteit 
kostte. Niet snel daarna won Daan na opgave. Een gelukkig punt want de tegenstander 
miste mat in twee voor de fouten. Martijn speelde weer een degelijke partij mat mat in een 
toren pionnen eindspel. Nick op bord vier kreeg een vrijpion na paardenruil waarna de partij 
binnen was. Op bord 1 ging het punt naar Haren. Lodewijk kwam heel snel in tijdgebrek 
door te land nadenken in het middenspel, of zoals de vader van Loek na de partij zei: 
misschien waren de zetten van Loek wel zo goed dat Lodewijk wel lang moest nadenken. 
Dat kan natuurlijk ook een reden zijn. Lodewijk ging in een verloren stelling door zijn tijd. 
 
Team 1 staat nu op de tweede plaats, 11 maart spelen we de laatste ronde in de 
Hunzeborgh. Dank aan de organisatoren van Staunton voor een mooie schaakavond. De 
uitslagen en standen van groep 1 en 2 staan op de site. Groep 1 speelde vanavond twee 
ronden en zijn uitgespeeld. SC Assen is winnaar van deze groep en een mogelijke 
tegenstander voor ons eerste team. 

 

 

 

 

 



Geweldige schaakdag in het Zernike College in 
Haren  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 februari, 2016 - 16:04 

Wedstrijddatum:  
zondag, 21. februari 2016  
Zes jaar lang kende ons jeugdtoernooi een vaste locatie, het Wessel Gansfort College in 
Groningen. Daar kwam na het toernooi van vorig jaar een adrupt einde aan. We konden er 
i.v.m. nieuw beleid, de school mocht niet meer verhuurd worden aan derden, net meer 
terecht. Een zoektocht volgde naar een nieuw onderkomen in de stad Groningen waarvoor 
we tips binnenkregen. Maar locaties waren helaas niet geschikt, financieel niet haalbaar of 
hadden onvoldoende parkeergelegenheid. 
 

 
Tristan van der Schaaf, winnaar open groep 

 
In november gingen we weer op pad, nu buiten de stadsgrenzen naar het splinternieuwe 
Zernike College aan de Kerklaan te Haren. Werden direct gastvrij ontvangen de conciërge 
Niels die het doorgaf aan de directie. Eerst volgde een nee op de datum van 21 januari, de 
school had toen open dag. Na een gesprek met de directie kregen we groen licht voor 
zondag 21 februari. Na zes zaterdagse edities konden we niet anders dan uitwijken naar 
deze dag. De NOSBO kalender zat al helemaal vol en de zaterdag ervoor was niet mogelijk 
omdat Jozias, die ons geweldig had geholpen met de nieuwe locatie, dan met zijn winkel 
niet aanwezig kon zijn. 
 



Dat de griep op dit moment heerst hebbben we ook geweten. Onze deelnemerslijst groeide 
vanaf januari naar 120 deelnemers in de open groep en 20 in de topgroep. Op de laatste 
inschrijfdag vielen ruim 10 deelnemers af die zich al hadden opgegeven voor de open groep 
en op zondag kregen we nog 2 ziek meldingen in de topgroep.  
 
De topgroep speelde in een lokaal op de begane grond met een speeltijd van 25 minuten + 3 
seconden per zet gedurende 6 ronden Zwitsers. De 6 speellokalen met 10 borden per lokaal 
in de open groep speelden op de eerste etage met een ruime hal waar het fluistergebied de 
hele dag werd gehandhaaft en heel goed na werd geleeft. In de opengroep stonden 8 
ronden op het programma met 15 minuten p.p.p.p. maar op de eerste 20 borden kregen de 
spelers er 3 seconden per zet bij. 
 
Op dit toernooi twee unieke rand evenementen. Cor van Wijgerden gaf lezingen wat veel 
belangstellenden trok. Op het podium speelde GM David Klein heel veel snelschakpartijtjes 
tegen de deelnemers. De hele middag stond er een behoorlijke rij kinderen die net 
uitgespeeld waren in hun speelronde. 
 
Onder de 138 deelnemers heel veel Paardensprongers en ze deden het uitstekend. Aletta, 
pas 5 jaar, heeft natuurlijk een mooi voorbeeld aan haar zus Stella die vooral het afgelopen 
jaar heel veel prijzen heeft gewonnen. Vader Marcel mag voor Alleta nu ook een prijzenkast 
in elkaar timmeren want Aletta won vandaag twee bekers, winnaar bij de meisjes en de 
tweede plaats in categorie H. 
 
Dan naar de drie schakers die allemaal in ons talentengroepje o.l. van Sjoerd Jan zitten. 
Menko blijft maar metaal winnen, vandaag een mooie beker erbij met een derde plaats in 
de G categorie. Bij de F'jes won Rogier de eerste prijs en is zijn prijzenkast ook flink aan het 
vullen. Zoals gezegd Stella heeft al heel veel gewonnen (zie de foto in ons jubileumboek 
later dit jaar) en daar kwamen weer twee prijzen bij. Beste meisje in categorie F en ook een 
vierde plaats! Ata Atema is nog maar net clublid. Hij meldde zich toch op het laatste 
moment aan en dat is maar goed ook. Ata won in categorie G de vierde prijs, een hele 
mooie prestatie. We gaan denk ik nog veel van Ate horen. 
 
In de E categorie geen Paardensprongers op het podium. Nick, kopman in het Dom Helder 
Camara scholenteam en toekomstig kopman van ons D team wist zich goed staande te 
houden in de sterke D groep en ging met de derde prijs naar huis. Voor Daan is het een van 
zijn laatste toernooien in Paardensprong geel. Daan is al heel lang clublid en gaat helaas 
verhuizen naar Alkmaar waar hij wel een schaakclub gaat zoeken. Daan speelde een 
voortreffelijk toernooi, welliswaar wat verder weg van de eindzege zoals vorig jaar, maar 
met 6.5 punten de zesde plaats in de eindrangschikking en winnaar van de C categorie! 
 
De winnaar van vorig jaar Jeldert Visser kon helaas niet aanwezig zijn maar de wisselbeker 
werd meegenomen door de spelers van zijn club SV Gorredijk. Lang zou de wisselbeker niet 
op Groninger bodem blijven. De beker kwam vanaf het westen de provincie in en zou deze 
laat in de middag de provincie weer verlaten, nu in zuidelijke richting. De nieuwe winnaar 
van het open toernooi werd Tristan van der Schaaf, speler van het Zwols 
Schaakgenoodschap. Met slechts een half punt tekort op de perfecte score van acht punten, 



gefeliciteerd! 
 

 
De topgroep met toernooi winnaar Jonas geheel rechts 

 
In de topgroep deden 4 Paardensprongers mee. Silvan en Martijn scoorden 50%, een nette 
score maar voor Martijn had er misschien iets meer ingezeten tegen Eelke. Volgens 
omstanders waren er voor Martijn winstkansen. Silvan won o.a. van Lodewijk die een half 
punt meer scoorde. Eelke won zijn partij van Jonas maar speelde twee keer gelijk. Eelke en 
Jonas eindigden beiden op 5 punten maar de WP van Jonas was doorslaggevend wie 
toernooi winnaar zou worden. Onze felicitaties aan Staunton speler en oud 
Paardenspronger Jonas! In de topgroep nog een sensatie, Loek van der Hagen slechts E 
speler werd zeer verrassend 3e! 
 
De partijen van de topgroep duurde mede door het sterke deelnemersveld, het sterkste in 
de afgelopen 3 jaar, langer dan verwacht. De laatste partij eindigde ruim vijf minuten na de 
prijsuitreiking van de open groep. De meeste mensen waren al weg wat een beetje jammer 
is. We gaan in de evaluatie kijken hoe we dat kunnen oplossen. Een mogelijkheid is om deze 
groep wat eerder te laten beginnen. Ook de keuze voor de zondag dit jaar nemen we onder 
de loep. We misten wel een aantal deelnemers die vanuit hun overtuiging niet spelen op 
zondag en er is ook een groep de wel meedoet maar er toch moeite mee heeft. Een ander 
nadeel bij op zondag spelen is dat iedereen de volgende dag weer moet werken of naar 
school moet. Dat scheelt mogelijk ook deelnemers die van ver moeten komen, want we 
kregen geen enkele deelnemer van clubs in het westen van het land waar onze flyer wel 
naar toe is gegaan.  
 
Op deze mooie schaakdag hebben ruim 20 vrijwilligers en liefhebbers  van onze club zich 



ingezet om het grootste jeugdtoernooi in het Noorden mogelijk te maken, waarvoor dank! 
Speciale dank gaat uit naar de school, en niet te vergeten Niels de congiërge die ons de hele 
dag fantastisch geholpen heeft! 
 
Hoe schreven anderen over ons toernooi: 
SG Staunton 
SC Assen 
 
Later meer updates, foto's zijn geplaatst in ons fotoboek. 
Film volgt later op de site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgstaunton.nl/website/
http://www.sgstaunton.nl/website/
http://schaakclubassen.nl/nieuws.php?item=569
http://schaakclubassen.nl/nieuws.php?item=569


Vier Paardensprongers (sters) winnen zes prijzen 

op eerste dag PJK  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 februari, 2016 - 21:19 

Wedstrijddatum:  

zaterdag, 27. februari 2016  

In het Jannes van der Wal Denksportcentrum werd vanmiddag de eerste dag van het Persoonlijk 

Jeugd Kampioenschap (PJK) van de NOSBO gespeeld. Slechts 11 kinderen uit de categoriën H t/m E 

waren op dit kampioenschap aanwezig, een historisch dieptepunt waarover later meer. Onder het 

elftal waren vier Paardensprongers aanwezig. In de categorie H Aletta, bij de G'tjes helaas geen 

deelnemers (Menko kon vandaag niet), Stella en Rogier bij de F spelers en Thijmen was onze troef 

bij de E caterorie. 

 

Gezien de lage opkomst werd gespeeld in een groep waarin 11 ronden werden gespeeld, tja het kon 

niet anders. Alle geelhemden 

(Thijmen was zijn shirt 

vergeten) vielen in de prijzen. 

Aletta de enige! deelneemster 

in de H groep speelde voor haar 

leeftijd een goed toernooi. Met 

twee prijzen ging zij naar huis, 

winnaar en beste meisje in de H 

categorie. Bij de F jes werd 

Rogier tweede en Stella derde. 

Stella won tevens het meisjes 

klassement in deze groep. 

Thijmen won de derde plaats in 

de E groep waarmee de oogst 

op 6 bekers kwam.  

 

 

Drie Paardensprongers hebben 

zich geplaatst voor het NK. 

Alleta, Stella en Rogier gaan 

meedoen met de nationale 

pupillendag op zaterdag 18 juni 

in Roosendaal. 

 

11 Deelnemers in vier 

categorien op dit belangrijke 

toernooi, waar immers NK 

plaatsen zijn te verdienen is 

bijzonder zorgelijk. De tendens 

die al een aantal jaren geleden 



is ingezet gaat maar door. Het dalende aantal deelnemers is begonnen in de categorie H en zet zich 

langzaam maar zeker door bij de oudere kinderen. Nu ook zichtbaar in de E categorie en als er niets 

gebeurt is het effect volgend jaar ook zichtbaar bij de Dérs. Maandag en dinsdag spelen de oudere 

kinderen (D t/m A) en zijn er meer deelnemers te verwachten. Maar wat is de oorzaak van het steeds 

meer dalende deelnemersaantal? De NOSBO gaat binnenkort met clubs om tafel om oplossingen te 

zoeken. Wat ons betreft zijn er een aantal punten waaraan het zou kunnen liggen: 

- Verplicht KNSB lidmaatschap, dit sluit de deur voor beginnende schakers en kinderen die op school 

les krijgen. 

- De keuze voor de voorjaarsvakantie, veel mensen zijn weg. In het verleden werd gespeeld in de 

herfstvakantie wat een betere optie is. De    categoriën F/G en H kunnen later in het jaar spelen. Zij 

spelen hun NK pas in juni. 

- De toernooien zitten met name aan het begin van het jaar veel te dicht op elkaar. 

- Te veel NK's worden gespeeld in het westen van het land. 

Het zijn er maar een paar, op de vergadering gaan we erover spreken. 

 

Eindstand FGH 

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Van Foreest, Nanne F 8.5 M 536 656 +1.54 - 1  1 1 1 1 ½  0 1 1 1 

2 Wierenga, Jael E 8.0 M 672 631 -0.05 1 1  1 0 1 1 - 1 0 1 1 

3 Bruggink, Lyne E 7.5 V 597 551 -0.02 ½  1  1 1 1 0 1 1 1 0 - 

4 Visser, Rogier F 7.0 M 699 548 -1.24 1 1  1 0 0 1 1 0 - 1 1 

5 Dekker, Stella F 7.0 V 511 511 +0.28 ½  - 1 1 1 1 ½  1 1 0 0 

6 Petrelli, Matteo G 5.0 M 259 365 +0.91 1 1  0 1 0 0 1 0 1 - 0 

7 Cioffi, Tommaso G 4.0 M 158 268 +0.81 0 0  0 0 1 - 1 1 0 0 1 

8 Van den Berg, Thijmen E 3.0 M 199 181 -0.54 1 0  0 0 0 1 0 - 0 0 1 

9 Steenstra, Jan G 3.0 M 194 181 -0.49 0 0  - 1 0 0 0 0 1 1 0 

10 Cioffi, Laura F 2.0 V 160 42 -1.20 0 0  0 - 0 0 0 1 0 1 0 

11 Dekker, Aletta H 0.0 V 100 * -401 -401 0 0  0 0 - 0 0 0 0 0 0 
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Martijn wint PJK B, Nick tweede PJK D en Stella 
naar NK D  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 maart, 2016 - 20:24 

Wedstrijddatum:  
maandag, 29. februari 2016 - dinsdag, 1. maart 2016  
Maandag en dinsdag was het Denksportcentrum decor voor het NKSBO PJK 
kampioenschap in de categoriën D t/m A. In de D categorie speelden Nick, Jelger, Stella en 
Rogier. Martijn had zijn zinnen gezet om NOSBO kampioen in de B categorie te worden. 
Jelger doet bijna altijd mee aan de persoonlijke jeugd kampioenschappen. Ook deze twee 
dagen was hij van de partij. Bijzonder dapper want Jelger had lang niet de hoogste rating in 
deze groep. Met een vrije ronde erbij scoorde Jelger 3.5 punten en een plus in zijn toernooi 
rating. Goed gedaan Jelger! Stella en Rogier zijn nog lang geen D'tje maar deden vooral 
mee om ervaring op te doen. 
 

 
 
Beiden verloren van Nick en hun onderlinge duel werd gewonnen door Rogier. Stella 
speelde een goed toernooi en wist 4.5 punten bij elkaar te schaken, goed voor plaats 12. De 
NOSBO heeft veel plaatsen voor het NK in deze categorie en omdat spelers die boven haar 
eindigden niet naar het NK wilden mag ze toch naar Rijswijk waar het toernooi gespeeld 
wordt. Rogier speelde een wisselend toernooi met goede en minder goede partijen. Tegen 
de latere kampioen, Loek van der Hagen (gefeliciteerd!), kwam Rogier een kwaliteit voor 
maar wist deze voorsprong niet te verzilveren. In de laatste partij was de scherpte er 
duidelijk af. Rogier mistte een penning waarmee een loper gewonnen kon worden, en 
daarmee ook het initiatief in de partij. Zijn tegenstandster was volop in de aanval waarmee 
de partij niet veel later over was. Rogier wist toch 4.5 punten te winnen wat natuurlijk 



gezien zijn leeftijd knap werk is. 
 

 
 
Nick was een van de favorieten voor de eindzege maar verloor twee partijen, o.a. tegen 
Loek van der Hagen waarmee de titel uit zicht was. Maar met een zeer verdiende tweede 
plaats, en een positieve w-we mag Nick natuurlijk tevreden zijn en hij mag natuurlijk naar 
het NK! 
 
In de B categorie had Martijn naar eigen zeggen geen goede eerste dag. De eerste ronde 
was Martijn vrij. De volgende drie ronden leverden twee remises en een winstpartij op. Op 
de tweede dag boekte Martijn drie uit drie, o.a. winst tegen Jesper Post waarvan Martijn 
vond dat hij toch wat geluk had. In de laatste ronde was Martijn snel klaar met zijn partij en 
moest wachten op het resultaat van de concurrenten Jesper en Joris die tegen elkaar 
speelden. De partij eindigde in remise, twee koningen op het bord waarmee het 
kampioenschap voor Martijn binnen was. Voor de eerste keer een NOSBO kampioen in 
deze categorie! 
 



