
Eerste clubmiddag met loting voor de beker 
 

Clubmiddag: 22 augustus 2008 
 

De eerste clubmiddag beloofde al een spannende te worden, er werd geloot voor de 

bekercompetitie, waar we de komende weken voor gaan spelen. Voordat de loting 

plaatsvond werd eerst even stilgestaan bij onze clubregels, zodat deze ook voor onze 

nieuwe leden bekend zijn. Onze club heeft er 7 nieuwe leden bij: Barbara, Kasper, 

Ruben, Jort, Niek, Giacomo (overgekomen van schaakvereniging Staunton) en Merijn 

welkom op onze schaakclub!  

Eind dit jaar komt er nog een lid bij, Niels, die eerst zijn zwemdiploma moet halen en nu 

op vrijdagmiddag moet zwemmen.  

 

Voor de loting hebben we de schakers ingedeeld in 4 groepen die in een groep ongeveer 

even sterk zijn. Veel oei en ah’s waren te horen toen Sjoerd de namen van de briefjes 

oplas. Met name Poule B is een leuke en lastige groep geworden met Miedo, Gijs, 

Jonathan en Wilmer! De volledige indeling vind je bij uitslagen waar ook het volledige 

programma is terug te vinden. Er staat nog een ? poule C. Wie hier gaat spelen wordt 

a.s. vrijdag bekend. Bij de Stap 1ers kunnen er een aantal al een beetje schaken, de 

beste schaker hiervan wordt ingedeeld in deze poule. 

 

Voor de beker spelen we eerst een groepsfase waarin iedereen twee keer tegen elkaar 

speelt. Als de uitslag gelijk is wordt er een beslissingspartij gespeeld, zodat er een 

winnaar is. De nummer 1 en 2 uit de poule spelen door in de winnaars ronde. De 

nummers 3 en 4 schaken verder in de verliezersronde, zodat iedereen blijft doorschaken 

en er een eindstand komt. Er is een beker te winnen voor de schaker die de winnaar 

wordt. Wanneer de finale wordt gespeeld is nog niet duidelijk. Het is afhankelijk hoe snel 

de nieuwe Stap 1ers meekunnen doen aan de competitie die dan gaat beginnen. 

 

De schakers zijn ingedeeld bij een vaste trainer. Ronald gaat de nieuwe Stap 1ers 

training geven. Sjoerd geeft training aan: Wilmer, Joep, Jonathan, Danny, August, Eline 

en Koen. 

De Stap 3ers Miedo, Thom, Martijn en Niels en de Stap 2ers Gijs, Harm, Giacomo en Joris 

krijgen hun training van Bram. De Stap 1 schakers krijgen les in de kleine zaal zodat in 

de grote zaal voor de beker geschaakt kan worden. 

 

De eerste speelronde voor de beker kon niet helemaal gespeeld worden. Om 

verschillende redenen waren Thom, Miedo en Harm afwezig. Bij de 5 partijen die 

doorgingen zaten weer verrassende uitslagen. Joep wist te winnen van Martijn en 

Jonathan versloeg met fraai spel Gijs. Ons nieuwe clublid Giacomo had alle geluk tegen 

Joris, die helaas zijn vlag zag vallen in een vrijwel gewonnen stelling Natuurlijk is er nog 

niets beslist want er moet nog een tweede ronde gespeeld worden. 

 

Zaterdag 6 september wordt de eerste Grand Prix van het seizoen gespeeld. Meer info op 

onze site bij de agenda. Opgave kan bij Ronald, voor 4 september. Graag vervoer 

onderling regelen. Ronald is die zaterdag niet aanwezig. Bram komt waarschijnlijk wel 

naar dit toernooi. 

 

 

Eerste uitslagen bekercompetitie 
 

Clubmiddag: 29 augustus 2008 

 

De tweede clubmiddag van het nieuwe seizoen was meteen een drukke, alle schakers 

waren aanwezig. En trainer Sjoerd door verplichtingen elders afwezig. Bram had deze 

keer een grote groep, die in twee groepen schaakten en les kregen in het stappenboek. 



 

In de kleine zaal kregen de nieuwe Stap 1ers hun tweede les in de basisregels van het 

schaakspel. De nieuwe schakers doen het goed, de opgaven gaan hun goed af. Natuurlijk 

zien we weer de foutjes die alle beginnende schakers maken in de diagrammen, pionnen 

de verkeerde kant op en foutjes met het meest lastige stuk; het paard. Aan het eind van 

de middag werd er al wel geschaakt, om te kijken wie het meeste weet van het schaken 

en op het bord al een aardig partijtje kan spelen. In het bekertoernooi komen we een 

speler tekort, degene die het schaakspel al aardig beheerst mag aan het toernooi 

meedoen. We hebben de partijen bekeken en Barbara mag aan het toernooi gaan 

meedoen. Natuurlijk treft zij daar sterke tegenstanders maar zij gaat daar vast van leren. 

De komende weken gaan de andere Stap 1 spelers weer tegen elkaar schaken, en 

mogelijk ook tegen Stap 2 spelers die niet voor bekertoernooi hoeven te spelen.  

 

Op de eerste clubmiddag hebben we geen foto’s kunnen maken. Onderstaand een foto 

van onze nieuwe clubleden in Stap 1. 

 

 
 
Voor de beker werd er weer verder gespeeld in de eerste ronde van de poule fase. 

Martijn moest voor de tweede keer spelen tegen Joep in poule C. Na verlies in de eerste 

partij moest hij winnen voor een beslissings partij. Dat lukte hem niet, dus ging het 

eerste punt naar Joep. Andere partijen zijn in deze poule nog niet gespeeld. 

 

 
 
In poule A speelde Eline weer tegen Niels. Niels had dit keer meer moeite om te winnen 

tegen Eline wat uiteindelijk wel lukte. Ook in deze poule de tweede wedstrijd van August 



tegen Koen. Koen speelde beter dan de week ervoor maar moest in August zijn meerdere 

erkennen. In poule A hebben Niels en August 1 punt verdiend. 

 

 
 
Miedo speelde zijn eerste partij in poule C tegen Wilmer die goed tegenstand bood, maar 

toch verloor. Gijs tegen Jonathan was toch weer de kraker in deze poule. Jonathan is 

goed op dreef, hij won een week eerder ook al van Gijs. Ook nu wist Gijs niet van hem te 

winnen, dus een punt voor Jonathan. 

Joris wilde graag even wat recht zetten naar de verloren partij van de week ervoor in 

poule D (gevallen vlag). De eerste partij was dan ook snel afgelopen, een herdersmatje 

tegen Giacomo. In de beslissende partij wist Giacomo zich te herstellen en pakte de 

winst. In deze poule moest Danny het opnemen tegen Stap 3er Thom. In de eerste partij 

een pat stelling dus remise, de tweede partij leverde winst op voor Thom. 

 

 
Beker:  Winst voor Wilmer, Barbara speelt eerste partij 

 
Clubmiddag 5 september 2008 

 
 

Veel partijen voor de beker stonden deze middag op het programma, helaas konden ze 

niet allemaal gespeeld worden. Harm kan niet aanwezig zijn en Thom ging tijdens de 

clubmiddag ziek naar huis.  

 

 



 

Ook deze week weer verrassende uitslagen. In poule A speelde August de eerste partij en 

de 2de ronde tegen Niels. Beide spelers kunnen zich erg goed concentreren, en spelen 

beide op de aanval. De strijd ging lange tijd gelijk op, totdat Niels een foutje maakte en 

zijn Dame kwijtraakte. Voor August het teken om de spannende partij naar zich toe te 

trekken, wat eindigde in een prachtig matje. A.s. vrijdag de tweede partij, wij zijn 

benieuwd hoe deze partij gaat eindigen. In dezelfde poule speelde Koen tegen Eline. 

Eline bood meer weerstand dan anders waardoor Koen het moeilijk had. Uiteindelijk wist 

hij wel te winnen. 

 

 
 

Barbara speelde haar eerste bekerpartij in poule C tegen Joep. Het was duidelijk 

spannend voor haar. Er kwamen voor en tijdens de partij een aantal traantjes aan te 

pas. Maar ik meen mij te kunnen herinneren dat ik in het begin bij Joep ook wel eens 

tranen heb gezien! Joep won natuurlijk deze partij, maar belangrijk voor Barbara dat ze 

er van leert! Na drie schaaklessen (en wat je al weet over schaken) een partij spelen is 

gewoon een mooie prestatie. In deze poule werd verder niet gespeeld. 

 

In poule D kon ook maar een partij doorgaan, die tussen Joris en Danny. Ook een 

interessante partij, beide spelers gaan steeds beter schaken. De partij was lang in 

evenwicht maar de winst ging naar Joris. 

 

 
 

Dan poule B (in voetbaltermen misschien de poule des doods) moest Wilmer eerst zijn 

tweede partij tegen Miedo schaken. Miedo was een maatje te groot voor Wilmer en won. 



Even later kon Wilmer het opnemen tegen Gijs, die nog niet in zijn normale vorm is. 

Wilmer was verrassend genoeg veel sterker met aan het einde van de partij twee Dames 

op het bord, waarmee hij de partij bekwaam afmaakte. Een prima prestatie. Voor Gijs is 

er nog niets aan de hand, want vrijdag treffen ze elkaar weer. Jonathan speelde zijn 

eerste partij uit de tweede ronde tegen Miedo. Jonathan was veel sterker dan Miedo en 

had een groot overwicht op het bord. Maar Miedo was de meest gelukkige, Jonathan 

kwam weer in tijdnood en zag zijn vlag vallen. Heel jammer, want na de gevallen vlag 

werd doorgespeeld en Jonathan won. Het eerste punt gaat naar Miedo, Jonathan kan 

vrijdag revanche nemen! 

 

De nieuwe Stap 1 spelers zijn voortvarend begonnen aan het lesboek. Deze middag 

stond voor een groot deel in het teken van de schaakklok. Alle regels weten de kinderen 

nu en er werd ook al met succes mee geschaakt. Het spelen met de klok wordt nu al 

geleerd, afgelopen jaren gebeurde dat later in het seizoen. We zien dat er nog steeds 

verloren wordt doordat spelers de klok vergeten en daardoor de partij verliezen! 

 

 

Drie deelnemers op GP NOSBO, beker voor Jonathan 

 
Grand Prix NOSBO: zaterdag 6 september 2008 

 

Met drie schakers was de SC de Paardensprong aanwezig op de Grand Prix van de 

NOSBO, Joep, Danny en Jonathan. Helaas waren alle trainers door omstandigheden 

afwezig.  

 

Joep speelde in de F Groep en wist 3 punten een gedeelde 5e plaats te halen. In deze 

groep zaten veel schakers die geen lid zijn van een club. De Grand Prix’s zijn open 

toernooien, dus deze kinderen mogen gewoon meedoen. Hun rating wordt ingeschat, in 

de praktijk moet blijken of deze inschatting correct is. In Joep zijn groep waren er twee 

veel sterker dan van te voren ingeschat en eindigden boven Joep. 

 

Danny en Jonathan kwamen uit in groep G, een groep met 10 kinderen, er moest dus 

veel geschaakt worden. Danny heeft het goed gedaan, hij haalde 4.5 punten, in een 

groep met veel sterke tegenstanders. Jonathan won 6 partijen en werd derde in deze 

groep, erg jammer dat hij een keer zijn vlag zag vallen, anders had er waarschijnlijk nog 

meer ingezeten. Bij Jonathan gebeurt het vaker dat zijn vlag valt. Op de club gaan we 

hier zeker aandacht aan besteden, want het kost toch punten! 

 

Op de NOSBO site (www.nosboschaakbond.nl) is een uitgebreid verslag te lezen. In dit 

verslag valt te lezen dat er nogal wat mis gaat met aanmeldingen. Er wordt terecht 

melding gemaakt dat de spelers vrijdag voor 21.00 uur moeten zijn aangemeld. Op de 

deelnemerslijst van vrijdagavond 5 september 21.00 uur staat geen enkele schaker van 

Unitas, terwijl er in de einduitslag een aantal spelers wel heeft meegedaan! Misschien 

een oplossing voor de NOSBO de aanmeldingen per club te laten doen, zodat een 

persoon alle schakers van een schaakvereniging opgeeft, zoals wij dat al een tijdje doen! 

 

http://www.nosboschaakbond.nl/
http://www.nosboschaakbond.nl/


 
Jonathan, Danny en Joep 

 

 
Jonathan tegen Danny 

 

 



Klaar voor de prijsuitreiking 

 

 

 
Jonathan krijgt zijn beker van Hiddo Zuiderweg 

 

 
Jonathan met zijn gewonnen beker 

 

Eindstand Grand-Prix NOSBO 
 

F-groep 

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

1. Esther van den Bergh                    6.0  22.0  17.50  21.0  0650  977 +2.68 

2. Welmoed Tjepkema      ESG        5.0  23.0  13.00  23.0  0677  823 +1.37 

3. Murat Dikyol                                4.5  23.5  17.00  20.5  0650  770 +1.18 

4. Lisanne Waardenburg   Kasteel    3.5  24.5   9.50  17.5  0703  661 -0.40 

5. Dirk-Jan Postma                            3.0  25.0   7.50  10.0  0700  611 -0.88 

6. Joep Scheerhoorn   Paardensprong 3.0  25.0   6.00  11.0  0649  619 -0.31 

7. Nieck Steenbergen                          2.0  26.0   4.50   4.0  0650  510 -1.32 

8. Jasper Boersema                             1.0  27.0   4.50   5.0  0650  359 -2.32 

 

G-groep 

 



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

1. Elias de Haan                    7.0  38.0  27.50  39.0  0600  753 +1.72 

2. Tom Hermes         SC Groningen  7.0  38.0  25.50  37.0  0628  750 +1.36 

3. Jonathan Eynav     Paardensprong 6.0  39.0  22.50  24.0  0587  660 +0.90 

4. Pieter van Foreest SC Groningen  5.5  39.5  21.75  27.0  0507  624 +1.47 

5. Gyan de Haan                                4.5  40.5  17.00  21.0  0550  539 -0.11 

6. Danny Moerman      Paardensprong 4.5  40.5  15.25  28.0  0533  541 +0.11 

7. Yvar Hazenberg     Haren                  4.0  41.0  15.00  18.5  0531  498 -0.34 

8. Chris Admiraal                                 4.0  41.0  11.00  21.0  0550  496 -0.61 

9. Robin van Dijk                                2.5  42.5   6.50   9.5  0600  367 -2.78 

10.Tyrza Postema      Oostermoer       0.0  45.0   0.00   0.0  0314 -170 -1.72 

 

 

 

 

 

Beker: winst voor August, Wilmer pakt half puntje 
 

Clubmiddag: 12 september 2008 

 

De bekercompetitie is in volle gang en de eerste beslissingen lijken al gevallen. In poule 

A keken we uit naar de 2de partij tussen August en Niels. Na de verloren partij van de 

week ervoor was Niels gebrand om deze partij te winnen. In een korte partij wist Niels, 

August al snel mat te zetten. Een gelijke stand, waardoor een derde partij nodig was om 

het onderling resultaat te bepalen. Deze partij ging lage tijd gelijk op, maar geleidelijk 

aan maakte Niels foutjes waardoor August een overwicht kreeg op het bord. Dit 

overwicht benutte August goed, hij won de partij, waardoor het onderling resultaat in het 

voordeel is van August.  

Koen speelde in deze poule zijn 2de partij tegen Eline. Een week eerder won Koen nog 

maar nu maakte hij in een gewonnen stelling een foutje en werd het pat! 

 

 
 
In poule B speelde Miedo tegen Jonathan, die een week eerder zijn vlag zag vallen tegen 

Miedo. Dit keer gebeurde dat gelukkig niet. Ook deze keer stond Jonathan er lange tijd 

beter voor. Dat Miedo toch nog won lag voornamelijk aan de routine die hij wat meer 

heeft dan Jonathan. Toch zou Miedo gewaarschuwd zijn, ze treffen elkaar later nog in de 

competitie! 

De tweede partij in deze poule was ook een hele leuke. Wilmer won de week ervoor nog 

verrassend van Gijs, die nog op stoom moet komen. De hele partij werden veel stukken 

afgeruild, wat resteerde in een schaakbord met twee Koningen, remise dus. 

 



 
 
Harm had in poule C nog geen enkele partij gespeeld en moest al eerder op de 

clubmiddag spelen tegen Martijn. De eerste partij had Martijn geen moeite tegen Harm, 

hij won de partij eenvoudig. In de tweede partij herstelde Harm zich en speelde veel 

beter. Ook Martijn deed er een schepje bovenop. Op een gegeven moment bood Harm 

remise aan wat Martijn accepteerde, remise dus. Of dit handig was van Harm valt te 

bezien. Martijn won van Harm met 1.5 – 0.5 een beter onderling resultaat dus voor 

Martijn. Voor Barbara was het te spannend om te spelen tegen de gevorderde schakers. 

Ze wilde niet alleen spelen, dus besloten we dat ze samen met Kasper de partijen voor 

de beker mag spelen. Voor Barbara was dit helemaal goed en Kasper vond het ook 

geweldig. Tegenstander Joep was natuurlijk veel sterker, maar voor de nieuwe Stap1ers 

is het erg leerzaam. 