 
Een groot deel van de NOSBO NK deelnemers 

 
In de C categorie helaas, mede door de vakantie, geen deelnemers van onze club. Daan 
heeft voor het NK ook in Rotterdam een vrijplaats gekregen. 
Winnaar werd Tenboerster Daan Noordenbos, waarvoor onze felicitaties! De Ten Boer 
delegatie deed hele goede zaken op dit PJK met drie titels en vijf NK plaatsen. Het gaat dus 
heel goed met het schaken in Ten Boer wat best opvallend is. Roelof en zijn team doen erg 
goed werk! 
 
Een mooie oogst voor onze clubleden op dit PJK. Stella en Rogier gaan ook spelen op het 
NK E in Waalwijk. Voor de pupillendag vraagt Menko waarschijnlijk een vrijplaats aan in de 
categorie G. 
 
Overzicht NK gangers: 
B Rotterdam: Martijn 
C Rotterdam: Daan 
D Rijswijk: Nick en Stella 
E Waalwijk: Stella en Rogier 
FGH Roosendaal: Aletta (H), Stella en Rogier (F) 
 
Natuurlijk volgt uitgebreide verslag legging van onze NK gangers op de site. 
Dank aan Marjet en Roland voor de organisatie van dit toernooi. Alle kinderen kregen 
drinken en snoep en na afloop weer de bekende schaak sleutelhanger. 
 
Foto's: Marcel Dekker 



 
 

Eindstand D 

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Van der Hagen, Loek  8.5 M 1298 1342 +0.22 1 1 1 1 1 1  1 1 ½  

2 Huisinga, Nick 7.0 M 894 934 +0.57 1 1 1 0 0 1  1 1 1 

3 Mooibroek, Willem  6.0 M 852 821 -0.16 1 1 0 ½  1 0  1 1 ½  

4 Nissen, Mieke 5.5 F 633 752 +1.19 + 0 1 1 0 0  ½  1 1 

5 Van Foreest, Tristan 5.0 M 769 692 -0.83 1 1 0 0 0 1  1 0 1 

6 Westinga, Job 5.0 M 758 734 -0.30 0 1 1 1 1 0  0 0 1 

7 Bruggink, Lyne 5.0 F 604 615 -0.04 0 1 0 0 + 1  0 1 1 

8 Reuver, Yrsa  5.0 F 397 619 +2.13 ½  0 0 ½  1 0  1 1 1 

9 Wierenga, Jael 4.5 M 663 668 -0.07 ½  0 1 1 1 1  0 0 0 

10 Visser, Rogier 4.5 M 659 673 +0.00 1 0 1 ½  0 1  1 0 0 

11 Van Foreest, Nanne 4.5 M 575 601 +0.14 0 1 0 1 1 ½  0 0 + 

12 Dekker, Stella 4.5 F 501 573 +0.40 0 + 0 ½  1 0  1 1 0 

13 Van der Hagen, Janneke  4.0 F 719 451 -2.54 1 0 1 0 0 0  + 0 1 

14 Berghuis, Rowin 4.0 M 495 493 -0.27 0 1 ½  1 0 ½  0 + 0 

15 Sparreboom, Jelger 3.5 M 435 495 +0.38 1 0 ½  0 ½  + ½  0 0 

16 Van Essen, Tobias 2.5 M 431 339 -0.82 0 0 + 0 ½  0  0 1 0 

17 Leistra, Quinty 2.0 F 0 * 237 237 0 0 0 + 0 1  0 0 0 
  

 

Eindstand B 

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1 2 3 4 5 6 7 

1 Van Nimwegen, Martijn 5.0 M 1319 1362 +0.43 - 1 ½  ½  1 1 1 

2 Post, Jesper 4.5 M 1320 1282 -0.07 1 - 1 1  0 1 ½  

3 Spanjer, Joris 4.5 M 1257 1272 +0.33 1 1 ½  1  - ½  ½  

4 Kroon, Gerbrich 4.0 V 1103 1179 +0.81 0 1 1 ½  1 ½  - 

5 Reinders, Remco 2.0 M 711 838 +0.63 1 0 - 0  0 0 1 

6 Van Reijendam, Jan 1.0 M 1015 781 -1.64 0 0 0 - 1 0 0 

7 Hofstra, Remmelt 0.0 M 327 -76 -0.49 0 0 0 0  0 - 0 
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Super schaakweekend 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 maart, 2016 - 21:57 

Wedstrijddatum:  
zondag, 28. februari 2016  

Ingezonden door Marcel Dekker 

Voorafgaand aan Super-Tuesday leek het ons wel aardig om een Super Schaakweekend te 

houden. Vier dagen lang van noord naar zuid en van zuid naar noord. Te beginnen op 

zaterdag 27 februari met het PJK-EFGH, dan zondag "even" naar het Brabantse Mierlo en 

dan nog twee dagen Denksportcentrum voor het PJK-D. Enige gezonde twijfel was er wel 

vooraf. Zou het niet teveel worden? Of zou er juist een gunstig ritme ontstaan? En als je iets 

zou schrappen, wat dan? Het Meisjestoernooi? Maar dat zou wel een mooie voorbereiding 

zijn op de Pupillendag. En bovendien, zoiets komt niet zo vaak voor, een toernooi alleen 

maar voor meisjes, en dan ook nog eens internationaal, uit Duitsland, België en Nederland. 

Of het PJK-D dan maar niet? Maar daar zou je met genoteerde partijen een hoop kennis en 

ervaring rijker kunnen worden. Uiteindelijk is er niets geschrapt, een goede keuze bleek 

achteraf. We zijn 5 bekers rijker (2 voor Aletta en 3 voor Stella) en 4 NK-plekken (1 voor 

Aletta en 3 (!) voor Stella). En vier dagen reizen en schaken bleek voor Stella geen probleem. 

Over de PJK's staat elders op de site het een en ander geschreven. Op het 28e 

Internationale Meisjestoernooi Mierlo zal ik hier ingaan. 



 

Na 11 rondes PJK-EFGH op zaterdag was het voor de dames zondag al weer vroeg op. Om 

6.20u zijn we weggereden uit een koud en mistig Assen. Een uur later, voorbij Zwolle, kwam 

de zon prachtig op. Iets na half acht, de thermoskan uit de kofferbak en een bekertje koffie 

en koek in de hand, stonden we te genieten van de prachtige zonsopkomst. Wat wil je nog 

meer? Alhoewel, van de dames mocht het wel iets warmer worden. 

Om ongeveer half tien parkeerden we in Mierlo voor de kerk, naast het Patronaat waar het 

toernooi werd gehouden. 

In totaal 36 meisjes streden in 4 groepen om de beste. Ten opzichte van de 27e editie een 

teruggang van ruim 20. Aletta deed met 16 andere meisjes mee bij de beginners en Stella bij 

de geoefenden. Verder was er nog een groep gevorderden en een elite-groep. De kinderen 

uit de elite-groep (6) en de kinderen uit de geoefenden-groep (6) moesten 's middags nog 

een simultaan spelen tegen 13-voudig NL-kampioen dames GM Zhaoqin Peng. Zij is de 

enige Nederlandse vrouwelijke grootmeester en één van de Chessqueens (stichting ter 

bevordering van het vrouwenschaken). 

Aletta had 7 ronden Zwitsers te spelen (20 minuten speeltijd) en Stella 5 ronden (ze moest 

tegen iedereen in haar groep).  

Na drie ronden werd er rond 13.00u een broodmaaltijd aangeboden voor kinderen en 

begeleiders (voor de kinderen zat het bij de prijs van slechts 5,- inbegrepen, voor 



begeleiders was het 3,50; met inbegrip van een kroket een vriendenprijs). 

Na de vierde ronde, Stella had toen 3 uit 4, alleen verloren van de latere groepswinnaar, 

begon de simultaan. Na zeker anderhalf uur spelen waren er van de 12 kinderen nog 5 over, 

waaronder Stella. Een knappe prestatie van Stella.  Omdat er tijdnood dreigde, het 

programma begon uit te lopen, nam een scheidsrechter een beslissing over de stellingen op 

de 5 overgebleven borden. Er werd 1 remise beslist en 4 verloren (waaronder die van Stella). 

Uiteindelijk gaf mevrouw Peng dus slechts een half puntje weg. 

Stella kon zich opmaken voor de laatste ronde. Het ging om de 2e of 3e plek. Ze speelde een 

spannende partij (meerdere toeschouwers rond het bord). Het lukte haar de pion voor de 

zwarte koning te pennen. In eerste instantie was haar tegenstandster zich daar (in het 

eindspel) van bewust, maar toen maakte ze een vergissing en plaatste ze haar toren op het 

f-veld voor de gepende g-pion in de veronderstelling dat de toren daarmee gedekt stond, ze 

liet de toren los, en realiseerde zich direct haar fout. En pats, Stella sloeg de toren al en de 

partij was beslist. Stella kon daarmee de beker voor de tweede plek in ontvangst nemen van 

mevrouw Peng. 

Aletta speelde ook een voortreffelijk toernooi. Ze haalde uiteindelijk 3 punten (2 keer winst, 

2 keer remise, en dus slechts 3 van de 7 verloren). Ze eindigde daarmee op een gedeeld 12e 

plek. Ten opzichte van haar eerste toernooi, nog maar een maand geleden, maakt ze goede 

vorderingen. In januari liet ze een schaaksituatie nog voorbij gaan zonder er iets van te 

zeggen. Nu ging haar vinger over de baan van het schaakgevend stuk naar de koning 

wanneer haar tegenstandster een zet deed die het schaak niet ophief. En het maakte haar 

daarbij niet uit of het meisje uit Duitsland, België of Nederland kwam. En verder had ze een 

prachtig mat waarbij haar paard, pion en een toren vluchtvelden wegnamen, en dan was er 

nog het matzettend stuk, grootste samenwerking dus. 

Foto's van het meisjestoernooi zijn hier te zien: Meisjestoernooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/115826242034335493324/MeisjestoernooiMierlo2016?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIr8gM-ChJqRIA&feat=directlink


NJC team 1 tweede in de groep, team 2 blijft 
laatste 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 maart, 2016 - 21:51 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 11. maart 2016  
Een bomvolle Hunzeborgh gisteravond. Naast de acht NJC teams speelde ook ons zestal 
tegen Middelstum. Dus beide zalen vol met schakers! Groep B speelt 5 ronden Zwitsers in 
een groep van acht teams. Dit leverde bij de laatste indeling problemen op. Het 
indelingssysteeem gaf aan dat ons eerste team zou spelen tegen ScepU. Maar met deze 
indeling ontliep ons team SC Haren 1, waar de concurrentie wel tegen had gespeeld. Dus 
volgde mailverkeer tussen de teamleiders wat resulteerde in de oplossing. SC Ten Boer, 
welke verrassend tweede stond moest spelen tegen koploper Staunton, ons eerste team 
tegen SC Haren 1, en ons tweede team weer tegen SC Haren 2. Beetje vreemd want in 
Zwitsers tref je een team niet twee keer maar wel sportief om het zo in te delen. 
 

 
 
In de vorige match tegen SC Haren 2 wist ons team een remise uit de strijd te halen. 
Vanavond helaas niet. Rogier was de enige die won op bord 1. Alhoewel hij goed uit de 
opening kwam, stond hij lange tijd verloren. Zijn tegenstander beging echter een grote 
misstap. Er werd een afruilactie van torens gestart en toen kon Rogier plotseling de dame 
slaan en stond Rogier gewonnen. Heel verrassend. Op de andere borden werd ondanks 
verlies wel goed gespeeld. Lars en Jelger kwamen best goed uit de opening maar het gaat 
ergens mis in het middenspel waar ze met regelmaat materiaal verliezen. Maar het 



belangrijkste, een nieuwe uitdrukking in het noordelijk schaken: je wint of je leert! Dat is 
ook op Lars en Jelger van toepassing. Partijen zijn genoteerd en Niels gaat hier verder mee. 
Stella verloor ook. Ook zij kwam goed door de opening. In het middenspel ging het ook best 
goed, alleen verloor ze daar in een actie van drie zetten de kwaliteit (de tegenstander sloeg 
met zijn loper van d6 haar pion op h2 en zette schaak, Stella sloeg de loper met de koning 
terug, en daarna werd er afgeruild op de d-lijn (torens en dames)). Dit was in de 28e zet. In 
de 24e zet had Stella zelf in 3 zetten de kwaliteit kunnen winnen (ook met afruilen van 
dames/torens). 
 

 
 
Voor team 1 stond er heel wat op het spel, tweede worden in de groep daarmee kans 
houden op een podium plaats. De bordvolgorde was op twee plaatsen gewijzigd. Martijn 
heeft meer ratingpunten dan Lodewijk dus Martijn nu op het eerste bord, Lodewijk op twee. 
Verder Daan op bord drie en Nick op het laatste bord. Nick was de eerste die scoorde. Hij 
won materiaal in het middenspel waarmee het team op voorsprong kwam. Mis ging het bij 
Lodewijk. Hij dacht een plan te hebben gemaakt maar was even vergeten dat dit hem een 
paard kostte. Een duur exemplaar want de partij was eigenlijk meteen over. Op bord drie 
zat de tegenstander hevig in tijdnood. Niet even maar ruim 20 minuten. Met elke zet komt 
er 15 seconden bij maar hij bleef steeds onder de minuut op de klok. Dat kost concentratie, 
plan maken enz. Daan won want de vlag viel. Doel bereikt, minimaal remise tweede in de 
groep. Maar op bord 1 zat Martijn tegen de nog jonge Loek. 
 
Martijn schrijft over deze partij:  
Ik speelde tegen Loek van der Hagen. Ik had het gevoel in de partij dat ik iets minder stond 
want Loek had namelijk een open c-lijn. Op een gegeven moment had ik al eerder remise 
aangeboden maar dat werd afgeslagen. Ik kwam in tijd nood en door een fout van Loek kon 



ik zorgen dat ik door een matdreiging zijn dame kon ruilen tegen mijn toren. Waarna Loek 
zijn koning omgooide. 
 
Een mooie zege voor het team. Volgende week vrijdag spelen we alweer verder in het 
Posillion Hotel te Haren. Daar treft ons eerste team SC Assen en team twee speelt tegen 
ScepU. De tijd op de klok wordt verlengd naar 45 minuten + 15 seconden per zet. 
 
Ons zestallenteam won vanavond met 4 - 2 van Middelstum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gianluca geslaagd voor stap 1 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 maart, 2016 - 21:46 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 18. maart 2016  
Komende periode gaan veel kinderen weer examen doen. Niet alleen bij de beginners maar 
ook in de hogere stappen worden diploma's verdiend. De eerste in het rijtje is Gianluca nog 
maar net bij de club, maar op zijn school de DHC kreeg Gianluca schaakles van Martijn. 
Gianluca is geslaagd met een 8, gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 



NK E Waalwijk, Stella aan kop in meisjes 
klassement 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 maart, 2016 - 20:18 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 25. maart 2016 - zaterdag, 26. maart 2016  
Vandaag is in Waalwijk de eerste dag van het NK E kampioenschap gespeeld. Geen 
onbekend terrein voor onze club want heel veel clubleden waren al eens present op dit 
kampioenschap. De eerste dag leverde voor Rogier slechts 2 punten uit vijf partijen op. Dat 
is wat mager, maar morgen een nieuwe dag waarop vier punten te halen zijn. Rogier zat op 
een live bord en gaf de partij eigenlijk weg. Eerst een stuk onnodig ingeleverd en daarna een 
dubbele aanval paard tegen. Jammer, maar morgen verder zien hoe het gaat. 
 

 
Foto toernooi site 

 
Stella speelde vandaag fantastisch met vier punten uit vijf speelronden bij de meisjes. Haar 
W-we staat op 2.63 punten in de plus. Op dit moment staat ze gewoon op de eerste plaats. 
Morgen een een belangrijke dag. In ronde zes treft ze de hoogste rating houdster Eilne 
Roebers (1138), bijna twee keer de rating van Stella. Volg het toenooi via schaakbond.nl 
daar staat alle informatie. Om 10.30 uur gaat het NK verder. 
Marcel, vader van Stella schijft vast meer over dit toernooi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NK-E geeft wisselend beeld 

Ingezonden door Marcel Dekker op 28 maart, 2016 - 17:07 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 25. maart 2016 - zaterdag, 26. maart 2016  
   

Op dag 2 van het NK-E had Stella iets te verdedigen en af te maken en Rogier iets goed te 

maken. Stella stond na de eerste dag geheel onverwacht bovenaan bij de meisjes en dat 

schepte (on)terecht bij haar en haar achterban verwachtingen. En Rogier had de eerste dag 

slechts 2 punten gescoord, en gelet op zijn plek in de talentengroep (bord 1 in team 2), de 

koningsgroep  en zijn ietwat vertekende rating, ontstaan na een heel ongelukkige 

novembermaand, leek een plek in de top 10 het streven waard (alleen de top 3 van de 

plaatsingslijst zit boven de 1000). 