 

 
 
Danny was op deze clubmiddag niet aanwezig zodat er slechts een partij kon doorgaan. 

Giacomo, ons nieuwe Stap 2 clublid moest het opnemen tegen Thom. Thom schaakte 

sinds lange tijd weer een goede partij, wat resteerde in een prachtig matje! 

 



 
 
De puntenberekening voor de stand in de bekercompetitie hebben we aangepast. We 

rekenen nu alle punten die de spelers halen door in de tussenstand. Ook tellen we bij de 

gespeelde partijen alle partijen op. De beslissingspartijen worden niet opgenomen in de 

stand, de uitslag hiervan is bepalend voor de eindklassering. Bijvoorbeeld: in poule A 

hebben August en Niels evenveel punten, August is hier koploper omdat hij de 

beslissende partij won. Door alle punten mee te tellen, voorkomen we ook op remise 

spelen in de 2de partij na winst in de eerste. Met name de meer ervaren spelers kunnen 

dit. Bij gelijke stand geldt het onderling resultaat behaald in de poule wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

Derde plaats Martijn op Stappenkampioenschap 
 

Stappenkampioenschap: 13 september 2008 

 

Met acht schakers was onze club actief op het NOSBO-Stappenkampioenschap 2008-

2009. De wedstrijd werd gespeeld in het Jannes van der Wal Denksportcentrum. Door 

een niet werkende computer begonnen de wedstrijden wat later dan gepland. De indeling 

moest door dit defect handmatig gebeuren op ouderwetse wedstrijdkaarten. Ondanks 

deze tegenslag voor de organisatie verliep het toernooi vlekkeloos. 

 

 



 

In de groep diplomaloze spelers en spelers die het Stap 1 diploma op zak hebben, waren 

we goed vertegenwoordigt met Koen, Joris, Jonathan, Giacomo en Eline, die haar eerste 

toernooi speelde. 

 

Koen had niet echt een goede dag, hij won twee partijen van Eline en Lucas Brouwers, en 

verloor o.a. een partij tegen zijn broer Joris. Joris kan terugzien op een goed toernooi. 

Hij haalde drie punten, winst tegen Eline en Koen en twee keer remise. Die remise 

partijen waren opvallend, een keer tegen de latere winnaar Remco van Driel en tegen 

Vincent Wolters die een aanvangsrating had van 1005. Jammer dat Joris geen punten 

kon pakken tegen Tom Hermes en Martin Scholtens die een lagere rating hebben dan 

Joris.  

 

 
 

Eline speelde haar eerste toernooi en liet zich niet ontmoedigen door de verliespartijen. 

Ze wist toch een partij te winnen tegen Lucas Brouwers. Jammer dat ze in de partij tegen 

Martin Scholtens een mat in een niet zag, anders was het nog mooier voor haar 

geworden! Giacomo haalde vier punten deze middag. Jammer dat ook hij een partij 

verloor tegen een zwakkere tegenstander. Voor zijn rating doet hij goede zaken met een 

toernooi resultaat van +0.94. 

 

 
 

Jonathan speelde al zijn partijen tegen tegenstanders die een hogere rating hadden. Met 

4 winstpartijen doet hij hele goede zaken voor zijn rating. (toernooi resultaat +2.31!) 

Opvallend was zijn partij tegen de waarschijnlijk de oudste en langste deelnemer in deze 



groep Vincent Wolters. Het leeftijdsverschil van bijna tien jaar  was absoluut niet terug te 

vinden op het bord. Jonathan bood ondanks de verloren partij prima tegenstand.  

 

 
 

Bij de Stap 2 groep had onze club drie deelnemers: Miedo, Niels en Martijn. Deze groep 

was samengevoegd met de Stap 3 groep. Miedo trof ook allemaal tegenstanders met een 

hogere aanvangsrating. Toch haalde hij drie punten, met o.a. winst tegen de veel 

sterkere spelers Kerwin Meijdam en Thierry Volker, de latere winnaar. Tegen clubgenoot 

Martijn wist Miedo deze keer niet te winnen! 

 

 
 

Niels had een zeer wisselend toernooi. Hij verloor een aantal partijen onnodig, maar 

haalde een mooi patje in het duel met Jorden van Foreest. Met een Koning tegen twee 

pionnen en een paard wist hij met zijn Koning op A1 een half puntje te pakken. Zo zie je 

maar, altijd doorspelen! Met 3.5 punten werd Niels 5e. 

 

.  



 
 

Martijn was de enige die een beker mee naar huis mocht nemen, met een mooie derde 

plaats. In de laatste partij liet Martijn een hele mooie kans liggen om een half puntje te 

pakken tegen Stap 3er Dennis van den Bergh, de latere winnaar. Met twee torens en 

twee pionnen voor beide spelers in het eindspel, ging Martijn mee in de snelheid van zijn 

tegenstander. Dat resulteerde in een dure fout. Martijn vergat met zijn Koning een van 

de torens te dekken, die daarna van het bord werd geveegd. Bij de Stap 2 spelers 

eindigden vier spelers met 4 punten. Door de uitgevallen computer werd de eindstand 

berekend op PS punten, waar Martijn als derde eindigde. Kijk je naar de 

weerstandspunten dan is Martijn de beste. 

 

 
 

Eindstand Stappentoernooi 2008-2009 
 

 
Eindstand stap 0&1 

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

1. Remco van Driel     Unitas       6.0  24.0  20.25  25.0  0848  989 +1.07 

2. Thomas Wigmans      Haren        5.0  25.5  17.00  21.0  0835  826 +0.06 

3. George Scharke     Haren         5.0  26.0  16.50  19.0  1037  949 -0.50 

4. Vincent Wolters    Haren         4.5  30.5  19.75  18.5  1005  866 -0.97 

5. Tom Hermes         Groningen     4.5  29.5  16.25  23.0  0628  900 +2.42 

6. Jonathan Eynav     Paardensprong 4.0  27.5  12.00  16.0  0587  853 +2.31 

7. Arian Kuiper       Leek          4.0  27.0  14.00  14.0  0909  770 -1.05 



8. Giacomo Valdes     Paardensprong 4.0  26.5  13.50  16.0  0728  827 +0.94 

9. Zoera Isebija      Unitas        4.0  25.5  11.00  20.0  0663  737 +0.72 

10.Pieter van Foreest Groningen     4.0  21.5   9.00  12.0  0507  766 +2.17 

11.Joris Nolden       Paardensprong 3.0  24.0   8.25  11.5  0767  673 -0.86 

12.Jerom Maat         Staunton      3.0  24.0   7.00  14.0  0610  581 -0.38 

13.Martin Scholtens   Unitas        3.0  21.0   7.00  11.0  0750  631 -1.11 

14 Jan van Reijendam  Staunton      3.0  21.0   6.00   9.0  0820  593 -1.95 

15.Walda Maat         Staunton      2.0  24.5   6.00  12.0  0519  473 -0.52 

16.Koen Nolden        Paardensprong 2.0  20.0   2.00   5.0  0511  468 -0.57 

17.Lucas Brouwers     Unitas        1.0  20.0   2.00   1.0  0342  293 -0.34 

18.Eline Hoexum       Paardensprong 1.0  23.0   1.00   4.0  0500  318 -1.44 

 

Eindstand stap 2&3 

 

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

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

1. Dennis van den Bergh Unitas      6.5  27.0  24.75  26.5  1323 1568 +1.52 

2. Ruben Brouwers      Unitas       6.0  28.5  22.00  23.0  1434 1455 +0.17 

3. Carmen Brouwers     Unitas       5.0  27.0  16.00  21.0  1268 1191 -0.41 

4. Gerbert Leeftink    Assen        5.0  25.5  14.50  19.0  1032 1245 +1.97 

5. Yorick Postema     Oostermoer    4.5  29.5  15.25  23.5  1123 1253 +1.21 

6. Thierry Volker      Haren        4.0  22.5  10.00  15.0  1206 1043 -1.21 

7. Lucas van Foreest  Groningen     4.0  24.5   9.50  15.0  0716  990 +2.29 

8.Martijn van NimwegenPaardensprong 4.0  25.5  12.25  14.0  0835  939 +0.71 

9. Martijn Schaveling  Assen        4.0  22.0   8.00  11.0  0729  960 +1.97 

10.Jorden van Foreest Groningen     3.5  24.5  10.00  17.5  0999 1007 +0.04 

11.Niels van Nimwegen Paardensprong 3.5  19.5   6.75   9.5  0838  820 -0.21 

12.Miedo Kawy         Paardensprong 3.0  25.0   9.00  13.0  0772  965 +1.48 

13.Sijbren Sijbrandij  Staunton     3.0  24.5   7.25  15.0  1054  886 -1.31 

14.Jorn Veenstra      Groningen     3.0  22.0   7.00  11.0  0818  786 -0.35 

15.Angelique Postema  Oostermoer    3.0  19.0   6.50  11.0  0894  949 +0.37 

16. Thomas de Jong    Staunton      2.0  31.5   5.50  12.0  1119  932 -1.75 

17. Kerwin Meijdam    Grijpskerk    2.0  26.5   5.00  10.0  1129  774 -3.11 

18. Cindy Yang        Unitas        1.0  23.5   0.25   6.0  0768  155 -2.17 

19. Wietse Hoekstra   Groningen     1.0  17.5   2.25   4.0  0883  301 -1.21 

 
 

Eerste beslissingen in bekertoernooi 

 
Clubmiddag: 19 september 2008 

 

In het bekertoernooi zijn de eerste beslissingen gevallen. In poule C wist Joep twee keer 

te winnen van Harm. Martijn speelde twee keer tegen het duo Barbara en Kasper. Ook hij 

won twee keer. Met de partij Harm tegen Barbara/Kasper nog te spelen is Joep 

poulewinnaar. Hij speelt in de winnaarsronde tegen de nummer twee van poule D. 