Voor ik op de dag zelf inga eerst iets over de vooraf gestelde doelen bij Stella (bij Rogier 

weet ik dat niet, eventueel kan dat later nog worden aangevuld). Aan het begin van het 

seizoen en ook iets meer dan vier weken geleden nog was ons doel deelname aan de 

Nationale Pupillendag in juni en verder niet. De vader van Rogier bracht mij op het idee dat 

deelname aan de voorronde van het NK-D goed zou zijn voor de ervaring. Op zichzelf geen 

slechte gedachte en dus heb ik Stella zowel voor de PJK-FGH als voor de PJK-D aangemeld. 

E leek niet mogelijk, want die werd op dezelfde dag als FGH gehouden en bovendien leek 

me 2 wel eerst genoeg. Toen het aantal aanmeldingen voor E heel weinig was en het voor 

de hand begon te liggen dat die met FGH zou worden samengevoegd leek E een optie. Toen 

het op de dag zelf in het Denksportcentrum werd gevraagd of Stella ook aan E wilde 

meedoen hebben we maar ja gezegd. En toen ze zich had geplaatst hebben we geen 

moment de eerste plaats voor ogen gehad. Het ging om de ervaring en training voor 

Roosendaal. Ze stond 12e op de plaatsingslijst, doel was bij de eerste 10 te eindigen. 

Zoals bekend stond Stella met 4 uit 5 na dag 1 (voor ons, en ik denk ook voor de overige 

achterban, plotseling) op de eerste plaats. Ze had die eerste dag alleen maar sterkere 

tegenstanders gehad en gewonnen van de als 2e en 4e geplaatsten. Wendy Huang, de als 

2e geplaatste, trof ze zoals we verwacht hadden direct in de eerste ronde. Ze heeft bijna 300 

ratingpunten meer dan Stella, maar haar verslaan leek ons ook weer niet onmogelijk. In 

november was Wendy ook nog verslagen door iemand met een flink lagere rating. Stella 

speelde direct sterk en zag verschillende valletjes goed (1 keer werd een loper aangeboden, 

bij slaan had dat Stella de dame gekost). 

Voor de 2e dag hadden we ons goed voorbereid door alles van de eerste dag door te nemen 

en te kijken hoe Eline Roebers, de eerste tegenstander van de 2e dag, speelt. Dat heeft haar 

zeker in die partij geholpen. Pas in het eindspel (een lastige volgens haar oud-schaakdocent 

Spriensma, zie forum schaakclub Assen) ging het verloren. Het lijkt erop dat ze eerder oog 

had moeten hebben voor de vrijpion die uiteindelijk ging promoveren (maar daarvoor had 

ze wel met de toren van h naar a gemoeten). Stella verloor deze partij. Daarna duurde het 

nog twee verloren rondes en heel wat kilometers door het centrum van Waalwijk (dergelijke 

wandelingen doen me altijd denken aan schaatser Hilbert van der Duim en het Asser Bos 



waar ie heen ging als het niet liep zoals het moest) voordat het 5e punt binnen was. Het 

kostte ons vervolgens enige tijd voordat we dit op een rij hadden en alles een plek hadden 

gegeven. Het doel, in de top 10 eindigen, was gelukt, plek 9, drie plaatsen hoger dan de 

startplek. Maar waarom liep het de eerste dag als een trein en de tweede dag niet? Op 

zichzelf speelde ze ook de tweede dag naar mijn oordeel niet slecht, maar net niet goed 

genoeg voor meer punten (1 punt meer en ze had in de top 4 gestaan en een beker 

gewonnen). Tegen Stella Honkoop was ze bijvoorbeeld goed bezig, alleen vergat ze zich 

tegen het einde te verdedigen tegen mat (ze was net iets teveel bezig met haar eigen 

mataanval). In een andere partij sloeg ze een loper die haar loper aanviel. Ze had had 'm ook 

kunnen laten staan, want na het slaan stond de tegenstander er positioneel beter voor. 

Terugblikkend denk ik dat als ze zich volgend jaar weer voor E weet te plaatsen ze die 9e 

plek zeker weet te verbeteren. Over haar spel en de toepassing van hetgeen we de 

afgelopen weken hebben geoefend kan ze best tevreden zijn. Nu nog wat meer ervaring 

opdoen en dan lukt het vast om 2 of meer dagen goed en constant te presteren. 

Rogier begon dit kampioenschap op plek 29 op de plaatsingslijst. De eerste dag liep niet. 

Om het NK voor hem nog te redden moest ie het hebben van de tweede dag. Helaas liep 

het ook zaterdag niet. Alleen tegen Thomas Kutchoukov (net iets meer rating dan hem, 

maar op eigen kracht nog maar 1,5 punten) wist hij, met zwart, nog een punt binnen te 

halen. Het is lastig om te zeggen of er bij winst op ongeveer even sterke tegenstanders 

meer in had gezeten, want je krijgt bij andere uitslagen automatisch andere tegenstanders. 

Wel is het zo dat hij met zwart meestal sterk(er) is en met zwart heeft hij nu maar 1 van de 3 

punten gescoord.Uiteindelijk is hij op een 33e plek geëindigd. 

Wellicht is het een idee dat Stella en Rogier beide een aantal partijen (winst- en verlies, 

denk aan NJC, PJK-D en dit NK) meenemen die dan in de talentengroep besproken worden. 

En wellicht is het ook geen slecht idee dat de talentengroep één keer per maand op een 

zaterdag- of zondag(ochtend) wat langer bij elkaar komt en elkaars partijen bespreekt en 

extra oefent in bijvoorbeeld midden- en eindspel. Het zijn maar wat suggesties, maar 45 

minuten per week geeft beperkte mogelijkheden om talent te creëren en te versterken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diploma's voor Daniel en Menko 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 april, 2016 - 22:45 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 8. april 2016  
Voorafgaande aan de clubmiddag weer een diploma uitreiking. Dit keer waren Daniël, stap 
1 en Menko stap 2 aan de beurt. Daniël scoorde een 9 op zijn examen en Menko haalde een 
7.5. Gefeliciteerd! Volgende week worden weer diploma's uitgereikt want Ate, stap 1, en 
Stella en Rogier, beiden stap 2+ maakten vanmiddag hun examen. 
 

 
  

In de competitie zijn de volgende partijen gespeeld: 
Koningsgroep: Silvan - Lars 1 - 0, Silvan - Joep 1 - 0 en Pieter - Martijn 0 -1 
Damegroep: Olivier - Jip 0 - 1, Olivier - Chris 1 - 0, Jonathan - Ruben 0 - 1, Stella - Jip 1 - 0 
Torengroep: Jetze - Ximene 0 - 1, Jelger - Eline 0 - 1, Menko - Jetze 0 - 1 
Lopergroep: Thijmen B. - Daan B. 1 - 0 
Paardengroep: Aletta - Quirine 0 - 1, Ate - Daniël 0.5 - 0.5 
 
In de bekercompetitie plaatste Nick zich voor de volgende ronde na de tweede winstpartij 
tegen Ruben. Martijn won zijn eerste partij tegen Pieter. Volgende week spelen we in deze 
competitie ook verder. 

 



Weer twee geslaagden: Stella en Rogier halen 
stap 2+ 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 april, 2016 - 14:09 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 15. april 2016  
En weer twee geslaagden op een regenachtige middag in de Hunzeborgh. Stella en Rogier 
hebben stap 2+ binnen en gaan nu aan de slag in stap 3. Gefeliciteerd! We hadden een 
groepsfoto in de planning voor het boek maar dat ging door het weer helaas niet door. We 
willen een mooie foto buiten maken, volgende week een nieuwe kans. 
 

 
 
In bekercompetitie speelde Silvan remise tegen Joep. Daarmee is Silvan door naar de 
volgende ronde en terft dan Jelger. De winnaar van de twee partijen speelt in de halve finale 
tegen Jip.Martijn won de twee partij van Pieter waarmee ook hij door is. Volgende 
opponent in de halve finale is Nick. In de competitie is het spannend in bijna alle groepen. In 
de paardengroep speelde Aletta en Ginalucca remise. Alleta is nu van de nul af. Quirine won 
haar partij tegen Rens en zij staat nu op de tweede plaats met drie punten, een halfje 
minder dan Ate die vanmiddag afweizg was. 
 
In de lopergroep staat Nedim bovenaan, na winst tegen Laurens heeft Nedim 6.5 punten. 
Darja verloor beide partijen tegen de broers Daan en Thijmen. Thijmen staat nu 2e met 4 
punten, een half punt meer dan broer Daan. In de torengroep staan veel spelers dicht op 
elkaar in het klassement. Menko won van Tom, Jetze van Ximene en Eline voegde weer een 



punt toe tegen Jelger. Eline staat eerste met 5 punten.De damegroep wordt na de 
clubmiddag aangevoerd Ruben en Stella. Hun onderlinge duel werd gewonnen door Stella. 
Beiden staan nu op 4.5 punten, op de voet gevolgt door Jonathan, na winst op Oliver, met 
vier punten. Jip won van Chris en blijft in de buurt van het erepodium. 
 
De strijd om het clubkampioenschap kan na vandaag helemaal losbranden. Silvan haalde 
twee partijen in met een belangrijke zege op koploper Martijn. In de tweede partij tegen 
Daan kwam Silvan een kwaliteit achter te staan maar het werd toch remise. Nick speelde 
ook twee partijen, winst tegen Joep en een verliespartij tegen Daan. Martijn en Daan 
hebben beiden 5.5 punten maar hebben allebei een partij meer gespeeld dan Silvan (tegen 
Rogier) en Nick (tegen Lars). Zij kunnen dus ook op 5.5 punten komen, waarmee er vier 
koplopers kunnen zijn. Komende vrijdag worden deze partijen gespeeld en dan gaan we ook 
de tweede helft van de competitie in. Alle standen staan weer op de site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opstap 2 diploma voor ons jongste clublid 
Aletta 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 april, 2016 - 15:20 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 22. april 2016  
Een week nadat haar oudere zus Stella het stap 2+ diploma haalde was het nu de beurt aan 
Aletta om haar diploma in ontvangst te nemen. Met een 10 haalde Aletta het opstapp 2 
diploma, gefeliciteerd! Opstap 1 en 2 vormen samen stap 1 met een belangrijk verschil, de 
diagrammen worden kleiner wat wennen is. Aletta gaat samen met haar trainster Miryam 
een aantal oefenexamens stap 1 maken om te kijken of het lukt om op een kleiner bordje de 
oplossingen te vinden. 
 

 
 
Op de clubmiddag vandaag veel afwezigen door allerlei activiteiten op dee scholen. In de 
groepen zijn alleen inhaal partijen gespeeld, de uitslagen: 
Koningsgroep: Nick - Lars 1 - 0, Rogier - Nick 0 - 1, Lars - Daan 0 - 1 
Damegroep: Chris - Stella 0 - 1 
Torengroep: Eline - Jetze 1 - 0 
Lopergroep: Thijmen B. - Charlotte 1 - 0, Daan B. - Charlotte 1 - 0, Charlotte - Thijmen 0 - 1 
Vanaf vandaag hebben we een nieuw clublid, Rens Hegeman. Rens gaat spelen in de 
paardengroep. Welkom op de club Rens! 
Paardengroep: Daniel - Rens 0 - 1, Aletta - Rens 0 - 1, Quirine - Daniel 1 - 0, Gianluca - Rens 1 
- 0 
  



3e en 14e Plaats voor onze NJC teams  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 april, 2016 - 18:34 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 22. april 2016  
De grand finale voor de NJC teams werd vanavond traditioneel gespeeld in het Postillion 
hotel te Haren. De avond begon wat chaotisch omdat SC Haren geen materiaal kon leveren 
wegens andere wedstrijden, dus namen de clubs borden en stukken mee. Dat leverde wat 
vertraging op en toen alles gereed stond bleek dat de klokken niet op 35 minuten+ 15 
seconden moesten staan maar op 45 minuten + 15 seconden per zet, zoals afgesproken na 
de halve finale. Daarnaast: de wisselbeker, in handen van Staunton, was niet te vinden. 
Even na achten konden we beginnen met een record aantal van 14 teams. 
 

 
  

Ons tweede team moest aantreden tegen ScepU Usquert. Beide teams waren in de halve 
finale afwezig omdat deze teams niet konden kruisen tegen teams uit de andere groep. 
Achter de borden de vaste opstelling: Rogier, Stella, Jelger en Lars. Voor het team is leren 
de belangrijkste doelstelling. Lars was als eerste klaar van alle 28 borden. Binnen 10 
minuten lipe hij de zaal uit: gewonnen door een trucje. Een mooie voorsprong voor het 
team maar op bord 1 ging het mis bij Rogier. Hij leverde zomaar twee stukken in tegen Ilja 
en dat moet je niet doen. Ilja keek bij het weggeven een beetje raar op voordat ze sloeg. De 
partij was daarmee wel klaar. Rogier is even de weg kwijt, ondanks zijn talent. Daaraan gaan 
we zeker werken want naast talent moet je de partij serieus nemen en schaken in 
teambelang. Al dat soort zaken en je houding achter het bord zijn gewoon erg belangrijk. 
Hierin is Rogier misschien wat jong maar hij kan ook leren van Stella die dat soort zaken al 



wel onder controle heeft en bijna even oud is. Zij benut haar tijd goed ondanks de verloren 
partij met een opgejaagde koning. Op bord drie had Jelger het erg lastig, ook een koning die 
van de onderste rij was verdreven. Als je dat gebeurt dan is het bijna niet meer mogelijk om 
met minder materiaal te winnen. Jelger heeft ondanks opnieuw te verliezen veel geleerd in 
de NJC competitie. Met de notatie kan hij weer met Niels, zijn trainer aan de slag. Met name 
in het middenspel gaat nog het een en ander fout. Leve de notaitie om daar van de leren. 
Team 2 verloor met 1 - 3 en eindigde op de 14e plaats. Wel laatste maar we kwamen om te 
leren en daar gaan we gewoon mee verder. Voer voor onze trainers Niels en Sjoerd Jan! 
  

 
Team 2 in actie 

  



 
Rogier ontbreekt op de foto. 

  
 Team 1 had in de halve finale sneu verloren van SC Assen. Na een 2 - 2 eindstand werd na 
vluggeren verloren. Het was lastig om een team samen te stellen voor de finale. Lodewijk en 
Silvan konden niet spelen en Martijn was de hele week op schoolreis naar Krakau en net 
voor de finale pas terug. Met een paar uurtjes slapen na een lange nacht zat hij wel op bord 
2. Gelukkig hebben we de tovenaar van Den Bosch, Eelke in de gelederen. Hij wilde wel op 
bord 1 spelen. Met Daan en Nick hadden we een goed team (allemaal uitkomend op het NK 
B en C Rotterdam en D in Rijswijk, komende meivakantie) welke moest spelen tegen 
Philidor Leeuwarden, een team om bepaald niet te onderschatten.  
  



 
 
Ons team speelde in een andere zaal samen met de finalisten om de plaatsen een en twee 
SC Assen en Staunton. Op bord 2 won een nog zichtbaar vermoeide Martijn een toren en 
pion tegen twee lopers tegen Abe Algra. Na oprukkende pionnen van beide kleuren werd 
een remise stelling bereikt. Martijn miste na zet 13 kwaliteitswinst wat hij in normale doen 
wel had gezien. Met de remise was Martijn best tevreden. Op bord 1 won Eelke een paar 
pionnen tegen Sake Algra die dik in tijdnood zat. Tijdnood is een groot nadeel, je kan 
eigenlijk geen plan meer maken dus ging de winst ook naar Eelke. Op bord drie won Daan 
een loper in het middenspel en op bord vier had Nick de zaken prima voor elkaar met 
actieve stukken. Na de winst van Eelke werd op beide borden vlak na elkaar gewonnen. Een 
mooie derde plaats voor ons eerste team. 
 
De NJC werd dit jaar voor de derde keer op rij gewonnen door het Staunton team. Zij 
wonnen vrij eenvoudig van debutant SC Assen. Onze felicitaties! 
 
De prijsuitreiking is altijd een hoogtepunt van de NJC competitie. Voor alle teams een beker 
en voor alle spelers een medaille. Martijn wist nog een prijs in ontvangst te nemen. Beste 
scoorder onder de jongens met 6.5 uit 7 partijen! 
  



 
De beste jongens en meisjes in de NJC competitie 2015 - 2016 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruy Lopez, Bobby Fischer en meer in Coevorden 

Ingezonden door Marcel Dekker op 24 april, 2016 - 10:18 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 23. april 2016  

Vorige week hebben Aletta en Stella deelgenomen aan  een zeer rumoerige Grand-Prix  in 

Leek (gekleurde vlaggetjes hielden het publiek wel op afstand, maar het geluid van het 

publiek helaas niet). In Leek werd een prachtige nieuwe leiderstrui, ontworpen door Abel 

Nissen (schaakclub Ten Boer), voor het GP-klassement gepresenteerd. 

Stella eindigde in Leek op haar startpositie (7e) met 2 punten. Over haar spel was ze niet 

helemaal ontevreden, over het resultaat wel. Af en toe heb je ook zo'n toernooi nodig om te 

weten dat winnen niet vanzelfsprekend is. 

Aletta haalde door zich (zoals gebruikelijk) 1 keer pat te laten zetten een half punt. Het blijft 

wel mooi om te zien hoe ze het iedere keer weer 7 ronden weet vol te houden. Ze loopt niet 

huilend de speellocatie uit (gebeurde in Coevorden helaas wel met iemand), ze wil niet 

halverwege moegestreden naar huis en bijna alles verliezen is ook geen reden om het bijltje 

er maar bij neer te gooien. 

Zaterdag 23 april  waren we te gast in Coevorden. Niet alleen de A-groep heeft rust nodig, 

ook de schakers in de overige groepen hebben naar mijn oordeel rust nodig om zich te 

kunnen concentreren. En die rust was er deze keer in het Bastion in Coevorden. Het was wel 

even zoeken vanaf de ingang van het pand naar de speelzaal. Ik ben eerst weer naar buiten 

gegaan, binnen was geen mens te bekennen, toch maar weer naar binnen, zag wat 

schaakborden staan met klokken, toen toch maar de trap naar boven genomen en daar 

bleek de speelzaal te zijn voor de groepen B t/m D, en daar bleken ook spelers en 

begeleiders te zijn. Het toernooi was prima georganiseerd door het Kasteel. De organisatie 

wist de rust in de zaal gedurende de middag ook goed te bewaren. In het nabijgelegen 

Overijssel hebben we eerder vergelijkbare ervaringen opgedaan. Compliment daarvoor. 

Naast de Grand-Prix was er ook een quiz georganiseerd. Tussen de rondes door werden 

vragen opgehangen (vragen zoals hoeveel schaakclubs noemen zich Het Kasteel (5), en wie 

denkt remise tegen God te spelen (Bobby Fischer) en hoe wordt de Spaanse opening ook 

wel genoemd). Voorafgaand aan de 7e ronde konden de antwoorden worden ingeleverd. 

Aletta was uiteindelijk één van de drie winnaars. 



 
Aletta kiest een prijs uit 

In totaal waren er slechts 29 deelnemers, het worden er iedere keer minder. Vanuit de 

Paardensprong waren er slechts 2 deelnemers. Stella was als eerste geplaatst in de C-groep 

en Aletta als laatste in de D-groep. 

Met Stella ging het deze keer stukken beter dan in Leek. Ze gaf slechts 1 punt weg door een 

gebrekkige concentratie. Ze ging door de tijd.... Uiteindelijk is ze tweede geworden. 

Aletta had deze keer als opdracht meegekregen te letten op de dekking van haar stukken, 

niet meer, niet minder. Een duidelijk omgeschreven, concrete opdracht dus. En dat deed ze 

niet slecht. In haar laatste partij speelde ze tegen Noël Koene uit Hoogeveen. Hij is net iets 

ouder dan haar en er ontstond een mooi tafereel. Af en toe zakte Aletta's aandacht weg, en 

dan kreeg ze een zacht tikje tegen de wang van Noël, van hé, jij bent aan zet. Prachtig om te 

zien. Uiteindelijk werd ze in die partij pat gespeeld  en eindigde met een anderhalve punt uit 

7 (1 punt door een bye).Ze kon trots een mooie medaille in ontvangst nemen die ze 

maandag samen met haar bal en diploma Opstapje 2 op school kan laten zien. 



 
De twee winnaars van de Paardensprong 

Foto's van de Grand-Prix in Leek en Coevorden: Leek, Coevorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/115826242034335493324/6277020595937956881?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMyhuYWW1JvxiwE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/115826242034335493324/6277024492792329201?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMn6iPyDuNWNCw&feat=directlink


NK ABC Rotterdam: dag 9, Eelke eindigt als 
tweede 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 april, 2016 - 12:56 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 29. april 2016 - zaterdag, 7. mei 2016  
Dag 9, zaterdag 7 mei 
Martijn en Daan verliezen helaas hun laatste partij. Toch zal dit NK een belevenis voor hun 
zijn geweest en het nodige geleerd! 
 

 
Jonas en Eelke bij de start van hun partij in ronde 9 

 
Eelke en Jonas  speelden remise, na ca. 30 zetten besloten beiden niets meer te 
ondernemen in een stelling die op het oog aan beide kanten vast zat. Liam won en dat 
betekent dat Eelke en Liam een barrage zullen gaan spelen om de titel! En herhaling van 
twee jaar geleden op het NK-D in Rijswijk waar het toen om de tweede plaats ging. Liam 
won destijds met 2-0. Wordt het een revanche? Vanaf 15:30 live te volgen!  
Ook Marlinde Waardenburg speelt bij de C meisjes een barrage om de eerste plaats. En ... 
haar zus Feline is kampioen geworden bij de B meisjes!!! Vanaf deze plaats: van harte 
gefeliciteerd! 
 
Update: 
 
Liam wint de barrage met 2-0 en is voor het tweede achtereenvolgende jaar Nederlands 
kampioen bij de C's. Liam gefeliciteerd! Eelke eindigt daarmee na een fantastisch gespeeld 
toernooi met een monsterscore van 8 uit 9 op de tweede plaats. Hij mag eind augustus naar 
Praag voor deelname aan het Europees kampioenschap! Hij zal gezelschap krijgen niet 
alleen van Feline, maar ook van haar jongere zus Marlinde die een barrage met twee(!) 
andere concurrenten winnend afsloot. Een dubbele felicitatie dus voor hen! Op naar de 



prijsuitreiking .... 
 

 
 
en dan weer naar het hoge noorden. Vanaf deze plaats veel dank en complimenten aan 
Pathena Rotterdam voor het organiseren van dit toernooi de afgelopen drie jaar. Het 
toernooi zal verhuizen naar een nu nog onbekende andere plaats. 
 
Dag 8, vrijdag 6 mei 
Vandaag slechts een korte update (van Sake Jan), omdat Ronald en eega van een korte 
buitenlandse trip genieten.  
 
Martijn kwam een puntendeling overeen met met Dmitri ten Have, de 4-e remise van 
Martijn. Met zijn ene overwinning komt hij op drie punten. Morgen de lastige opgave om 
tegen een hoge 1800 speler daar nog iets aan toe te voegen. Maar de vermoeidheid zal toch 
bij een ieder mee gaan spelen, dus kansen zijn er altijd. 
 
Daan verloor vandaag helaas. Voor hem morgen een kans met een overwinning het 
toernooi op mooie wijze af te sluiten. 
 
Het goede nieuws over Eelke blijft voortduren. Vandaag werd met wit Gilian Honkoop na 
zo'n vier uur aan de zegekar gebonden. Daarmee is voor hem een tweede plaats zeker, 
oftewel uitzending naar het EK in Praag staat vast. Maar Eelke zal er alles aan doen om nu 
ook de titel te pakken en daarmee de bijbehorende WK plaats. Morgen is dan uiteindelijk 
toch Jonas zijn tegenstander. Liam Vrolijk bleef met de volle winst in het spoor op een half 
punt. Bij gelijk aantal punten volgt er een barrage over minimaal 2 snelschaakpartijen. 
 
Liam heeft in Charlie Tang een geduchte tegenstander. Charlie staat een punt achter op 
hem en kan met een overwinning dus een barrage om de tweede plaats afdwingen die hij 
dan ook tegen Liam zal moeten spelen. Liam heeft enerzijds aan remise genoeg om 
rechtstreeks de tweede plaats en EK plek veilig te stellen (in welk geval Eelke weer genoeg 
heeft aan remise), maar anderzijds zal hij ook de hoop op het kampioenschap levend willen 
houden. We zullen morgen zien of er iets van al dit rekenwerk terug te zien zal zijn in het 



verloop van de partijen op bord 1 en 2. 
 
Let op: het aanvangtijdstip van ronde 9 is morgen 10:00 uur. Eventuele 
beslissingswedstrijden staan gepland tussen 15:30 en 17:00 uur. De prijsuitreiking is om 
17:00 uur. Getracht zal worden morgen overdag de berichten op de Paardensprong site up-
to-date te houden. 
 
Dag 7, donderdag 5 mei 
In onze groepsapp werd het gisteravond al een beetje gekscherend aangekondigd, The 
battle of the North, Fryslan - Grunn. Of beter gezegd Jan Bosma (1556) tegen Martijn. Deze 
partij en ook de partij van Daan tegen Ciro Catalan (975) werd gisteravond grondig 
voorbereidt. De varianten werden uitvoerig onder de loep genomen maar zoals altijd is de 
vraag komt het allemaal uit. Een potje psychologische oorlogsvoering vooraf. 
 

 
Via skype in slaapkamer huisje 237 

  
Een goede voorbereiding op je tegenstander is op dit niveau een must, je kan gewoon niet 
zonder informatie over je komende tegenstander. Vol goede moet zaten Daan en Martijn 
om 11 uur achter de stukken, Martijn met zwart en Daan met wit. De verwachtingen voor 
the battle waren hoog gespannen maar een boeiende partij werd het nooit. Na zet 30 werd 
het remise in een stelling waar op het eerste oog niet zo heel veel meer inziet. Maar na de 
analyse vanavond zou ongetwijfeld blijken of het terecht was.  
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Na de partij werd in de groepsapp melding gemaakt dat de vrede tussen de FSB en NOSBO 
weer getekend was. Maar mischien is hier een idee geboren voor een echte battle tussen 
Friese en Groninger jeugdspelers? 
Ook bij Daan werd het remise. Na 26 zetten was het opeens gedaan terwijl er nog veel 
stukken op het bord stonden. Was de fut er wat uit na 6 ronden of kozen beide spelers voor 
het halve punt als zekerheidje voor een betere klassering? 
 

 
Drie NOSBO spelers naast elkaar 

 
Veel spannender was het in de top van de C jeugdgroep. Eelke lijkt niet meer te stoppen op 
weg naar de nationale titel. Vandaag volgde een ogenschijnlijke eenvoudige zege tegen Tim 
Grutter (1435). Liam Vrolijk een van de concurrenten van Eelke won van Jonas. Heel jammer 
want Jonas lijkt nu uitgeschakeld voor de titel, een plek op het podium zit er uiteraard nog 
wel in. Morgen heeft Jonas het op papier wat makkelijker dan Eelke maar de achterstand 



lijkt niet meer overbrugbaar. De match Eelke - Jonas lijkt nu op de laatste speeldag te 
komen. 
 
Nieuwe foto's zijn geplaatst. 
 
Dag 6, woensdag 4 mei 
Net als alle voorgaande dagen volgen we het standaard protocol. In 237 staan de 
Paardensprongers om kwart voor negen op. Onder de douche, dan naar 203 voor het 
ontbijt. Om tien uur stappen we in de auto op weg naar Rotterdam. Iedere speelronde 
wordt geopend met een slag op de gong. Meestal zijn het prominente KNSB of regionale 
bonds bestuurders maar vandaag mocht als blijk van waardering voor de ouders, een ouder 
op de gong slaan. Uitverkorene was Affine de moeder van Daan Noordenbos. Net als de 
kinderen op hun partij van vandaag, had Afine zich vanmorgen in de keuken voorbereidt 
met een pannendeksel en pollepel. 
 

 
 
Daan won vandaag met zwart zijn eerste partij tegen Dominggus Paays (1174). Al heel snel 
in de partij won Daan een stuk en zijn stelling was een stuk beter toen wit opgaf. Wat bleek 
Dominggus voelde zich niet lekker. Daan had natuurlijk graag willen doorspelen maar het 
punt was, zoals zijn tegenstander zei, verdiend gewonnen. Goed voor het moraal van Daan, 
die er toch een beetje doorheen zat met een halfje uit 5 partijen. Eelke blijkt goed in vorm te 
zijn en mischien wel op weg naar de titel in de C categorie. Vandaag tegen Mick van 
Randtwijk, een goede bekende van Eelke, werd de volle buit weer binnengehaald en blijft 
Eelke nog steeds alleen oploper. 
 
Martijn speelde met wit tegen  Tyro Bekedam. Martijn kwam prima uit de opening. Bij zet 



27 speelde Martijn De2. Dit was net de verkeerde zet want een enorme stunt ging de mist 
in, g5 was winnend geweest. Martijn heeft het misschien door tijdnood, 6 minuten op de 
klok niet gezien. Heel erg jammer. Juist tegen de hogere rating houders speelt Martijn zijn 
beste partijen, maar met een mindere zet geeft Martijn de partij helaas weg. 
 
De NOSBO en FSB jeugd trekken gezamenlijk op tijdens dit NK. Ik mag zeggen dat de 
samenwerking perfect verloopt! Mocht het ooit komen tot een fusie tussen de NOSBO en 
FSB jeugd, dit NK is misschien wel een bewijs dat het echt wel kan! Op onderstaande foto 
wordt het wedstrijdverloop op de borden gevolgt. 
 

 
 
Morgen start in Rijswijk het NK voor D spelers. Ook op dit toernooi komen 
Paardensprongers in actie: Stella en Nick. Hoe ze het gaan doen kunnen jullie uiteraard 
lezen op de site. Ronald en Marcel doen vanuit Rijswijk verslag.  

 
 
Morgen breng ik Daan en Martijn naar Rotterdam. Daarna rij ik terug naar Groningen, om 
een dag later koers te zetten naar Berlijn. Niet om te schaken maar een weekendje weg met 
mijn ega i.v.m. ons 25 jarig huwelijk. Monique de moeder van Daan lost mij hier af. Zusje 
Roos komt ook gezellig mee. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor een 



geweldige week in Rotterdam! 
 
Foto´s in het fotoboek. Kijk ook naar de Friese verslagen, leuk om te lezen! 
 
Dag 5, dinsdag 3 mei 
De dag begint met een groepsfoto met alle deelnemers op dit NK en een foto van de 
NOSBO/FSB delegatie. 
 

 
Alle NK deelnemers  

 

http://ssv-midfryslan.nl/?p=3568


 
NOSBO en FSB deelnemers + MSV Meppel 

  
Eelke speelde vandaag met zwart tegen Charlie Tang (1902). Het werd een zeer boeiende 
partij met heel veel geschuif van stukken om positioneel te verbeteren. Prachtig om te zien. 
Eelke trok uiteindelijk de winst naar zich toe en staat met 4.5 punten een halfje los van de 
voornaamste concurrenten. De partij Jonas - Eelke of omgedraaid komt vast nog, maar laat 
nog even op zich wachten. 
 
Daan mocht vandaag met wit spelen tegen Laurens Ekker (1075). Qua rating een 
tegennstander die Daan wellicht kon hebben, maar wat zeggen ratings op dit NK? De 
opening verliep volledig volgens de voorbereiding met Evie. Daan kwam daar goed uit maar 
ging bij zet 21 de fout in. Hier sloeg Daan op d5, beter was geweest de pion door te schuiven 
naar e5. Na dit foutje leek Daan zich te herpakken maar in het eindspel ging het mis, 
pionnenverlies op de damevleugel. Jammer maar wel een goede partij die ruim drie uur 
duurde. 
 
Twee minuten voor de verloren partij van Daan won Martijn, met zwart van Sipke de Boer 



(1442). Ook hier verliep de opening precies als voorbereidt. Bij zet 27 maakte Sipke een 
fout. Martijn's dame leek een loper te winnen maar het werd meer. De witte toren werd een 
prooi door het verplaatsen van de dekkende witte dame. Daarmee was het over. Stukken 
konden er nog tussen maar het werd dan toch mat achter de paaltjes. Een verdiende zege 
voor Martijn na wat sneu punten verlies in de vorige ronden. 
 
De dagelijkse foto's staan in het fotoboek. 
  
Hoe verblijven wij op Zuytland. Wij delen met SC Ten Boer 2 huisjes, nummers 203 en 237. 
In 203 verblijven Ilja en Gerbrich met hun ouders. Wij zitten samen met Daan Noordenbos 
en zijn moeder in huisje 237. In 203 wordt ontbeten en s'avonds gekookt. Het meeste 
kookgerei is uit het andere huisje verdwenen. Koken doen we samen, meestal zijn de 
Tenboerster moeders in de weer met potten en pannen. Gisteren was het mijn beurt om te 
kokerellen. Iedere avond staat er een lekkere en voedzame maaltijd klaar wat iedereen zich 
goed laat smaken. Vanavond was het na o.a. Chinees en Italiaans tijd voor een Hollandse 
maaltijd. 
  