Martijn speelt in deze ronde tegen de nummer twee van poule D. 

 



 
 

Poule D is een hele spannende poule. Joris gaat na gewonnen partijen tegen Danny en 

Thom aan kop met 4 punten. Joris is niet meer in te halen door Thom die derde staat 

met 2.5 punten. Dus een plek in de winnaarsronde voor Joris. Wie in deze poule derde 

wordt is spannend. Giacomo heeft een half putje voorsprong op Thom. In de laatste 

ronde speelt Thom tegen Joris en Giacomo tegen Danny. Giacomo kan ook nog eerste 

worden, hij moet dan zelf winnen, terwijl Thom dan moet winnen van Joris! 

 

 
 

Ook in poule A is het duidelijk wie er naar de winnaarsronde gaat. Zowel August als Niels 

wonnen hun partijen tegen Eline en Koen. Beide spelers hebben vier punten en zijn niet 

meer in te halen. August is door het onderlinge resultaat met Niels koploper in de poule. 

 



 
 

Miedo is in poule B de winnaar. Na de gewonnen partij tegen Gijs heeft hij 5 punten. 

Jonathan won van Wilmer en is met 3 punten zeker van de derde plaats. Ook in deze 

poule moet nog een ronde worden gespeeld. Opvallend was wel dat Jonathan en Wilmer 

na hun partij voor de beker nog een keer speelden. Deze keer won Wilmer dik van 

Jonathan, helaas voor hem telt deze partij niet mee voor de beker! 

 

 
 

De Stap 1 spelers spelen vanaf deze clubmiddag hun partijen in de grote zaal. In de 

kleine zaal krijgen ze eerst hun lessen. Het is de bedoeling dat de Stap 1 spelers om 

17.00 uur in de grote zaal zijn. Voordat er gespeeld wordt is er ruimte voor 

clubmededelingen en mogen kinderen die aan een toernooi hebben meegedaan hier iets 

over vertellen en eventueel gewonnen bekers laten zien.  

 

 

 

 

 

Jonathan, Joris en Martijn in halve finale beker 
 

Clubmiddag: 10 oktober 2008 

 

Vorige week helaas even geen tijd gehad om een clubverslag te schrijven, in deze editie 

daarom af en toe ook een terugblik op de clubmiddag van 3 oktober.  

 



Op 3 oktober werden de eerste partijen gespeeld in de winnaarsronde (kwartfinale). 

Jonathan was de enige die geen 3e partij nodig had om zich te plaatsen voor de halve 

finale. In twee mooie partijen wist hij beide keren te winnen van August, de winnaar van 

poule A. Alle andere partijen eindigden in 1-1 zodat er op 10 oktober in een beslissende 

partij geschaakt moest worden voor een halve finale plaats. Helaas ging de partij tussen 

Miedo en Niels niet door, Miedo had zich bij ons ziek gemeld. Deze partij wordt nu a.s. 

vrijdag gespeeld. 

 

De beslissende partijen spelen we nu volgens de regels van de schaakbond. Dit betekent 

dat wit 6 minuten speeltijd heeft en alleen wint bij winst (mat, gevallen vlag 

tegenstander) en zwart 5 minuten, maar wel voldoende heeft aan remise om te winnen. 

Onze schakers moeten hieraan wennen, ze komen dit soort partijen ook tegen op 

toernooien. 

 

Joris en Joep moesten het weer tegen elkaar opnemen. De week ervoor speelden beide 

spelers de langste partij (met winst voor Joris) en de kortste partij (winst voor Joep) 

tegen elkaar. Na loting speelde Joris met wit, waar hij niet zo blij mee was. De partij ging 

gelijk op maar Joep had veel meer tijd nog en verloor de partij met een gevallen vlag. 

Dus een halve finale plaats voor Joris, waar hij gaat spelen tegen Jonathan. 

 

 
 

Martijn speelde met zwart tegen Giacomo een hele goede partij. Giacomo was kansloos 

tegen de mooie aanvallen die Martijn op het bord liet zien. De partij werd beslist met een 

prachtig matje. Martijn du ook door naar de halve finale waarin hij gaat spelen tegen 

Miedo of broer Niels. 

 

Omdat we aan het eind van de bekercompetitie voor alle deelnemers een leuke attentie 

hebben, spelen alle Stap 1ers om de beurt voor de bekercompetitie. Op 3 oktober 

speelden Levi en Niek samen tegen Thom. Zij verloren twee keer tegen Thom. Deze 



week waren Merijn en Ruben aan de beurt. Hun eerste partij verloren ze van Koen, waar 

ze nog een keer tegen gaan spelen. Opvallend was deze week de winst van Gijs tegen 

Thom, na weken met tegenvallende resultaten lijkt Gijs weer op de weg terug, knap!  

 

 
 

Wilmer wist een week eerder twee keer te winnen van Eline, waarna nu Harm wachtte in 

de volgende ronde. Wilmer speelde een goede partij maar Harm wist wel te winnen. Voor 

de 9e tot de 12e plaats spelen Gijs, Thom, Wilmer en Harm nog een keer tegen elkaar 

met mogelijk nog een beslissende partij. 

 

Omdat ook Danny niet aanwezig was op de clubmiddag kon Eline haar partij tegen Danny 

niet spelen. Deze partij wordt ook a.s. vrijdag op de clubmiddag ingehaald. A.s. vrijdag is 

de clubmiddag voor een vakantie, we spelen dan geen competitie duels, maar spelen dan 

leuke schaakspelletjes. 

 

Op woensdagmiddag is de H Groep ook al weer een aantal weken bezig. Daan, Femme, 

Huub en Sarah zijn al een eind op weg in hun Opstapboekje. Deze werkboekjes bevatten 

weinig tekst, daarom ideaal voor jonge kinderen die nog niet of nauwelijks kunnen lezen. 

De 2 Opstapboekjes bevatten voldoende oefeningen om het Stap 1 diploma te kunnen 

halen. 

 



 
 

 

 

 

Bekerfinale: Jonathan tegen Miedo 
 

Clubmiddag: 7 november 2008 

 

Op deze clubmiddag werd er eerste geschaakt voor de beker. Er moest nog veel gespeeld 

worden, en veel schakers willen zo snel mogelijk beginnen aan de competitie. Ook deze 

week toch wel weer verrassende uitslagen! 

 

Voor de plaatsen 13 t./m 16 speelden de Stap 1ers Jort en Niek de eerste partij tegen 

Eline. Ondanks een veel betere stelling op het bord wisten ze haar niet mat te zetten, 

maar de klok hielp hun een handje. De vlag van Eline viel, dus de eerste winst voor de 

broertjes. In de andere partij voor deze plaatsen won Danny van Koen. 

 



 
 

Wilmer moest nog een beslissingspartij spelen tegen Harm om te bepalen wie er mag 

gaan spelen voor de 9e plaats. Na loting speelde Wilmer met wit, dus een minuutje meer 

tijd dan Harm om mat te zetten. Zover kwam het niet; de vlag van Harm viel en hij 

meldde dit zelf. Wel sportief maar niet handig, je tegenstander moet dit zien! Gevolg van 

deze verlies partij is dat Harm voor de 11e plaats moest spelen schaken tegen zijn broer 

Thom. De eerste partij was snel beslist in het voordeel van Thom. Tijd genoeg om nog 

een tweede partij te spelen. Dit keer nam Harm revanche tegen zijn broer. Een gelijke 

stand dus, a.s. vrijdag volgt de beslissende partij. 