 
  
Dag 4, maandag 2 mei 
Voor de meeste NOSBO/FSB deelnemers staat leren op dit NK voor winnen. Zo ook voor 
Daan en Martijn. Martijn had tot vandaag twee remises waar hij eigenlijk door had moeten 
spelen, en voor de winst te gaan. De eerste dag net de verkeerde zet. Daan heeft een remise 
gescoord maar heel veel geleerd uit de vorige partijen. OP dit NK worden kleine foutjes 
afgestraft en kans om terug te komen in de partij is dan nagenoeg weg. Ook tempo verlies 
kan je de kop kosten. En wat te doen met weinig tijd op de klok terwijl je tegenstander nog 



ruim voldoende heeft staan? 
 

 
  

Voor Daan en Martijn zat er vandaag geen score in. Martijn speelde tegen Arne Pols (1904). 
In deze partij had Martijn veel moeite met wits 10 zet f5. Deze was niet voorbereidt en 
kwam onverwacht. Martijn dacht lang na en nam de verkeerde beslissing. Martijn probeerde 
nog terug te vechten maar kreeg een dubbele aanval paard tegen met stukverlies. Hierna 
gaf Martijn weer behoorlijk in tijdnood op. Je ziet dat de lagere ratinghouders gewoon meer 
tijd nodig hebben tegen de hogere ratinghouders. Toch wat gemis aan ervaring op dit 
niveau. 
  



 
  

Daan met zwart, kwam na de opening tegen Tommy Tran na 12 f5 in de problemen, zijn 
koning werd opgejaagd en niet veel later kreeg Daan een aftrekaanval tegen schaak, 
dameverlies. Daarna was het dus gedaan. Maar ook uit deze partij heeft Daan weer heel wat 
geleerd. Leren, leren, leren. De punten gaan vanzelf komen! De moraal blijft goed dus dat is 
gelukkig geen probleem. 



 

 
  
Na de remise van gisteren is Eelke weer terug bij de koplopers. Eelke won van Oele Dijkhuis 
en de concurrenten speelden remise. Het ziet er weer goed uit voor Eelke! Nieuwe foto's 
geplaatst. 
Nieuwe KNSB ratings zijn er klik hier. Volgende week weer uitgewerkt op de site. 
 
Dag 3, zondag 1 mei 
Onze facebook pagina wordt ook bijgewerkt vanuit Groningen, even kijken dus! 
Verslagje van Martijn en Daan: 
Martijn: vandaag met wit tegen Luuk Baselmans (1762) die Frans speelde mijn tegenstander 
verraste mij met zijn lange rokade wat mij veel tijd koste om over na te denken. Ik stond 
beter maar bood remise aan met nog 6 minuten op de klok en nog 15 zetten te gaan tot zet 
40 was er te weinig tijd om een goed verzorgd eindspel te spelen. Evie vertelde mij bij de 
analyse om toch volgende keer door te spelen, want er was misschien meer te halen. 
 

http://schaakbond.nl/rating/knsb-jeugdratinglijst


 
Hier spelen wij. 

  
Daan: ik heb vandaag tegen Jeroen van den Berg gespeeld, de opening ging goed, maar in 
het middenspel heb ik mezelf een beetje in de nesten gewerkt door een paar zetten die 
acheraf niet nodig waren en er andere betere zetten waren die ik kon doen. Met zwart had 
ik mijn koning een beetje te veel ingesloten, wat mij een toren kostte. Morgen weer nieuwe 
kansen! 
Eelke was van alle deelnemers het langste bezig. Na 86 zetten bereikte Eelke een gelukkige 
remise. Het half puntje verlies zegt nog niets. De toppers treffen elkaar allemaal de 
komende dagen. 
Nieuwe foto´s van vandaag zijn geplaatst. Kijk vooral ook op het blog van Ten Boer met een 
leuk verslag over Rotterdam!  
 
Dag 2, zaterdag 30 april 
Op de tweede speeldag zijn de Paardensprongers van de nul af. Eelke lijkt goed in vorm. Hij 
won zeer snel en eenvoudig van Jesse Alaart (1603). Thijmen Nawijn trof in ronde twee weer 
een NOSBO speler, onze Daan. In deze partij won Daan een kwaliteit voor twee stukken. In 
het eindspel ruilde Daan de dames af wat hij eigenlijk niet had moeten doen want Thijmen 
had twee vrije pionnen in het centrum. De hadden misschien gewonnen kunnen worden. Na 
de ruil eindigde de partij in remise waar Daan tevreden mee was. Ook uit de analyse 
vanavond online met Evie bleek de dameruil misschien niet verstandig. 
 

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


 
Voorbereiden via Skype 

 
Martijn kwam ook niet verder dan een remise in het middenspel. Volgens Evie lagen er 
zeker kansen op meer. Martijn had eigenlijk door moeten spelen, maar was tevreden, van 
de nul af. Daar dacht Evie, terecht anders over. Je wilt winnen en dan moet je een zeker 
risico nemen. De jongens zijn goed voorbereidt op de dag van morgen. De euforie in het 
Ten Boer kamp is wat gaan liggen na de prachtige overwinningen gisteren. Daan en Ilja 
verloren helaas. Devies deze week voor alleen: vergeet de partij van vandaag en focus op 
morgen. 
 



 
Gezamenlijk aan het avondeten 

 
Tijdens ons verblijf in Zyudtlandbuiten eten we gezamelijk in de Tenboerster bungalow. In 
de ochtend staat het ontbijt klaar en het avondeten wordt door de moeders bereidt. 
Vanavond stampot andijvie met spekjes en een lekkere bal gehakt. Heerlijk met dit koude 
weer. Maandag ga ik in de keuken aan de slag. Wordt lastig om dit te overtreffen.  
 
In het fotoboek weer nieuwe plaatjes van vandaag. 
 
Dag 1, vrijdag 29 april 
Vandaag was een reis, schaak en installatiedag voor Daan en Martijn. Eelke was donderdag 
al naar Rotterdam afgereisd. Na een voorspoedige rit kwamen we op tijd aan bij de 
Topsporthal in Rotterdam, pal naast stadion de Kuip. In de eerste ronde een NOSBO 
onderonsje tussen Eelke en Thijmen Nawijn. Zoals te verwachten was Eelke, die uiteraard 
voor de titel gaat een maatje te groot voor Thijmen maar het moet gezegt, Thijmen beet 
prima van zich af. 
 



 
Daan en Martijn, samen analyseren 

 
Daan (tegen Jesse Allaart 1603) en Martijn (tegen Wiggert Pols 1940) zitten in de staart van 
de ratinglijst en konden hun borst nat maken voor een zware tegenstander. Daan bij de C 
jeugd verloor in het middenspel een tempo door een net gezet stuk direct daarna weer 
terug te plaatsen. Dat is op dit niveau geen verstandige keuze. En zoals Evie de de partij liet 
weten: probeer een plan te maken, als het niet lukt jammer, maar dan heb je het 
geprobeert. Na twee uur spelen verloor Daan maar wel een leerzame eerste ronde. Martijn 
had een rating 1900 opponent maar tijdens de partij bleek dat bepaald niet. Martijn won 
twee pionnen maar ging daarna de fout in door een aanval af te slaan met de verkeerde 
pion. Martijn sloeg met cxb3 dat had moeten zijn axb3. Dit foutje werd gevolgd door een 
penning dame - koning. Martijn kon niet anders dan opgeven. Heel jammer want bij de 
juiste keuze was winst zeer wel mogelijk geweest met een derde pionnenwinst. Balen dus 
voor Martijn maar snel vergeten. Morgen nieuwe kansen. 
 
Drie opvallende uitslagen van de noordelijke spelers. Daan Noordenbos, SC Ten Boer (1220) 
wint van Rembrandt Bruil (1816), ILja de Goede (670) eveneens van Ten Boer verslaat Ilse 
Geene (1019) en Marrit Adema van MSV Meppel doet goede zaken door Pascalle Monteny 
(1305) te verslaan. 
 



 
Onderweg komen we langs een dorpje met deze naam. Volgens sommigen een letter te 

veel, volgens anderen missen twee letters. 
 
Na de partijen vertrokken we naar vakantiepark Zuytlandbuiten waar bijne de hele NOSBO 
en FSB delegatie zit. De vooraf naast elkaar geboekte huisjes bleken door een langer verblijf 
van gasten in een van de huisjes wel wat verder van elkaar te liggen. Eten doen we 
gezamelijk met onze Ten Boer schaakvrienden, de meegereisde moeders toverden 
gisteravond een lekkere rijst maaltijd uit de hoge hoed. Gedurende het toernooi dagelijks 
een update op de site. Ook worden er regelmatig foto's in het foteboek geplaatst. 
 
Verslagen kunnen jullie ook vinden op de site van SC Ten Boer , NOSBO en de hoe het de 
Friese delagatie ervan afbrengt lees je hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roelofsschaakblog.blogspot.nl/
http://www.nosbo.nl/
http://www.ssv-midfryslan.nl/


NK D Rijswijk: dag 1 

Ingezonden door Ronald Huisinga op 5 mei, 2016 - 22:30 

Wedstrijddatum:  
donderdag, 5. mei 2016  
Na de afgelopen week te hebben meegeleefd en meegekeken op de live borden van het NK 
ABC in Rotterdam maakten Stella en Nick vandaag hun opwachting op het NK D te Rijswijk. 
Jeugdcentrum Don Bosco biedt de komende dagen onderdak voor 3 dagen schaken op het 
hoogste niveau in de leeftijdsgroep t/m 12 jaar.  
 
Naast onze eigen Paardensprongers Stella en Nick zijn vanuit de NOSBO Loek van der 
Hagen (SC Haren) en Job Westinga (Kasteel Coevorden) en de dames Yrsa Reuver en Mieke 
Nissen (beiden SC Ten Boer) afgereisd naar dit NK. 
 
In de eerste ronde moest Stella met zwart tegen Kavya Raulji. Kavya was twee jaar geleden 
koningin in Roosendaal. Inmiddels is haar rating met 400 punten gestegen tot 985, 300 
meer dan Stella. Na een ongelukkige afruil kwam Stella's dame in de penning te staan en 
ging verloren. In de tweede ronde moest ze aantreden tegen niemand minder dan Amelia 
Jonkman, 1 van haar concurrenten voor de Pupillendag. Vorig jaar was Amelia winnaar van 
de G-meisjes, Stella was toen vierde bij de meisjes. Stella had zwart. In de twaalfde zet had 
Stella een mooie aftrekaanval, haar dame stond op d2, haar loper van d3 gaf schaak op b5 
en Amelia had in de 11e zet op d4 met haar dame een loper geslagen. Stella won de partij. In 
de derde ronde trof Stella Dalya Mang. In Waalwijk won Stella van Dalya, deze keer was 
Dalya de sterkste. Stella staat nu 24e, 1 plek hoger dan de startplek en een tpr hoger dan 
haar rating, dus we kunnen tevreden terugkijken op de eerste dag. Morgen kan ze revanche 
nemen op Lieke van Dam die ze van het meisjestoernooi in Mierlo kent, Lieke won toen de 
onderlinge partij. 
 
Nick kreeg vandaag in zijn eerste 3 partijen meteen pittige tegenstanders tegenover zich. In 
de indeling gemaakt op KNSB rating was Nick als 36e geplaatst. De 1e partij mocht hij het 
opnemen tegen de als 12e geplaatste Miguel Angel Garceran Wang (1473). Nick speelde 
goed en het ratingverschil van ruim 500 punten in het nadeel van Nick was tot ver in de 
partij niet zichtbaar op het bord. Nick stond lange tijd beter. Helaas ontglipte Nick de partij 
toen hij op zet 31 besloot zijn toren van de achterste rij te halen. 
Helaas verlies na 2,5 uur goed partij te hebben geboden. Met een prima gevoel over de 
vorm en het vertoonde spel, werd snel even het uitgedeelde lunchpakket genuttigd zodat er 
weer genoeg energie was voor de volgende ronde. Ronde 2 bracht opnieuw een sterke 
speler tegenover Nick aan het bord. De als 8e geplaatste Kylian Bijvank (1552). Kylian trok in 
de partij al snel het initiatief naar zich toe. Nick kon niet veel uitrichten en nadat hij in een 
verloren stelling 2 pionnen achterkwam en zijn toren gedwongen moest afruilen tegen een 
loper legde Nick zijn Koning neer. Doorvechten had veel energie gekost die hij nu kon 
gebruiken om zich op te laden voor de laatste partij. Een verstandige keuze zo bleek toen 
voor ronde 3 Matteo van Cleef uit de koker rolde als opponent. Dit talent van VAS en 
afgelopen jaar nog EK ganger na een 2e plaats op het NK E vroeg opnieuw het uiterste van 
Nick die net als in partij 1 een ijzersterke partij speelde en met veel initiatief een goede 
(gewonnen) stelling opbouwde. Een ongelukkige keuze in het eindspel bracht de de stelling 



helaas weer in evenwicht. Nick accepteerde, enigszins teleurgesteld omdat er absoluut 
meer in had, gezeten het remiseaanbod van Matteo. Met een half punt in ieder geval van de 
0 af en met het vertoonde spel met vertrouwen op naar morgen..  
 
Zie voor alle uitslagen en gespeelde partijen de toernooisite: 
http://www.haagseschaakbond.nl/   
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NK D Rijswijk: dag 2 

Ingezonden door Ronald Huisinga op 6 mei, 2016 - 19:16 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 6. mei 2016  
Vandaag op deze zonovergoten dag de 2e dag van het NK D te Rijswijk. Marcel (vader 
Stella) en Ronald (vader Nick) doen verslag van de belevenissen van vandaag.  
 
Stella had duidelijk haar dag niet. Ze begon de dag met een NK-onwaardige partij, de 
opening ging nog wel, maar daarna, enfin het is na te spelen. Zelf had ze daar geen 
behoefte aan, en daar laten we het maar bij. De tweede partij was op zich niet slecht, maar 
eindigde opnieuw met verlies. En ook de derde partij eindigde met verlies. Gevolg is een 
laatste plaats, een verre schaduw van Waalwijk. Hopelijk (ook voor haar zelf) weet ze zich te 
herpakken en morgen te laten zien waartoe ze echt in staat is.  
 
Na een goede nachtrust in ons hotel dichtbij de speellocatie was Nick vanmorgen weer klaar 
voor de de strijd. De zware loting van gisteren werd door het Zwitserse lotingsysteem 
vandaag gecompenseerd met een serie op papier lichtere tegenstanders. Nick moest 
starten tegen de op dat moment onderste speler op de ranglijst, Vincent Tiggelman. Nick 
leek met een pion en loper voorsprong af te stevenen op een gewonnen eindspel. Echter 
zijn pluspion was een randpion en met een loper van de verkeerde kleur kon Nick niet tijdig 
voorkomen dat de vijandelijke koning de hoek in dook en daarmee remise een feit was. Na 
lunch en een groepsfoto met alle NOSBO en FSB spelers (ja ook hier in Rijswijk is sprake van 
verbroedering) en ook nog een lekkere traktatie namens de NOSBO ( dank je Marjet!) weer 
opperste concentratie voor partij 2 van vandaag. Tegenstander Mark Schoonhoven werd 
met een rontgenaanval op dame en toren en een dubbele aanval op loper en dame al vrij 
vlot materiaal afgenomen waarna de partij snel over was. Met 1,5 uit 2 vandaag al een 
mooie score en met Lucas Vervoort als 3e opponent goede mogelijkheden om er nog een 
puntje aan toe te voegen vandaag. Met wit speelde Nick het damegambiet en nam het 
initiatief. Een pionnenstorm op de koningsvleugel was het startsein voor een aanval die via 
een aantal mooie combinaties Nick een toren voorsprong opleverde. Toen even later ook 
nog het zwarte paard werd ingesloten gaf Lucas op. Met 3 uit 6 na dag 2 een prima 50% 
score. Morgen op naar mogelijk meer.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NK D Rijswijk: dag 3 

Ingezonden door Ronald Huisinga op 8 mei, 2016 - 22:01 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 7. mei 2016  
 
Gisteren alweer de 3e en laatste dag van het NK D te Rijswijk. 
Het waren 3 prachtige schaakdagen in het Don Bosco centrum. Perfecte organisatie door 
een ervaren ploeg vrijwilligers van de Haagse Schaakbond  
die het toernooi al voor de 26e keer organiseerden. Veel tijd en energie hebben ze gestoken 
om het toernooi voor de deelnemers leuk te maken. 
Het perfecte weer en de mooie omgeving van het Don Bosco deed de rest.  
Vooral ook leuk en leerzaam dat alle partijen na elke speeldag direct online beschikbaar 
waren en ook dagelijks 20 mooie trucs/combinaties van diverde partijen werden 
getoond( http://www.haagseschaakbond.nl/ ). De NOSBO kids hadden het tussen de 
partijen door leuk met elkaar.  
 

 
 
NOSBO en FSB deelnemers NK D 2016  
 
Stella had de laatste dag nog wat goed te maken na een mindere 2e dag. Vader Marcel over 
dag 3: 
Na een dag zonder punten begon Stella zaterdag strijdbaar aan de 7e ronde. Ze liet zien 
waartoe ze in staat is en pakte een vol punt.  
Helaas bleef het die dag ook bij dat ene punt en ze beëindigde het kampioenschap op de 
31e plek. Ze bleef echter niet zonder prijs.  
Bij de prijsuitreiking bleek ze samen met Kavya Raulji de spektakelprijs te hebben 
gewonnen. Kavya had in de eerste ronde vroegtijdig haar koning naar het  
centrum ontwikkelt en Stella had zich daar, weliswaar tevergeefs, heldhaftig tegen 
verdedigd. Ze ontvingen daarvoor beiden een diploma en mochten een boek uitzoeken.  
Stella is nog F'er en was daarmee 1 van de 6 jongste deelnemers aan dit toernooi, de andere 
74 deelnemers waren geboren in 2006 of eerder.  

http://www.haagseschaakbond.nl/


Het toernooi was deze keer ook sterker bezet dan in eerdere jaren, de laagste ratinghouder 
had deze keer al ruim 500 punten, daar waar in eerdere jaren  
nog weleens ratings van 2 of 300 voorkwamen. Al met al heeft ze weer een hoop ervaring 
opgedaan, niet alleen schaakinhoudelijk, maar ook ervaring  
met het spelen van een 3-daags toernooi (van 's ochtends tien uur tot 's avonds zes uur) in 
een vreemde omgeving, ervaring die ze de komende jaren goed kan gebruiken.  
En wanneer we tot slot bedenken dat ze zelf pas over twee jaar D'er is, dan heeft ze zeker 
kansen om in de toekomst flink hoger te eindigen, mede dankzij de ervaring van nu.  
 
Bij Nick was de stemming met een goede 2e dag en een 50% score goed en hij was erop 
gebrand in de resterende partijen nog 1 of wellicht zelfs 2 punten te pakken.  
De eerste partij tegen de qua rating gelijkwaardige Timo Yeh (jeugdrating 1145) ging lange 
tijd gelijk op. In het eindspel was Timo echter net iets secuurder in zijn spel.  
Er ontstond een eindspel met Toren Loper voor Timo tegen Toren en pion voor Nick. Dit 
schijnt op grootmeesterlijk niveau in theorie nog op remise te  
houden zijn voor de Toren partij... zo lazen we later terug bij de trucs van ronde 7 ( 
http://www.haagseschaakbond.nl/component/option,com_wrapper/Itemid,538/ )  
Nick gaf op in deze stelling. Ronde 8 tegen Daniel Kudlicka (jeugdrating 1401) verliep beter. 
Met wit speelde Nick wederom met veel initiatief en won na stukwinst.  
Daarmee kwam Nick op de vooraf als doel gestelde 4 punten. Helaas zat er geen bonus in in 
de laatste partij tegen de sterk spelende Kasper Bleeker (jeugdrating 1403), maar met 4 
punten  
en belangrijker nog, goed spel ook tegen qua rating veel sterkere tegenstanders, in vrijwel 
alle 9 partijen kon Nick als 1e jaars in de D categorie terugkijken op een geslaagd NK.  
 
Met een leuk aandenken in de vorm van een standaard met daarop van iedere speler een 
mooi partijfragment werd het toernooi afgesloten.  
  
Favoriet Siem van Dael werd bij de jeugd met overmacht winnaar. Bij de meisjes won Eline 
Roebers knap het toernooi. 
 
Zie voor leuke foto's en sfeerverslagen ook de facebook site van het NK 
(https://www.facebook.com/Nk12Rijswijk ) 
 
Marcel heeft ook een mooie reportage gemaakt van de 3 dagen: 
https://picasaweb.google.com/115826242034335493324/6282383215423068609?a... 
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Ate geslaagd voor stap 1 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 mei, 2016 - 20:49 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 14. mei 2016  
Het is al weer een paar weken geleden dat Ate zijn examen voor stap 1 heeft gemaakt. 
Vanmiddag tijdens GP Assen kreeg Ate tussen de partijen door zijn stap 1 diploma. 
Gefeliciteerd Ate! 
 

 

 

 

 

 



GP Assen, even terug in de tijd!  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 mei, 2016 - 21:13 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 14. mei 2016  
Vanmiddag deden maar liefst 10 Paardensprongers mee aan het Grand - Prix Assen. Het is 
al een tijdje geleden dat zoveel gele shirts te bewonderen waren op een GP toernooi. Heel 
bijzonder vanmiddag vijf clubleden die meededen in de laagste groep van het toernooi. Dat 
is heel lang anders geweest toen we in de hoogste groepen domineerden. We gaan dus een 
beetje terug in de tijd maar het is een goed teken dat de club inmiddels weer veel jonge en 
minder evaren clubleden heeft. Een goede basis voor onze toekomst! 
 

 
Tegen de zon in voor de speellocatie. 

  
In de laagste groep F speelden Aletta, Quirine, Daan, Gianluca en Ate. Aletta is nog maar 
net 6 jaar en speelt pas sinds kort toernooien. Vanmiddag lukte het niet om punten te 
scoren maar in haar spel zien we progressie. Belangrijk is dat ze plezier in het schaken blijft 
houden. In combinatie met veel leren van de partijen op de club en toernooien komen de 
punten vanzelf. Ook Quirine speelt nog maar kort toernooien. Twee remises en een 
winstpartij waren goed voor twee punten. Net als bij Aletta zag Quirine vaak materiaalwinst 
over het hoofd. Jammer want in sommige partijen was er wat meer mogelijk beweest. We 
gaan hier natuurlijk op trainen want gratis stukken moet je natuurlijk pakken. Ate speelde 
zijn partijen veel te snel, wat kenmerkend is voor zijn leeftijd. In de partij tegen Gianluca 
vlogen de stukken af en toe van tafel. Ondanks het snelle spel hield Ate 3 punten over aan 
het toenooi. In de snelheid heeft Ate punten laten liggen maar ook dit punt is natuurlijk 



trainbaar. 
  

 
  
Daan B. speelde zijn tweede toernooi en deed dat zeer verdienstelijk. Vier winstpartijen en 
een remise was goed voor de derde plaats in de groep en voor Daan zijn eerste beker. Ook 
Daan houd veel leermomenten over aan dit toernooi. Dat is naast de beker mooi 
meegenomen. Gianluca zien we snel groeien. Af en toe speelt hij te snel en gaat nog te vaak 
met zijn dame aan de wandel. Mooi om te zien is dat hij op zijn jonge leeftijd al plannen 
maakt en na de partij in geuren en kleuren weet te vertellen hoe hij gewonnen heeft. 
Gianluca won alle partijen en scoort een geweldige W-we van 3.5 punten, daarmee gaat zijn 
rating flink omhoog. Een mooie opsteker voor het DHC scholenteam waar Gianluca 
binnenkort op het NK in Nijmegen speelt. Als trainer heb ik vanmiddag veel gezien in de F 
groep waar we op de club mee aan de slag kunnen. In de E groep speelde Thijmen. Hij viel 
met de 5e plaats buiten de prijzen maar won wel als enige van de latere groepswinnaar. In 
de partijen van Thijmen heb ik een aantal dingen gezien die we na de partij even besproken 
hebben. Geen beker maar wel weer geleerd, dat is ook winst! 
  



 
  
Stella en Pieter speelden samen in de C groep. Qua rating was Stella als een van de laagste 
in deze groep ingedeeld, Pieter als een van de hoogste. Op bovenstaande foto spelen ze 
tegen elkaar in de laatste ronde.Pieter heeft hier mat in 1 waar Stella aan zet is. Stella 
probeert met een aantal zetten schaak geven mat tegen te houden maar dat lukt niet. De 
witte dame die mogelijk mat kan afwenden staat buitenspel. Stella scoorde twee punten in 
een groep waar ze een van de laagste ratinghouders was. Het kost haar wat NJR punten 
maar die gaat ze zeker terug winnen. Pieter speelde een goed toenooi, en leuk om te zien 
dat hij er weer bij was vandaag. Pieter was als 2e geplaatst in deze groep en eindigde ook op 
deze postitie. Weer een beker erbij en winst voor zijn rating met een W-we van 1.5 punten. 
In de B groep kon Rogier geen potten breken. Twee partijen werden door Rogier gewonnen 
waarmee hij helaas als laatste eindigde. Volgend toernooi heeft hij vast meer succes. 
  



 
 
De A groep speelde in dezelfde zaal als de andere groepen. Dit hebben we heel vaak gezien 
op andere toernooien. Het levert met een andere speeltijd, 20 minuten t.o.v. 15 minuten 
voor de andere groepen bij het aanvangen van de partijen nogal wat lawaai op wat storend 
is voor de spelers in de A groep. Punt van aandacht voor de organisatie om toch eens te 
kijken of deze groep in een andere ruimte kan spelen. Nick verloor twee partijen van 
Gerbrich en Tijmen. Drie partijen werden gewonnen waarmee Nick tweede werd in de A 
groep. Nick zat in een aantal partijen dicht tegen de vlag aan net als soms op andere 
borden. Misschien kan er eens gekeken worden of er tijd toevoeging mogelijk is. Dit trekt 
misschien meer spelers met een hogere rating die nu niet meer willen spelen met slechts 20 
minuten op de klok. Wat dit betreft is er ook goed nieuws want op de laatste GP van dit 
seizoen, GP NOSBO op 25 juni, zijn er plannen voor een langere speeltijd in een groep met 
uitsluitend middelbare scholieren en een ratinggrens om hieraan mee te doen. Daarover 
later meer! 
 
Dank aan de organisatie voor een leuke schaakmiddag in Assen. Mooi strak tijdschema en 
leuk om te zien dat jeugdspelers van SC Assen ook in de organisatie werden ingezet als 
wedstrijdleider. Enige puntje van aandacht is een aparte ruimte voor de A groep. 
 
Foto's geplaatst in ons fotoboek en talentenklassement is bijgewerkt. 

 

 

 

 



Stella bij European Chess in Hannover 

Ingezonden door Marcel Dekker op 26 mei, 2016 - 20:01 

Wedstrijddatum:  
maandag, 16. mei 2016 - zaterdag, 21. mei 2016  

Afgelopen week (16 t/m 21 mei) heeft Stella op uitnodiging van de Lions Club Slochteren 

deelgenomen aan European Chess Hannover (ECH). De week was georganiseerd door de 

Grundschule Am Sandberge in Hannover (bijna 500 leerlingen). De directeur van de school, 

Christine Baumgart, heeft drie jaar aan dit project gewerkt  om o.a. mensen uit politiek en 

samenleving (o.a. de burgemeester van Hannover, de minister-president van Nedersaksen 

en de voorzitter van de voetbalclub Hannover 96) achter haar project te krijgen. Doel van de 

week was o.a. het bevorderen van de Europese integratie door middel van schaken en 

andere activiteiten.  

 

Er waren naast Nederland (Stella) schaakkinderen  uit o.a. Rusland (Perm), de VS, Spanje, 

Polen, Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Slovenië. Ieder kind was vervolgens gekoppeld 

aan een kind van de Grundschule. De kinderen en hun begeleider waren ondergebracht bij 

het gezin van het kind waaraan ze waren gekoppeld. Zo was Stella gekoppeld aan Enno 

Hinrichs. In het begin was het voor Stella even wennen met de Duitse taal, maar doordat ze 

al jaren dagelijks Duitse kinderliedjes luistert, begrepen ze elkaar al heel snel. 

 

Nadat we maandagavond tijdens een gezamenlijke maaltijd hadden kennisgemaakt, volgde 

dinsdag in het stadhuis  een kennismaking met de burgemeester van Hannover. De 

burgemeester werd onthaald met een prachtig schaaklied over een spel tussen wit en zwart, 

en oorlog zonder bloedvergieten (schaaklied tekst). Na een toespraak van de burgemeester 

volgde een toespraak van iemand van de Duitse schaakbond waarbij de Grundschule het 

http://www.deutsche-schachjugend.de/sw/01.html


predicaat Deutsche Schachschule opnieuw voor 4 jaar kreeg verleend. Om daarvoor in 

aanmerking te komen moeten er o.a. veel kinderen aan de schaaklessen deelnemen 

(ongeveer 120 bij de Grundschule) en het schaken moet ook een rol spelen in de reguliere 

lessen zoals bij bijvoorbeeld wiskunde.  

In de middag volgde een rondvaart en een bezoek aan het stadion van Hannover 96. Met 

ongeveer 10 kinderen moesten we Tor zeggen (niet roepen) dat vervolgens 

prachtig  weerklonk door het hele stadion, wat een akoestiek! Na de rondleiding gingen we 

in de spelersbus van Hannover 96 terug naar de school. 

Woensdagochtend volgde een schaaktoernooi  tussen de buitenlandse kinderen en 

kinderen van de Grundschule, totaal 27 deelnemers. Voor de plaatsen 1 t/m 3 waren een 

grote houten koning, dame en loper te winnen. Stella is uiteindelijk tweede geworden en 

kreeg de dame, waar de dames (o.a. de schooldirecteur en één van  de schaakleraren heel 

trots op waren). Bij de eerste 10 waren slechts twee meisjes (plekken 2 en 7). 

In de middag volgde een bezoek aan de dierentuin van Hannover. Dit is geen gewone 

dierentuin, maar een waar avonturenpark. Met een boottocht kun je je even in 

Afrika  wanen. Tijdens een show over het leven op aarde moet je je letterlijk bukken om niet 

in aanraking te komen met een grote rondvliegende zeeadelaar. 

Donderdag was er ruimte voor een schaaktoernooi tegen prominenten (uit politiek en 

maatschappij) uit Hannover. Ook werd Stella daar geïnterviewd door een journalist van Die 

Zeit die de hele dag aanwezig was. 

In de middag konden de kinderen zich laten sminken en was er een prachtige voorstelling 

met een clown. 

Vrijdagochtend hebben de kinderen diverse schaakgerelateerde spelletjes gedaan zoals 

Quadro-Chess, Raindropchess en schaken met stukken in de vorm van de Simpsons. 

's Middags was er tot slot een groot (Europese) schoolfeest voor alle deelnemers, 

(oud)scholieren en familie (ongeveer 1500 bezoekers). Het feest werd gehouden op de 

pleinen rond de school. Er was o.a. een klompenrace (stand met thema Nederland) en ook 

konden er o.a. maskers worden geknutseld (stand met thema Venetië). 

We kunnen terugblikken op een geslaagde week waarin veel contacten zijn gelegd binnen, 

maar ook buiten de schaakwereld. Al met al een positieve impuls voor de integratie binnen 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprongers succesvol bij GP GasTerra 

Ingezonden door Marcel Dekker op 30 mei, 2016 - 11:23 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 28. mei 2016  

Afgelopen zaterdag deden 9 Paardensprongers mee aan de GasTerra GrandPrix in 

Groningen, en met succes. Er waren in totaal 7 groepen die allemaal in 1 ruimte zaten 

zonder elkaar echt te storen (de A-groep bestond deze keer uit 8 deelnemers en werkte ook 

met 15 minuten, dus dat zal ook meegespeeld hebben). 

 
Ate wint de G groep 

Aletta en Ate speelden in groep G. Aletta wist in 3 van haar 7 partijen een halve punt te 

scoren. Ze werd maar liefst twee keer pat gezet en, helaas, zette ze zelf ook een keer pat. 

Ate had met 6 uit 7 een supermiddag. Hij mocht met trots de eerste prijs in ontvangst 

nemen samen met een tegoedbon voor een clubtraining. 

In de F-groep deed Daniel mee. Hij won twee keer en speelde ook twee keer remise en 

eindigde daarmee keurig op een 5e plaats. 

Thijmen won in groep E 4 van zijn 7 partijen. Hij viel daarmee helaas net buiten de prijzen. 

Maar met een TPR van bijna 200 heeft hij het goed gedaan. Ons nieuwe clublid Rens 

speelde ook in groep E, met een mooie 50% score werd Rens keurig 5e. 