 

 
 

Met de winstpartij tegen Harm op zak schaakte Wilmer voor de 9e plaats tegen Gijs. Gijs 

is de laatste weken weer in goeden doen en zette die lijn door. De eerste partij werd door 

hem gewonnen.  

 



 
 

Heel spannend was de partij tussen August en Joep. De eerste partij was in het voordeel 

van August geëindigd. Dus Joep was erop gebrand de tweede partij te winnen. Beide 

spelers maakten er een mooie partij van en namen ruim de tijd om over de zetten na te 

denken. Gevolg was wel dat August zijn vlag viel, alleen Joep zag het niet direct. Hij was 

vol concentratie bezig met een hele mooie aanval. Na een 4 tal zetten zag hij eindelijk 

dat August zijn vlag was gevallen. Op de foto het doorspelen van Joep (wit) met een 

gevallen vlag). De beslissende partij werd gewonnen door August, hij mag nu gaan 

spelen voor de 5e plaats. 

 

 
 

Giacomo had wat recht te zetten tegen Niels na de verloren partij van de week ervoor. 

Het lukte hem niet om een punt te pakken. Veel stukken op het bord werden afgeruild 

zodat er een stelling ontstond waar geen mat mogelijkheden meer waren. Remise dus 

Giacomo schaakt verder voor de 7e plaats tegen Joep en Niels en August schaken weer 

tegen elkaar voor de 5e plaats. 

 

In de halve finales werden geen beslissende 3de partijen gespeeld. Martijn schaakte zijn 

tweede partij tegen Miedo, en deed dat veel beter en geconcentreerder dan de week 

ervoor. Het werd een mooie en goede partij waar Miedo de meeste tijd gebruikte. Zijn 

vlag dreigde te vallen, maar met nog slechts 28! seconden op de klok wist hij mat te 

geven! Miedo dus naar de finale waar hij gaat spelen tegen Jonathan. Hij speelde zijn 

tweede partij tegen Joris. Lange tijd zag het ernaar uit dat Joris deze partij zou gaan 

winnen. Hij stond er veel beter voor maar na wat foutjes nam Jonathan het initiatief over 

en wist mat te geven. Ook hieraan ging een foutje van Joris aan vooraf; iets anders 



verdedigd en het matje had voorkomen kunnen worden. Op de foto laat Bram Joris dit 

zien. 

 

 
 

A.s. vrijdag spelen we alle partijen die nog gespeeld moeten worden voor de 

bekercompetitie. Dit betekent dat we weer gaan beginnen met de partijen en later in de 

middag verder gaan in het stappenboek. Om 17.30 uur volgt dan de prijsuitreiking voor 

de bekercompetitie. 

 

 

 

Jonathan winnaar bekertoernooi  
 

Clubmiddag 14 november 2008 

 
Een spannende clubmiddag stond deze middag op het programma, de ontknoping van 

het bekertoernooi. Voor de plaatsen 13 t/m 16 had Danny een week eerder al een 1-0 

voorsprong genomen tegen Koen. In de eerste partij nam Koen direct revanche door te 

winnen van Danny. In de beslissende partij liet Danny het er niet bij zitten en won. Een 

13e plaats voor Danny in het bekertoernooi. Jort en Niek hadden een verrassende 

voorsprong genomen op Eline. Zij was ook uit op revanche, met 2 gewonnen partijen 

wist zij de 15e plek in de wacht te slepen. 

 

 
 



Helaas was Thom deze middag niet aanwezig, zijn partij tegen Harm kon dus niet 

doorgaan. Omdat het de laatste ronde was voor de bekercompetitie gaat de winst naar 

Harm. Voor hem de 11e plaats. Gijs en Wilmer streden voor de 9e plaats. Ook in de 

tweede partij wist Gijs te winnen. Wilmer kan terug zien op een goed bekertoernooi met 

en mooie 10e plaats. 

 

 
 

In de top van het klassement moest er nog veel worden geschaakt, met mooie partijen. 

Joep en Giacomo speelden voor plaats 7. Giacomo schaakte twee goede partijen tegen 

Joep. Joep had geen antwoord op het spel van Giacomo, wat resulteerde in twee 

winstpartijen.  

Niels en August moesten het net als in de poulefase tegen elkaar opnemen. De eerste 

partij ging gemakkelijk naar August. Met sterk spel maakte hij het Niels erg moeilijk, met 

een mooi matje scoorde hij het eerste punt. Niels liet het er niet bij zitten en knokte in 

de tweede partij naar een 1-1 stand, waardoor een beslissende partij nodig was. Na 

loting speelde August met wit (6 minuten op de klok, alleen winst bij mat of gevallen 

vlag) en Niels met zwart (5 minuten op de klok, genoeg aan remise). In deze partij was 

August goed op dreef, met nog een zet te gaan voor mat viel zijn vlag. Niels zag dit 

meteen (hij was ook aan zet) waardoor de winst ondanks een betere bordstelling naar 

Niels ging (zelden zoiets gezien!). 

 

 
 

De stelling na de gevallen vlag van August (wit) 

 



 
 

Dan de strijd om het ere metaal. Voor de derde plaats speelden Joris en Martijn tegen 

elkaar. Joris zag dat van te voren niet zo zitten tegen zijn klasgenoot. Alleen Martijn zit 

de laatste weken in een “schaakdipje”, dus kansen over en weer. Joris liet weer eens zien 

waarom hij het vorig schaakseizoen 3e in het talentenklassement is geworden. Hij 

speelde 2 hele goede partijen en profiteerde volop van het matige spel van Martijn (te 

snel, te gehaast). Een dik verdiende derde plaats dus voor Joris, die terug kan zien op 

een goed bekertoernooi. Kijken hoe hij het in de competitie doet! 

 

 
 

De finale werd gespeeld door Miedo en Jonathan. In de eerste partij was Miedo duidelijk 

de sterkste schaker 1-0 dus. In de tweede partij liet de bijna 5 jaar jongere Jonathan 

zien dat hij het talentenklassement van het vorig schaakseizoen had gewonnen. Het 

eindspel in deze Koning/ Dame tegen Koning speelde hij fantastisch uit, 1-1 als 

tussenstand. De beslissende partij werd gespeeld in het kantoor van de Hunzeborgh 

zodat de andere schakers door konden gaan met hun stappenboek. Ook deze partij 

eindigde in het voordeel van Jonathan. 

 



 
 

Onder veel belangstelling van de ouders werden de prijzen uitgereikt. Voor alle schakers 

een vaantje ter herinnering aan het toernooi. Miedo en Joris kregen een medaille 

omgehangen voor de 2e en 3e plaats. De beker ging vervolgens naar Jonathan, die hem 

onder luid applaus in ontvangst nam. A.s. vrijdag starten we met het bekertoernooi en 

met een nieuw talenten klassement! 

 

 
Jonathan neemt de beker in ontvangst. 

 

 



Joris, Jonathan en Miedo op het podium. 

Sc de Paardensprong 1 winnaar clubkampioenschap 

 
FGH Teamkampioenschap: zaterdag 15 november 2008 

 
Op zaterdagmiddag 15 november werd voor het eerst een clubkampioenschap gespeeld 

voor F/G en H spelers (geboortejaren 2000 en jonger). Initiatiefnemer voor dit toernooi 

was de thuisclub Sc de Paardensprong. Vijf teams hadden zich voor dit toernooi 

ingeschreven, 2 teams van Sv Unitas, 1 team van Sc Haren en 2 van de thuisclub Sc de 

Paardensprong. Het hadden er wellicht meer kunnen zijn; toen we het toernooi planden 

(juli) hadden we geen rekening gehouden met de intocht van de Sint, uitgerekend op 

deze middag! Om 13.30 uur begonnen de eerste partijen, de teams moesten twee keer 

tegen elkaar, dus 10 speelronden. 

 

 
Sc de Paardensprong 2 in actie tegen Sc Haren 
 

 

In dit verslag eerst aandacht voor het tweede team van Sc de Paardensprong. In dit 

team zat Wilmer op bord een. Voor de overige borden hebben we spelers geselecteerd uit 

de Stap 1 groep, die op dit moment het meeste weten van het spel, en die ver gevorderd 

zijn in het Stappenboek. Op bord twee Levi, bord drie Kasper en op het vierde bord 

Merijn. De spelers mogen tijdens het toernooi niet van bord wisselen. Het team ging 

voortvarend van start, eerst een verrassende 4-0 overwinning op Unitas 1 en daarna een 

3-1 overwinning op het tweede team van Unitas. Team 2 verloor deze middag alleen 

tegen Sc de Paardensprong 1 (twee keer 4-0) en van Sc Haren maar tegen de laatste 

tegenstander werden wel bordpunten gescoord. Tegen Unitas 2 werd twee keer 

gewonnen, en de tweede partij tegen Unitas 1 werd met 2-2 gelijk gespeeld. Ons tweede 

team eindigde verrassend en zeer verdiend op een derde plaats. Gescoorde bordpunten: 

Wilmer 1, Levi 3.5, Kasper 4 en Merijn 6. 