Daan zat in groep D. Hij moest strijden in een groep met ratings van rond de 200 en iets 

hoger, met 1 uitschieter van bijna 400 (waar overigens merkwaardigerwijze in de C-groep 

een uitschieter naar beneden zat van net iets boven de 200). Daan scoorde uiteindelijk 



slechts 2 punten. Op een volgend toernooi zal hij iets lager geplaatst worden en dan zeker 

meer scoren. 

 

In de volgende groep zaten Stella en Jonathan. Stella was als vierde geplaatst, maar liet 

uiteindelijk alle jongens achter zich en werd eerste van de groep met 6 uit 7. Van de eerste 

plaats was ze al na de 6e ronde zeker. In de laatste ronde moest ze het opnemen tegen 

Jonathan. In de clubcompetitie won ze afgelopen vrijdag nog van hem. Deze keer kwam ze 

helaas tijd tekort. De stelling was niet verloren en met wat meer tijd had er zeker meer in 

gezeten. Daar staat tegenover dat Jonathan zich goed verdedigde tegen haar aanvallen. 

Wellicht was remise een zuiverder uitkomst van de partij geweest. Echter de uitkomst was 

wel in het belang van onze club en van Jonathan. Door de winst eindigde hij niet als 6e maar 

als 2e, zo klein waren de verschillen beneden Stella in deze groep. Ook Stella kreeg een 

tegoedbon voor een clubtraining, maar we mogen er helaas maar 1 verzilveren. 



 

Pieter deed tot slot goede zaken in de B-groep. Hij scoorde 4 uit 7 en had een iets hogere 

TPR dan zijn rating. Hij mocht de beker voor de derde plaats in ontvangst nemen. 

In het randprogramma van de GP speelde Eelke  een aantal Blitzpartijen tegen Iozefina 

Paulet. In de fotoreportage zijn daar een aantal foto's van terug te vinden. Soms is het al 

lastig om binnen 15 minuten iets goed af temaken (er gingen bij de GP meerdere kinderen 

door de tijd), laat staan binnen drie minuten. Eelke moest soms meer dan een minuut 

nadenken en ja, dan blijft er niet veel tijd meer over. 

Dank aan de GasTerra en GroningerCombinatie voor deze goed georganiseerde middag. 

Voor foto's klik hier. 
 
Een mooie schaakdag voor de club, negen spelers op dit toernooi en zeven die uitkwamen voor 
hun school op het NK in Nijmegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/115826242034335493324/6290408437990869713?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNOP2L6EkaC25QE&feat=directlink


Gouden weekend voor Stella 

Ingezonden door Marcel Dekker op 1 juni, 2016 - 19:13 

Wedstrijddatum:  
zondag, 29. mei 2016  

Na GasTerra was het schaakweekend voor Stella en Aletta nog niet voorbij. Zondagochtend 

moesten ze al weer voor dag en dauw opstaan om te vertrekken naar Rotenburg an der 

Wümme. Voor Aletta was dit de eerste internationale ervaring en dat was te merken. Ze 

was niet alleen gespannen vanwege het schaken, maar vooral vanwege de Duitse taal. Voor 

Stella was het al de tweede keer dat ze deelnam aan de Jugendserie in Rotenburg. In 2015 

werd ze vijfde in U8 en daarmee beste meisje. 

De Jugendserie in Rotenburg vormt een goede opmaat naar de Pupillendag in juni, niet in 

de laatste plaats omdat er net als tijdens de Pupillendag in leeftijdscategorieën wordt 

geschaakt. Het toernooi vond weer plaats in het gebouw van het plaatselijke gymnasium. 

Net als bij ons eigen Paardensprongtoernooi is er voor iedere groep een eigen lokaal 

beschikbaar waar in alle rust kan worden geschaakt (want waarom zou alleen de hoogste 

groep rust nodig hebben?). En iedere groep krijgt 20 minuten speeltijd wat ook niet 

verkeerd is. 

Aletta deed mee in U7. In die categorie streden totaal 10 kinderen om de prijzen, 7 jongens 

en 3 meisjes. Voor het beste meisje was een medaille beschikbaar, en dubbele prijzen 

worden er zoals gewoonlijk niet uitgereikt. Van de zeven partijen wist Aletta er uiteindelijk 1 

te winnen. Ze won van Lina Brandstrup, die zelfs nog een jaar jonger is dan Aletta! Bij de 

prijsuitreiking bleek Aletta verrassenderwijs in aanmerking te komen voor de prijs van het 

beste meisje, aangezien het beste meisje, Hanna Tran (ook 2010), al een prijs kreeg. 

 



Stella deed deze keer mee in U9 (allemaal 2007 geboren). De groep bestond uit  vier meisjes 

en dertien jongens. Stella was na haar succes in december in Lingen als tweede geplaatst. 

Ze trof lastige tegenstanders, maar ze liet zien dat ze haar vorm heeft teruggevonden. 

Anders dan bij GasTerra wist ze deze keer een 100%-score neer te zetten, 7 uit 7, net als In 

Lingen, en daarmee werd ze overtuigend winnaar van U9 (net als zaterdag in Groningen al 

na 6 ronden). Ze mocht een mooie grote metalen beker in ontvangst nemen. 

  

 

 

Dank aan Schachklub Springer (!) (mogelijke zusterclub voor ons?) uit Rotenburg voor de 

goede organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aletta geslaagd voor stap 1 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 juni, 2016 - 21:54 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 10. juni 2016  
Op een ietswat andere clubmiddag, voorafgaande aan onze boekpresentatie werd weer een 
diploma uitgereikt. Aletta heeft beide opstapjes gehaald waarna ze na wat training goed 
voorbereidt was voor het examen stap 1. Aletta is geslaagd met een 7, gefeliciteerd! 
 

 
 

In de competitie zijn geen partijen gespeeld. Wel een partij in de beker. Silvan won de eerste 
partij tegen Jip. 

 

 



Boek onder grote belangstelling gepresenteerd  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 juni, 2016 - 22:00 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 10. juni 2016  
In een bomvolle Hunzeborgh is vanmiddag ons jubileumboek gepresenteerd. Het eerst 
boek werd even na half zes door de burgemeester van Groningen Dhr. den Oudsten in 
ontvangst genomen. Voorafgaande aan dit mooie moment in onze clubgeschiedenis 
hielden Ronald en Bram een korte toespraak. De burgemeester was wat eerder in de 
Hunzeborgh aanwezig dan gepland. Onze burgemeester kan ook schaken, even na 
binnenkomst kroop hij achter het schaakbord om een partijtje te spelen tegen Ruben.  
 

 
  

Na overhandiging van het eerste exemplaar mochten we genieten van een speech van de 
burgemeester. Hij was goed voorbereidt na het lezen van de drukproef die ik afgelopen 
maandag heb afgegeven in het stadhuis. Mooie woorden richting onze club en wat bleek, in 
zijn jeugdjaren speelde de burgemeester bij schaakclub Max Euwe in Enschede! Na een 
dankwoord voor de aanwezigheid van de burgemeester volgde het informele gedeelte waar 
Daan en Martijn het druk hadden bij het verkooppunt van het boek. We zagen heel veel 
mensen die het boek hadden gekocht er belangstellend in bladeren en lezen. Burgemeester 
den Oudsten voegde zich onder de aanwezigen om hier en daar een praatje te maken. We 
kunnen terugzien op een bijzondere clubmiddag waar we met z'n allen van hebben 
genoten. 10 Jaar SC de Paardensprong zitten erop. Op naar de volgende 10 jaar!. Het 
seizoen zit er bijna op maar in september gaan we met z'n allen weer op........... kamp! Veel 
genoemd in ons boek en ook op de presentatie. 



 
Heel veel foto's staan in het fotoboek. Een persbericht is naar de media uitgegaan. Zodra 
we meer weten hierover dan horen jullie het! 
Er is ook filmmateriaal gemaakt. Niels gaat deze bewerken en binnen een paar dagen staat 
dit ook op de site. 
 
Zie ook het bericht op de website van onze wijk 
 
In de Gezinsbode van woensdag 8 juni verscheen een stukje over SC de Paardensprong. 
Hierin werd nog melding gemaakt van de wethouder van sport die niet kon komen. 
 
Het boek is ook na de presentatie gewoon te koop, en voor iedereen. Wil je een exemplaar 
hebben dan kan je langskomen op de clubmiddag of maak gebruik van het online formulier 
op de site, deze staat aan de rechterkant op de homepagina. 
 
Groninger Archieven heeft ons boek besteld. 
Bibliotheken in Groningen zijn benaderd om ons boek in hun collecties op te nemen. 
Boek is verstuurd naar de Koninklijke Bibliotheek. 
 
Reactie website KNSB 
 
Uit het boek: 13 juni 2014 hoofdstuk NJC: De laatste ronde werd op 13 juni 2014 gespeeld bij 
Staunton. Een gedenkwaardige dag voor voetbalminnend Nederland. Op het WK in Brazilië 
speelde Oranje tegen misschien de beste voetballers ter wereld, Spanje, gelijktijdig met de 
NJC finaledag. Ons team moest aantreden tegen MSV Meppel de directe concurrent voor 
de derde plaats. Het werd een boeiende match waarin Daan en Niels het team aan een 2 – 0 
voorsprong hielp. Daniel op het eerste bord verloor, waarmee de druk op Martijn toenam. 
Spelend op bord 2 stond Martijn steeds onder druk maar verdedigde weergaloos. De winst 
werd binnengehaald toen de vlag van zijn tegenstander viel. De derde plaats was daarmee 
binnen.  
Na de partijen spoedden de teams naar buiten voor de prijsuitreiking, ieder team kreeg een 
beker en medailles voor de spelers. Na de prijsuitreiking spoedden de teams huiswaarts 
voor de voetbalmatch. Onderweg naar huis luisterend naar Jack van Gelder hoorden we de 
1 - 0 achterstand van Oranje. Vlak voor rust waren we thuis en zagen we the flying 
Dutchman (Robin van Persie) er 1 - 1 van maken. Iedereen weet hoe het afliep in de tweede 
helft. Er zijn van die momenten die je altijd bij blijven, waar was je. Nou over een paar jaar 
weet iedereen het nog, Nederland - Spanje, natuurlijk de finale NJC bij Staunton! 
 
Reacties: 
 
Fam. Nies vanuit Enschede (oud clublid Levi): Wat moet dat bijzonder geweest zijn dat zelfs 
ook de burgemeester geweest is!! En de Paardensprong heeft dat ook verdiend. Het is 
gewoon echt een bijzondere club en zo mooi dat dat zo ontstaan is vanuit een heel klein 
begin.   
 
Fam. Nolden (oud clubleden Koen en Joris): Wat een ontzettend leuk boek is het geworden! 
! Ook Joris en Koen zitten het met veel plezier te lezen!!!!! 

http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/index.php/1057-burgemeester-komt-potje-schaken-bij-sc-de-paardensprong
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?code=GBS&date=20160608&v2=true&id=GBS-20160608-01009004
http://www.schaakbond.nl/nieuws/boek-sc-paardensprong-onder-grote-belangstelling-gepresenteerd


 
Rene Heijnen: Heerlijk boekwerk. Prachtig om alle schaakavonturen her te beleven. Ook 
lekker zelfkicken, want bij veel verhalen persoonlijk betrokken. Dank voor jullie prachtige 
epistels. Zeer de moeite waard, om van te genieten. En wat zullen onze jongens het leuk 
vinden om over tientallen jaren hun eigen kinderen de verhalen te laten lezen. Voorwaar 
een historisch document! 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C team prolongeert NOSBO titel  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 juni, 2016 - 22:24 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 11. juni 2016  
Met een jong C team kwamen we vanmiddag in de Hunzeborgh aan de start voor het 
NOSBO teamkampioenschap. Naast ons viertal, Eelke, Daan, Nick en Rogier waren SC Ten 
Boer, Staunton en een combinatie team SC Ten Boer/Leek aanwezig. Tevens was het de 
laatste keer dat we Daan in ons clubshirt mee zagen doen in ons team, we gaan hem in de 
toekomst enorm missen want Daan is een echte teamschaker! Drie matches stonden dus op 
het programma, de eerste tegen het team van SC Ten Boer. 
 

 
Laatste ronde tegen Stauton (3-1) 

  
Misschien was dit wel de meest lastige match van de dag. Op de borden drie en vier hadden 
we geen probleem. Rogier speelde een goede partij tegen Joppe Kok en Nick was, eigenlijk 
de hele middag bijzonder goed op dreef. Nick heeft slecht iets meer dan een duizend 
punten rating maar speelt als een 1300 speler. Op bord een kwam Eelke niet verder dan 
remise tegen Daan Noordenbos. Het probleem lag op bord twee, niet zozeer de stelling 
maar de klok. Daan speelde tegen Lemee Reuver. In het middenspel waren voor beide 
slechts twee pionnen van het bord maar Daan had toen slechts 9 minuten over. Lemee haar 
klok stond op het dubbele. Dan wordt het schakelen naar snelschaken en dat kan Daan nog 
steeds. Na afruilen van stukken ontstond een eindspel met seconden op de klok voor Daan. 
Met goed spel wist hij de vrijpion naar het promotieveld te drukken. De winst was binnen en 
ook een mooie partij bordpunten. Die waren belangrijk gezien de match in de laatste ronde 



tegen Staunton. Dit team liet in de eerst ronde ook een halfje liggen. 
 
In de tweede ronde was het Combinatieteam de tegenstander. Hierin speelde Tijmen 
Hofstra als dispensatiespeler om vier teams mogelijk te maken. Op de eerste drie borden 
geen enkel probleem, alle punten werden makkelijk gescoord. Op bord vier ging het mis bij 
Rogier. In een hele voordelige stelling gaf Rogier onnodig zijn dame weg en dus de partij. De 
winst was binnen dus konden we even meekijken bij de concurrent Staunton. Op een van de 
borden had Staunton net als ons team een bordpunt verloren maar op bord drie was van 
alles aan de hand. Luca tegen Anna Mae was een partij die gedurende de match steeds 
kantelde. Luca in tijdnood had nog een toren tegen een toren en paard van zijn 
tegenstandster. Hier ging het mis met een terechte claim van Luca. Anna zocht met paard 
en toren geen winstplan maar gaf haar paard zomaar weg. Met heel snel spelen probeerde 
ze Luca door de vlga te spelen. Dit mag natuurlijk niet. Als ze rustig en weloverwogen had 
gespeeld was er niets aan de hand geweest. Staunton leverde een half punt meer in dan ons 
team. Dus konden we the match of the day rustig ingaan, remise was voldoende. 
  

 
Tegen het combinatieteam 

 
Op bord vier gaf Rogier weer zonder reden zjn dame weg maar de 1 - 1 werd snel gesoord 
door Daan die de dame van Thijmen Nawijn te pakken had. Op bord drie weer een degelijke 
partij van Nick, ik denk de beste van de dag. Luca had simpelweg geen enkele kans waarna 
Luca eigenlijk opgaf door zijn dame te offeren. Jonas tegen Eelke is altijd een kraker maar 
de laatste ontmoetingen eindigen vaak in remise. Eelke stond ergens in het middenspel 
twee pionnen achter maar wist later een stuk te winnen. Dat bleek beslissend voor de winst 
in deze match. 
 



We prolongeren onze titel maar of we naar het NK gaan is nog niet zeker. Het worden weer 
vier zaterdagen naar Den Bosch. Met dit team halen we misschien net de middenmoot 
waarvoor we niet vier keer willen reizen. Daarbij kan Nick mogelijk gaan spelen in een 
noordelijk talententeam. Hoe het verder gaat met het C team bespreken we op de volgende 
jeugdleiders vergadering. Misschien wordt hier ook een talententeam gevormd. 
 
Helaas hadden we dit jaar niet genoeg spelers om een D team samen te stellen. Thijmen 
speelde in de combinatieteam (Ten Boer, Groninger Combinatie) dit team eindigde op de 
derde plaats en laatste plaats want er waren maar drie teams! Het combinatieteam scoorde 
1 match en drie bordpunten, twee bordpunten werden binnengesleept door Thijmen.  
 
De opkomst was bepaald niet positief te noemen. Mede omdat dit toernooi te laat in de 
agenda stond. Richting einde van het seizoen is de fut onder de schakers er een beetje uit en 
is er concurrentie van vermoeiende schoolreisjes en toernooien in diverse sporten. In de 
agenda van komend seizoen wordt dit toernooi naar voren geschoven. 
  

 
C team 2016: Daan ontbreekt op de foto, hij moest eerder weg. 