 

 



 
Sc de Paardensprong 1 tegen Sc Haren 

 

Sc de Paardensprong 1 was misschien samen met Sc Haren op basis van de persoonlijke 

ratings samen met Sc Haren favoriet voor de eerste plaats. Het team had geen moeite 

met ons tweede team., twee keer werd met 4-0 gewonnen. Ook Unitas 2 was voor de 

jongens geen partij 2 keer winst met dezelfde cijfers. Tegen Unitas 1 werd het in de 

eerste ontmoeting een makkelijke 4-0 overwinning, In ronde 10 moesten de jongens 

weer aan de bak tegen dit team. Martijn, die de laatste weken in een “schaakdipje” zit 

verloor verrassend van Zoera. Ook op bord 4 werd een half puntje verloren, Danny die 

ver voorstond vergat een muurtje te bouwen waardoor tegenstandster Fatiha pat kwam 

te staan, zonde! 

 

De beslissing moest dus komen uit de twee ontmoetingen tegen Haren. De eerste werd 

een 2-2 gelijk spel. Martijn kwam er niet aan te pas tegen een sterk spelende Jelle. Beide 

spelers treffen elkaar nogal eens (o.a. op de Pupillendag) en Martijn heeft veel moeite 

met het spel van Jelle. Danny verloor zijn partij op bord vier onnodig van Jibbe, met een 

veel betere stand op het bord ging hij door zijn klok. Jonathan en Joep wonnen hun 

partij. In ronde 7 speelden beide teams weer tegen elkaar. Martijn verloor zijn partij 

weer van Jelle, maar nu met duidelijk beter spel. Jonathan op bord twee verloor ook 

verrassend. Het ging hem deze middag heel makkelijk af, misschien dacht hij er te 

makkelijk over. Gelukkig wonnen Joep en Danny wel hun partijen. Weer een gelijke 

eindstand dus. Beide teams haalden 14 matchpunten maar met 3 bordpunten meer won 

Sc de Paardensprong dit toernooi. Een goede prestatie! Bordpunten: Martijn 5, Jonathan 

7, Joep 8 (alles gewonnen!) en Danny 6,5. 

 

 

Om kwart over vijf werden de prijzen uitgereikt, Voor alle deelnemers lag een vaantje 

klaar als herinnering aan het toernooi. De schakers van Sc de Paardensprong 1, Sc Haren 

en Sc de Paardensprong 2 kregen allemaal een beker mee naar huis. Dit werd bijzonder 

goed ontvangen omdat er meestal bij dit soort toernooien maar een beker is voor het 

winnende team, en dan de vraag rijst; wie neemt hem mee naar huis? 

 

We kunnen terugzien op een heel leuk en erg gezellig toernooi. Wat opviel in dit toernooi 

was dat er geen enkele keer werd voorgezegd dat er een vlag was gevallen en konden 

we geen spelers betrappen die hun teamgenoten op enige wijze hielpen. 



Dit toernooi krijgt wat ons betreft volgend jaar weer een vervolg maar dan op een betere 

datum dan de dag waarop de Sint in het land komt!  

Op de Foto,s van boven naar beneden: Sc d Paardensprong 2, Sc Haren en Sc de 

Paardensprong 1. 

 

 

M keer bij Niels die 

[SSChelemaal had gefixeerd 
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die zich helemaal had gefixeerd 

 

Clubcompetitie van start 
 

Clubmiddag: 21 november2008 
 

Na de spannende ontknoping van de bekercompetitie zijn we afgelopen vrijdag gestart 

met de clubcompetitie. In deze competitie speelt iedereen tegen elkaar. De indeling per 

ronde wordt door de computer bepaald, daarbij wordt gekeken naar de rating die de 

schakers op dat moment hebben. (deze rating telt niet mee voor de NOSBO rating, maar 

geldt alleen in de clubcompetitie). Na 21 ronden worden de schakers op basis van de 

tussenstand ingedeeld in een aantal groepen. De winnaar van groep A is dan de 

clubkampioen. Bij de andere groepen krijg je dan “winnaar B groep” enz. Hoeveel 

groepen het worden maken we later bekend. Ook zijn we begonnen met het talenten 

klassement, verderop in dit verslag meer daarover. 

 

 
 



De clubcompetitie heeft een aantal regels, die we vrijdag ook met de schakers hebben 

besproken. Hier nog even op een rijtje: 

- Als je niet kunt komen; afmelden anders verlies je de partij. Anders kan je de 

volgende clubmiddag de partij inhalen! 

- Geen herdersmatjes of varianten daarop, minimaal moet iedere speler 8 zetten 

spelen.  

- Het is niet toegestaan om remise aan te bieden. 

- Notatie: Stap 1 spelers: niet, Stap 2: 15 zetten en Stap 3: 20 zetten. Met als doel 

partijen gedeeltelijk na te spelen. 

- Tijd op de klok: Stap 1: 15 minuten, Stap 2 en 3 20 minuten. 

- Voordat we met competitie beginnen zitten alle schakers op het podium voor de 

indeling. 

- Na afloop van de partij borden, stukken en klokken opruimen. 

- Uitslagen en standen zijn wekelijks terug te vinden op onze website. 

 

Een aantal regels zijn er om afspraken tussen gevorderde spelers te voorkomen, en 

beginnende schakers te beschermen. Van veel spelen leer je, daarom ook geen 

herdersmatjes, natuurlijk wel toegestaan op toernooien evenals remise aanbieden! 

 

In de eerste ronde troffen veel Stap 1 spelers sterke tegenstanders, maar ze schaakten 

allen ondanks verlies goede partijen. Niek en Jort maakten het hun tegenstanders Gijs en 

Joep erg lastig. Ze stonden zelfs even voor maar in het eindspel maakten de ervaren 

schakers het af. Een stukje meer routine en ervaring. Giacomo had het erg moeilijk 

tegen Kasper. Deze partij duurde het langst van alle partijen. Ook hier wist Giacomo in 

het eindspel een achterstand om te buigen in winst.  

 

 
 

Levi speelde in de eerste ronde tegen Jonathan, ook hij speelde ondanks verlies een 

prima partij. Ruben speelde tegen Harm die de laatste weken beter is gaan schaken. 

Ruben bood veel tegenstand maar kon mat niet voorkomen. August en Joris hadden wat 

minder moeite tegen Barbara en Merijn. Al met al kunnen de Stap 1 spelers terugzien op 

een sterk gespeelde eerste ronde. Komende weken kunnen we nog de nodige 

verrassingen van hun verwachten! 

 



 
 

Helaas kon Eline niet aanwezig zijn op de clubmiddag, maar ze mag haar partij tegen 

Thom volgende week inhalen. Niels speelde tegen Koen en won zijn eerste partij. Zijn 

broertje Martijn had veel meer moeite met Wilmer. Deze partij duurde ook lang en pas 

na de notatie plicht van Martijn (20 zetten) wist hij de partij in winst om te zetten. 

Miedo, vorige week nog uitkomend in de bekerfinale, won overtuigend van Danny. 

 

Jonathan deed deze middag zijn Stap 2 examen. Hij moest zijn antwoorden nog een keer 

overnemen, omdat hij eerst zijn examen op een kopie had gemaakt. Een foutje van ons! 

De komende weken gaan een aantal Stap 3 spelers beginnen met proef examens. Zover 

we nu overzien zijn in januari een aantal spelers bij Stap 1 en 2 zover dat zij daar ook 

mee kunnen beginnen. 

 

 
 

We zijn ook gestart met het talenten klassement. Wekelijks geven we 5,4,3,2 en 1 punt 

aan spelers die opmerkelijk presteren in de competitie (dat hoeft niet per se een 

winstpartij te zijn). Bijvoorbeeld: een Stap 1 speler schaakt tegen een Stap 3er en wint, 

of speelt een prima partij maar verliest. Op de site is het klassement terug te vinden 

onder Uitslagen: Competitie onder de tussenstand staan de punten die behaald zijn op de 

laatste clubmiddag en een totaal stand. Aan het eind van het seizoen worden voor dit 

klassement prijzen uitgereikt. 

 

Deze week gaan de punten naar: 

Kasper 5 punten, Levi 4 punten, Niek 3 punten, Jort 2 punten en Wilmer 1 punt. 

 



Bij de uitslagen zien jullie de startrating. Voor de Stap 2 en 3 spelers is de startrating 

gelijk aan de laatste NOSBO rating. De Stap 1 spelers beginnen met een rating van 400. 

 

 

 

 

Mooie winstpartijen voor Niels, Giacomo, Kasper en Levi 
 

Clubmiddag: 28 november 2008 
 

 

In dit verslag eerst aandacht voor de Kika actie. 

Inmiddels hebben we alle actie formulieren van de 

kinderen teruggekregen. Een aantal formulieren 

bevatten nog een paar onduidelijkheden, waar we nog 

even navraag over moeten doen. Deze bedragen zijn nog 

niet verwerkt. Alle acties hebben we in een Exel 

bestandje gezet zodat we deze wekelijks kunnen 

bijwerken en een actuele tussenstand krijgen. Op de 

home pagina is deze terug te vinden. Een aantal 

kinderen hebben gekozen voor één actie. Zodra deze is gehaald kunnen de kinderen de 

sponsors bij langs om het geld op te halen (bijv. het halen van het Stap diploma). 

Natuurlijk kun je dan ook een nieuwe actie beginnen.  

 

In het groepje van Bram zijn een aantal kinderen begonnen met de oefenexamens voor 

Stap 2. Ook Niels, Thom en Martijn gaan komende weken oefenen met een proefexamen 

voor Stap 3. In de Stap 1 groep wordt voortvarend gewerkt in het Stappenboek, in 

januari gaan een aantal schakers oefenen voor het examen.  

 

Deze middag stonden een aantal mooie partijen op het programma voor de competitie. 

Een aantal schakers was niet aanwezig. Gijs en Merijn hadden zich keurig afgemeld en 

mogen hun partij tegen Thom en Ruben inhalen. Miedo had dat niet gedaan en verliest 

zodoende zijn partij tegen Jonathan. 

 

Niels en Joris troffen elkaar op bord een. Beide spelers maakten er een mooie en goede 

partij van. Niels won met een mooie aanval met mat tot gevolg. Op bord twee moest 

Martijn het opnemen tegen Giacomo die wissel vallend schaakt de laatste weken. Dit 

keer speelde hij een sterke partij en wist Martijn mat te zetten met een Toren en een 

Koning tegen een Koning alleen. Prima gespeeld. 

 

 

 



 

Joep speelde met wit tegen August. Elke partij die ze tegen elkaar spelen zijn spannend 

met goed spel. Ook deze keer zagen we een hele leuke en goede partij. Het is mooi om 

te zien hoe beide spelers achter het bord zitten, super geconcentreerd en elkaar 

regelmatig aankijkend. Joep dacht even slim te wezen door bij een lichte achterstand 

remise aan te bieden wat August accepteerde. Alleen remise aanbieden mag niet in de 

competitie (zie de regels in het vorige verslag!). De voorsprong op het bord wist August 

vervolgens uit te buiten en won deze partij.  

 

 
 

Harm wist zijn partij tegen Koen te winnen. Koen kan best goed schaken alleen het spel 

laat wat te wensen over. De komende weken gaan we hier verder aan werken. Kasper 

zorgde voor een verrassing door Stap 2er Wilmer te verslaan. Zijn eerste punt in de 

competitie! Een andere verassing volgde op het bord ernaast. Hier schaakten Danny en 

Levi tegen elkaar. Levi speelde een dijk van een partij en wist van zijn Stap 2 

tegenstander te winnen. Een mooi resultaat, immers Danny is best een goede schaker. 

 

 
 

Barbara en Jort maakten aan het eind van hun partij een beetje ruzie over het resultaat. 

Wat was het geval. De stelling op het bord gaf een pat situatie aan als wit (Barbara) aan 

zet was en met één zet mat als Jort het was. Omdat beide spelers vol hielden dat ze aan 

zet waren en geen van de trainers had het gezien besloten we deze partij in remise te 

laten eindigen. 



Eline trof in deze ronde Niek en wist haar eerste competitiepunt binnen te halen. Ook aan 

haar spel gaan we de komende weken iets doen. Dus even niet in het stappenboek 

werken. 

 

 
 

Aan het eind van de clubmiddag kreeg Jonathan zijn Stap 2 diploma, uitgereikt door 

Bram. Jonathan maakte slechts 1 foutje en kreeg als eindcijfer een 9. Gefeliciteerd! 

 

 
 

 

 

GP Haren: 5 bekers mee naar huis 

 
GP Haren: zaterdag 29 november 2008 

 

Meestal maak ik de verslagen van de clubmiddag op maandagmorgen, even met een kop 

koffie achter de computer. Binnen een half uurtje maak je dan een leuk club of toernooi 

verslag met foto’s. Als je regelmatig verslagen maakt lukt dat makkelijk. Voordat ik met 

het verslag van de Grand Prix van Haren begon moest ik wel even nadenken hoe dit aan 



te pakken. Op deze Grand Prix kwamen 15 van onze schakers in actie, hebben Bram en 

ik veel gezien en genoten van een hele mooie schaakmiddag. Toch maar van start 

gegaan met een verslag waarvan ik bij voorbaat niet weet of ik alles schrijf. 

 

De organisatie had het goed gedaan om een aantal groepen in een gescheiden ruimte te 

laten spelen. Dit kwam ten goede aan de beperkte ruimte in de kantine van het Doven 

Instituut Haren, waar de meeste groepen hun partijen speelden. Op de tweede Grand 

Prix van Haren kwamen 79 schakers in actie. 

 

De I en J groep zaten apart in een klaslokaal. In groep J schaakten 5 leden van onze 

club, met vier debutanten die een aanvang rating kregen op basis van hun leeftijd. (Levi 

400, Niek, Jort 500, Ruben 450).  Zeker was dat in een groep van 7 schakers er altijd 

een beker naar onze club zou gaan, maar het werd mooier. Eline wist in deze groep 

slechts 1 puntje te pakken. Ik zag haar schaken in een partij tegen Jibbe waar ze een 

mooie aanval tegen de Dame van de tegenstander maakte. Jibbe zag dit niet, maar ook 

Eline zette de aanval niet door!? Binnen een paar zetten stond ze zelf mat, jammer. Jort 

en Niek speelden hun eerste toernooi en deden dat best goed ondanks de magere 

winstpunten. Knap dat ze nu al een eerste toernooi spelen. 

 

 
 

Levi was in deze groep de onverslaanbaar. Met speels gemak versloeg hij bijna alle 

tegenstanders. Tegen Jibbe ging het even mis. Levi stond ver voor en had slechts twee 

zetten nodig voor mat. Zijn tegenstander begon over remise, waarvan Levi volgens Bram 

en mij niet veel begreep. Doorslaggevend was het schudden van handen waarmee Levi 

instemde met een gelijke stand. Jammer, maar Levi eindigde wel als eerste in deze groep 

met 5.5 punten, knap werk!. Ook knap, een hele mooie derde plaats in deze groep voor 

Ruben. Hij pakte in zijn eerste toernooi 3.5 punten. Als je hem ziet schaken zou je niet 

denken dat hij pas een aantal maanden schaakt. 

 

In de I groep twee spelers, Koen en Merijn. Voor Merijn was het zijn tweede toernooi, na 

een gewonnen beker in het Hunzeborgh clubkampioenschap. Merijn haalde 2 punten in 

een groep met wat hogere ratings dan in groep J ( Merijn had een startrating van 500). 

Koen haalde 1.5 punten en schaakte een ongelukkig toernooi. Er had meer ingezeten als 

hij in het eindspel iets beter had geschaakt. Een aandachtspuntje voor de komende 

clubmiddagen. 

 



 
 

In de G groep twee spelers: Joep en Harm. Na een jaar geen toernooien te hebben 

gespeeld, had Harm zich nu wel opgegeven. Hij ging voortvarend van start met drie 

gewonnen partijen, daarna volgde de partij tegen clubgenoot Joep, die er geen gras over 

liet groeien wie de beste was, In de resterende 3 partijen wist Harm geen punten meer 

te scoren, misschien een gevolg van concentratieverlies met zoveel partijen op een 

middag en het toch wel gebrek aan routine met het spelen van dit soort toernooien. Joep 

heeft dat allemaal wel. Hij speelde een uitstekend toernooi. In zijn enige verliespartij zag 

ik hem loeren op kansjes om er een patje uit te halen. Na 5 punten uit 5 partijen dacht 

Joep dat hij al een beker te pakken had. Nadere bestudering van de tussenstand gaf aan 

dat hij nog een puntje nodig had, en die pakte Joep. Op basis van onderling resultaat 

werd Joep net geen eerste, maar ging met een mooie tweede plaats naar huis. 