 
  

 

 

 

 



Het is nog niet gedaan in de interne competitie! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 juni, 2016 - 19:53 
Wedstrijddatum:  
vrijdag, 17. juni 2016  
Na de boekpresentatie vorige week in aanwezigheid van de burgemeester was het een 
gewone clubmiddag, maar gewoon lijkt het nooit. Er stond op het sportieve vlak wel wat op 
het spel: de beker en interne competitie. In de beker speelde Jip voor de tweede keer tegen 
Silvan. Vorige week was Silvan de beste maar Jip nam revanche 1 - 1, dus vluggeren! De 
eerste partij met 5 minuten op de klok was een prooi voor Silvan maar in de tweede match 
ging het volledig mis bij Silvan waarbij aangetekend dat Jip had kunnen claimen na 
onreglementaire zetten. Jip won dus loten wie met wit en zwart mocht, Jip kreeg de witte 
stukken, 6 minuten op de klok, dus mat zetten, Silvan had genoeg aan remise met een 
minuut minder. Deze partij had Silvan de zaakjes wel onder controle, met mat mag hij zich 
opmaken voor de bekerfinale tegen Martijn. Jip is de verrassing in de bekercompetitie en 
gaat voor plek drie strijden tegen Nick. 
 
In de competitie weer een aantal verrassende uitslagen. In de damegroep mocht Jip na de 
bekerpartijen aantreden tegen Jonathan. Inzet de derde plaats in deze groep. Jip won de 
partij en de derde plaats is binnen. Dan naar de koningsgroep waar tot vandaag 4 spelers in 
de race waren voor het kampioenschap. Nick had nog een theoretische kans om deze mooie 
prijs binnen te halen, maar Bazelstraat genoot Joep werkte daar niet aan mee. Joep won de 
dame van Nick en daarmee zijn de titelkansen voor Nick vervlogen want de winst ging naar 
Joep. 
 
Pieter won zijn partij tegen Lars en heeft daarmee nog zicht op het winnen van het 
talentenklassement. Lars is de concurrent in deze competitie, het verschil wordt kleiner. Zie 
uitslagen talenten! (wordt dit weekend bijgewerkt). Silvan mocht na een zwaar bevochten 
overwinning spelen tegen Martijn. Misschien al beslissend voor de titel want bij winst van 
Martijn zat hij in een zetel! Zover kwam het niet. Martijn steeds in tijdnood wist er een 
remise uit te slepen en mag plaats nemen in de zetel die je bij diverse sporten ziet als je 
bovenaan staat. Zoals bij schansspringen of tijdrijden bij het wielrennen. Dit duurt voor 
Martijn met 11 punten en uitgespeeld een week. Dan mag hij nagelbijtend toezien hoe de 
concurrenten het ervan af brengt. 
 
Tja, hoe is de stand nu. Martijn staat op 11 punten, is koploper, maar uitgespeeld. Daan, met 
10.5 punten, kwam vandaag niet in actie maar ziet misschien zijn kans schoon tegen Silvan. 
Bij winst, volgende week vrijdag, is Daan de kampioen. Maar Silvan heeft het ook in eigen 
handen met nog twee partijen te spelen. Wint Silvan beide partijen dan staat Silvan op 11.5 
punten en is dan de winnaar. Een belangrijke rol is er voor Joep, ook nog tegenstander van 
Silvan. Als Joep wint van Silvan dan zijn de kaarten weer anders geschut. Het is nog steeds 
mogelijk dat drie spelers op 11 punten komen. Dan telt eerst het onderling resultaat en dan 
wordt het rekenen met de SB punten. 
Kortom een ontknoping die we in jaren niet meer hebben gezien! 
 
Morgen spelen Stella, Aletta en Rogier op de Nationale Pupillendag, natuurlijk leggen we 
verslag op de site. Er zijn liveborden in Roosendaal. Zie de toernooisite 

http://www.nationalepupillendag.org/index.php


Uitstekende prestaties van Stella en Rogier op 
Nationale Pupillendag. Jelger wint C groep in 
Winschoten. 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 juni, 2016 - 16:24 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 18. juni 2016  
De Nationale Pupillendag in Roosendaal is zojuist afgelopen. Stella en Rogier hebben mooie 
resulaten neergezet in de F categorie! Rogier scoorde 5.5 punten uit 7 partijen. Die score 
was net niet genoeg om op het podium te komen, gedeeld derde maar de WP punten waren 
net niet voldoende. De vierde plaats is ook heel erg mooi. In de eindstand en uitslagen staat 
dat Rogier speelt bij Jsv Minerva in Hengelo??? 
 

 
4e, maar wel een mooie beker mee naar huis (bron toernooi site) 

 
Stella scoorde 5 punten, verloor in ronde twee tegen de latere kampioen. In de eindstand 
vinden we Stella terug op de achtste plaats, en twee meisje in de F categorie. In de H 
categorie na jaren weer een Paardensprongster, Aletta. Met twee punten werd ons jongste 
clublid 28e, maar weer veel geleerd op haar eerste NK! 
 



 
Stella 2e in meisjes klassement (bron: toernooisite) 

 
Marcel de vader van Stella en Aletta maakte de volgende foto's 
 
Op het voorlaatste GP toernooi in Winschoten was Jelger de enige Paardenspronger die 
meedeed. In groep C met zes spelers verloor Jelger slechts 1 partij. De vier winstpartijen 
waren voldoende voor de eerste plaats in deze groep. Jelger scoorde een mooie W-we + 1.7 
wat veel ratingpunten op gaat leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/115826242034335493324/6298298236324093873?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKe14fz5hZ3zbQ&feat=directlink


Silvan clubkampioen seizoen 2015 - 2016 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 juni, 2016 - 23:52 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 24. juni 2016  
Wekenlang is het super spannend in de interne competitie. Vorige week viel Nick af als 
kandidaat en Martijn moest na de remise plaats nemen in de wachtkamer, het lijkt het EK 
voetbal wel.  
 

 
 
Vanmiddag werden de laatste beslissende partijen gespeeld. Eerst Joep tegen Silvan. Deze 
partij belandde in een eindspel met voor Silvan een paard als voordeel. Dit stuk kwam 
achter de pionnen van Joep waarmee het punt naar Silvan ging. Tussenstand: Martijn 11 
punten, Silvan en Daan 10.5 punten. 

  
Dan de ontknoping, Daan tegen Silvan. Winst voor beiden was genoeg voor de titel, een 
remise zou betekenen dat beiden samen met Martijn op 11 punten zouden komen en dan 
gaat het onderlinge resultaat gelden. Het werd een partij die in het middenspel vast kwam 
te zitten. Veel geschuif met torens en koningen. Silvan boor remise aan, Daan wilde nog 
doorspelen. Nadeel voor Daan, minder tijd op de klok. Er volgden nog wat zetjes waarna 
Daan toch inzag dat het allemaal geen zin had, en verliezen door de klok een mindere optie 
was. Drie spelers op 11 punten in een competitie die in jaren niet zo spannend was. Bij gelijk 
eindigen telt het onderlinge resultaat. Dit is in het voordeel van Silvan. Hij heeft tegen 
Martijn 1.5 punten gesoord en is dus de nieuwe clubkampioen na drie keer Eelke. Daan mag 
trots zijn op de tweede plaats, Martijn is derde. Op de laatste clubmiddag mag Silvan de 
nieuwe wisselbeker voor een jaar mee naar huis nemen! 
  



Stap 2 diploma voor Nedim 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 juni, 2016 - 17:54 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 24. juni 2016  
Weer een geslaagde. Dit keer Nedim, hij heeft het stap 2 examen met goed gevolg 
gemaakt. Het diploma was er al even maar vanmiddag werd het diploma uitgereikt. Nedim 
gefeliciteerd! 
 

 
 
Komende weken worden nog een aantal examens afgenomen. Ze worden allemaal 
gelijktijdig uitgereikt op de laatste clubmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niels geslaagd voor schaaktrainer 1 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 juni, 2016 - 18:02 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 24. juni 2016  
Afgelopen maanden hebben Eline en Niels meegedaan aan de cursus schaaktrainer 1. Drie 
van de vier cursusdagen werden gehouden in onze thuisbasis. Ruim 15 cursisten deden mee. 
Eline en Niels waren al geslaagd voor de theorie. Vandaag stond het praktijkexamen op de 
kalender. Helaas was Eline ziek. Voor haar zoeken we een nieuwe datum.  
 

 
Op bovenstaande foto zien we Niels aan de slag in het groepje waaraan hij les heeft 

gegeven. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast Niels deed ook Sake Jan, vader van Eelke en schrijver op onze site zijn examen. Ook 
Sake Jan is geslaagd. 

  



Thijmen wint laatste beker in 
Paardenspronggeel 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 juni, 2016 - 17:21 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 25. juni 2016  
Afgelopen zaterdag was de afsluiting van de NOSBO GP cyclus in het Denksportcentrum. 
Niet alleen de NOSBO schakers waren uitgenodigd want voor het eerst werd ook het Friese 
GP klassement in Groningen beëindigd. De eerste opzet was een apart toernooi voor de 
oudere jeugd en de hogere ratinghouders. Helaas kwam het daar niet van, te weinig 
deelnemers, waarna werd besloten om een gewoon GP toernooi te spelen. Slechts 54 
deelnemers waaronder zeven Paardensprongers deden mee. Met name vanuit Friesland 
was er weinig animo om naar Groningen te komen. De kandidaten voor prijzen in het 
eindklassement waren er wel. 
 
Pieter en Rogier speelden in de B groep. Na de mooie 4e plaats op de pupillendag ging het 
niet bepaald goed bij Rogier, met slechts een half punt werd Rogier laatste. Bij Pieter ging 
het een stuk beter, 3.5 punten. Mooi om te zien dat Pieter weer meer GP's speelt. In de D 
groep werd Menko 5e met 2.5 punten. In een paar partijen die ik zag was er meer mogelijk 
geweest maar wellicht had Menko het schoolreisje nog in de benen. In groep F viel Daan v/d 
Berg met een 4e plaats net buiten de prijzen met 3.5 punten. In een van de partijen had 
Daan zoveel materiaal dat het pat werd. Ate en Thijmen speelden beiden in de G groep. Ate 
kwam ook net buiten het podium tercht met 3.5 punten. Bij Ate moet de snelheid van het 
spelen er nog uit. Dan komen er vast meer prijzen binnen. Thijmen was de enige die met 
een beker huiswaarts ging. 5.5 Punten was goed voor de zilveren plek. Het had goud kunnen 
zijn. In een van de partijen dachten zowel Thijmen als zijn tegenstandster dat het mat was. 
De handen werden geschut. De geroepen wedstrijdleider had dit niet gezien want mat was 
het nog niet. Tijmen's tegenstandster zag nu dat het door slaan geen mat was, waarna de 
partij alsnog remise werd verklaard. Jammer maar Thijmen heeft weer wat geleerd, gewoon 
zeggen dat je de tegenstandster een hand hebt gegeven. Daarmee is altijd de partij klaar! 
Voor Thijmen en Daan van den Berg de laatste keer in ons gele shirt. Heel jammer want ze 
gaan verhuizen naar Amersfoort. Schaken willen ze blijven doen, dus gaan ze daar op zoek 
naar een club. 
 
Voor de prijsuitreiking konden de deelnemers en ouders meedoen met een gezamenlijk 
Chinees eten. Ook weer iets nieuws in het Noordelijke Jeugdschaken. Dank aan Marjet en 
Roland voor de organisatie! 

 

 

 

 

 



Beker: rode draad in de clubmiddagen 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 juli, 2016 - 22:04 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 1. juli 2016  
De bekercompetitie start al tijdens een van de eerste clubmiddagen in het nieuwe seizoen. 
De opzet is vergelijkbaar met de de Champions League of met het EK voetbal zols nu wordt 
gespeeld in Frankrijk. We loten eerst in groepen waarna de twee beste spelers doorgaan 
naar de knock out face. We loten dan in een speelschema met een rechter en linkerkant. 
Vanmiddag werden partijen gespeeld om de derde paats en de finale. Een rode draad in 
onze clubmiddagen, de laatste partijen op de laatste clubmiddagen. 
 

 
 
Silvan en Martijn waren om half vier in de Hunzeborgh om twee finale partijen te spelen. Na 
loten speelde Silvan de eerste partij met wit, de tijd op de klok werd aangepast, niet 35 
minuten maar 30 + 5 seconden per zet. De partij eindigde in een remise stelling waar Martijn 
denk ik het meest gelukkig mee was want hij had veel minder tijd op de klok. Na deze partij 
hielden de jongens het voor gezien. De proefwerkweek op school speelde parten. Komende 
woensdagmiddag spelen de jongens verder. Natuurlijk volgt verslag op de site. 
 
Nick en Jip gingen de strijd aan voor de derde plaats. Jip is de verrrassende speler in de 
bekercompetitie. Ondanks het verlies tegen Silvan in de halve finale is het bijzonder knap 
dat hij speelt om de derde plaats. Jip en Nick speelden wel beide partijen waarin Nick de 
betere was. Nick eindigd op de derde en Jip op de vierde plaats. 
 



 
 
In de interne competitie is bijna alles gespeeld. Ruben won zijn laatste partij tegen Oliver in 
de damegroep. Voor Eline staan nog twee partijen open. Deze worden op de laatste 
clubmiddag gespeeld. Lars, Pieter, Quirine en Berend deden vanmiddag examen. Bij een 
goed resultaat krijgen ze volgende week hun diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martijn bekerkampioen seizoen 2015 - 2016 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 juli, 2016 - 18:05 

Wedstrijddatum:  
woensdag, 6. juli 2016  
In de bekercompetitie stond de tweede partij tussen Silvan en Martijn nog open. 
Vanmiddag is deze gespeeld bij Silvan thuis. A.s. vrijdag tijdens de laatste clubmiddag van 
het seizoen was een optie maar er zat een kans in op vluggerpartijen, wat veel tijd zou gaan 
kosten. Dus op een doordeweekse dag was de oplossing. Afgelopen vrijdag eindigde de 
eerste partij in remise. Martijn speelde de partij met de witte stukken en wist in het 
middenspel een stuk te winnen. Even later gevolgt door stukverlies maar niet veel later won 
Martijn opnieuw materiaal. Dat was voldoende om de partij te winnen. Na drie keer Eelke 
als bekerkampioen neemt Martijn het stokje over. Silvan volgt Eelke ook op als 
clubkampioen. Vrijdag staan nieuwe wisselbekers klaar voor Silvan en Martijn. Eelke won de 
dubbel drie keer achter elkaar en mag de wisselbekers houden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijzen uitgereikt op laatste clubmiddag 

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 juli, 2016 - 22:05 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 8. juli 2016  
De laatste clubmiddag van het seizoen is traditie getrouw een clubmiddag waar iedereen 
leuke schaakspelletjes kan doen, gevolgd door de prijsuitreiking. Aansluitend een buffet 
gemaakt door de ouders en na het eten een ouders tegen kinderen toernooi. Voordat het 
metaal aan de beurt was werden om half zes de laatste diploma's van het seizoen uitgereikt. 
 

 
Op de foto van links naar rechts: Lars (stap 2+), Quirine (1), Pieter (3+), Daan (5) en Martijn 

(5) 
Berend kon niet aanwezig zijn, hij is ook geslaagd voor stap 1. 
Met dank aan Wout Admiraal voor het nakijkwerk dit seizoen! 

 
Het talentenklassement kent dit jaar twee winnaars. Pieter en Lars scoorden beiden 61 
punten. Voor het eerst twee winnaars! 
  



 
 
Zowel in de beker als in de interne competitie zijn er na drie keer winst van Eelke nieuwe 
kampioenen en hebben we twee nieuwe wisselbekers. Eelke mag beiden namelijk houden, 
hij heeft ze drie keer gewonnen. 
 
  



 
Beker: Martijn 1e, Silvan 2e en Nick 3e 

  
 
In de koningsgroep werd dit seizoen een enorme strijd gevoerd om het clubkampioenschap 
tussen Nick, Daan, Martijn en Silvan. Nick viel in een van de laatste ronden af waarna Daan, 
Silvan en Martijn allemaal op 11 punten eindigden. Het onderlinge resultaat was in het 
voordeel van Silvan. 
  



 
Koningsgroep seizoen 2015-2016. Silvan 1e, Daan 2e en Martijn 3e 

 
Foto's van de andere groepen zijn terug te vinden in het fotoalbum. De eindstanden zijn 
terug te vinden bij uitslagen. Na de prijsuitreiking was het tijd voor het buffet waar vele 
ouders aan hadden bijgedragen, tafels vol met lekkernijen. Nadat de magen waren gevuld 
werden op 10 borden gespeeld tussen ouders en kinderen. De ouders waren kansloos en 
verloren met grote cijfers. 
 
Iedereen een hele fijne vakantie en tot volgend seizoen! We beginnen met het 
kampeerweekend waar veel clubleden nu al naar uitkijken! 
  

 