 

 
 

Jonathan, Koen en Giacome kwamen elkaar tegen in groep F. Zowel Koen als Giacomo 

hadden niet echt hun middag. Ze moesten duidelijk wennen aan de hogere groep waarin 

ze zaten (gevolg van hun gestegen rating). Giacomo scoorde 1.5 punt en Koen 0.5 punt. 

Hun rating zakt nu een beetje, waardoor ze op een volgend toernooi in een lager groepje 

komen en weer kunnen werken aan een hogere rating. Jonathan schaakte weer als 

vanouds. Hij scoorde deze middag 5 punten. De laatste partij tegen Lieke wist Jonathan 

te winnen met een mooi uitgevoerd matje. Op onderling resultaat eindigde Jonathan als 

tweede in deze groep, ook doet hij met dit resultaat goede zaken voor zijn rating. 

 



 
 

In de E Groep een deelnemer van onze club; Thom. Thom schaakte voor zijn doen een 

slecht toernooi. Hij wist maar een half puntje te scoren. In een van zijn partijen schaakte 

hij lange tijd door na een gevallen vlag van zijn tegenstander. Even daarvoor verloor hij 

in deze partij in een gewonnen stelling heel veel stukken. Gevolg was het enige halve 

puntje welke hij deze middag scoorde.  

 

Dan de D groep. Ook hier twee schakers van onze club; Niels en Martijn. Beide broers 

troffen elkaar al direct in de eerste ronde. Normaal gesproken is Niels zijn broertje 9 van 

de 10 keer de baas, maar niet op deze middag. Martijn won en wij keken uit naar zijn 

partij tegen zijn eeuwige rivaal Jelle van Kuiken. Ondanks krachttermen van Martijn “ik 

ga deze keer winnen”, lukte het weer niet. Martijn scoorde wel 5 punten en pakte de 

tweede plaats in deze groep. Jammer dat hij in zijn tweede verloren partij tegen Lucas 

van Foreest meeging in het tempo van de tegenstander. Niels schaakte een ongelukkig 

toernooi, hij scoorde 2 punten. Pech had hij in zijn laatste partij tegen Wietse Hoekstra 

net geen patje (1 tempo tekort) en geen winst door een gevallen vlag (30 seconden op 

de klok), maar mat tegen. 

 

 
 

Onze club presteerde deze middag goed. Vijf gewonnen bekers. Tijdens de prijsuitreiking 

was elke keer een luid gejuich te horen wanneer een schaker van onze club zijn beker in 

ontvangst mocht nemen. Op de weg terug naar huis maakte Eline een mooie opmerking: 

ik heb dan niet veel gewonnen vanmiddag maar wel 9 Euro verdiend voor Kika! 

 

 



Op de GP van Haren hebben onze schakers  € 36,10 bij elkaar 

geschaakt! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
D-groep 

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

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

1. Lucas van Foreest  Groningen     6.0  22.0  18.00  27.0  0926 1196 +2.12 

2.Martijn van NimwegenPaardensprong 5.0  23.0  13.00  22.0  0879 1052 +1.65 



3. Vincent Wolters    Haren         4.0  24.0  11.00  17.0  0924  938 +0.15 

4. Mathieu Muus       Gorredijk     4.0  24.0  13.00  13.0  0876  944 +0.67 

5. Jelle van Kuiken   Haren         4.0  24.0  10.00  14.0  0865  946 +0.80 

6. Niels van Nimwegen Paardensprong 2.0  26.0   6.00   6.0  0899  733 -1.58 

7. Roward Huizing     Haren         2.0  26.0   5.00  12.0  0889  735 -1.46 

8. Wietse Hoekstra    Groningen     1.0  27.0   2.00   1.0  0879  585 -2.35 

Vincent derde door onderling resultaat 

 
E-groep 

 

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

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

 1. Jordy Muus       Gorredijk      6.0  22.0  18.00  22.0  0843 1131 +2.29 

 2. Sander Taams     Hoogeveen      6.0  22.0  16.00  26.0  0855 1129 +2.16 

 3. Floyd Franken    Gorredijk      5.0  23.0  11.00  21.0  0857  978 +1.14 

 4. Roell de Vos     Ten Boer       4.0  24.0  10.50  18.0  0800  878 +0.77 

 5. Astrid Emmink    Hoogeveen      2.5  25.5   6.25  10.5  0863  717 -1.42 

 6. Max Valk         Staunton       2.0  26.0   3.00   5.0  0789  672 -1.10 

 7. Jorn Veenstra    Groningen      2.0  26.0   2.50   8.0  0787  672 -1.09 

 8. Thom Loonstra    Paardensprong  0.5  27.5   1.25   1.5  0802  406 -2.75 

Jordy wint onderlinge duel van Sander 

 

F-groep 

 

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

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

1. Lisanne Waardenburg  Kasteel     6.5  21.5  20.00  26.0  0741 1174 +3.11 

2. Jonathan Eynav    Paardensprong  5.0  23.0  14.00  20.0  0739  910 +1.61 

3. Lieke Voorinholt     Assen       5.0  23.0  11.50  25.0  0776  905 +1.21 

4. Hugo Klijn        Haren          4.0  24.0   7.50  16.0  0749  801 +0.53 

5. Welmoed Tjepkema     ESG         3.0  25.0   7.00   9.5  0733  703 -0.31 

6. Jan van Reijendam    Staunton    2.5  25.5   6.75   8.5  0754  648 -1.05 

7. Giacomo Valdes    Paardensprong  1.5  26.5   2.00   5.5  0755  520 -2.05 

8. Joris Nolden      Paardensprong  0.5  27.5   1.25   1.5  0756  328 -3.05 

Jonathan won onderlinge partij van Lieke 

 

G-groep 

 

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

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

1. Chris Admiraal     Grijpskerk    6.0  22.0  19.00  24.0  0631  963 +2.70 

2. Joep Scheerhorn    Paardensprong 6.0  22.0  16.00  26.0  0677  956 +2.22 

3. Mart Oenema        Gorredijk     5.0  23.0  11.00  18.0  0648  809 +1.54 

4. Koen Keijzer       Staunton      3.0  25.0   9.00   8.0  0620  605 -0.15 

5. Harm Loonstra      Paardensprong 3.0  25.0   6.00  18.0  0655  600 -0.54 

6. Rienk Taekema      Gorredijk     2.0  26.0   6.00   5.0  0618  497 -1.14 

7. Nieck Steenbergen                2.0  26.0   3.00   6.0  0625  496 -1.22 

8. Martin Scholtens    Unitas       1.0  27.0   2.00   7.0  0732  330 -3.41 

Chris won onderlinge duel van Joep 

 

I-groep 

 

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

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

1. Jan Hoekstra       Philidor      6.5  21.5  20.25  25.5  0577  964 +2.66 

2. Bauke Riedstra     Haren         5.5  22.5  15.00  19.5  0533  778 +2.14 

3. Noah Pronk                       5.0  23.0  11.00  23.0  0619  694 +0.69 

4. Marielle Roodenboog Ten Boer     3.0  25.0   6.00   6.0  0550  496 -0.54 

5. Robin van Dijk      Haren        2.5  25.5   6.75  13.5  0532  446 -0.83 

6. Falco Vorenkamp                  2.0  26.0   6.50  10.0  0550  388 -1.54 

7. Merijn Kortman     Paardensprong 2.0  26.0   4.50   8.0  0500  395 -0.99 



8. Koen Nolden        Paardensprong 1.5  26.5   3.00   6.5  0509  322 -1.59 

 

J-groep 

 

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

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

 1. Levi Nies        Paardensprong  5.5  24.5  19.50  20.5  0400  869 +3.07 

 2. Salim Elsafi     Leek           5.0  24.5  15.75  19.0  0386  743 +2.71 

 3. Ruben de Wolf    Paardensprong  3.5  24.5  10.00  16.0  0450  517 +0.58 

 4. Jibbe Blanksma   Haren          3.5  24.5  10.00  16.5  0500  508 +0.09 

 5. Jort Schroor     Paardensprong  1.5  24.5   4.50   5.0  0500  258 -1.91 

 6. Niek Schroor     Paardensprong  1.0  24.5   2.75   4.0  0500  178 -2.41 

 7. Eline Hoexum     Paardensprong  1.0  24.5   2.25   3.0  0472  183 -2.13 

Ruben won onderlinge wedstrijd van Jibbe 

 

 

Giacomo en Jonathan koplopers met drie punten 
 

Clubmiddag: 12 december 2008 

 
Deze clubmiddag werd er weer volop geoefend voor de Stappendiploma’s 2 en 3. Martijn 

en Niels zijn begonnen met de oefenexamens voor Stap 3, best een lastig examen, 

temeer omdat veel van de oefeningen al lang geleden in het Stappenboek zijn gedaan. 

Ook schakers in het groepje van Bram die oefenen voor het examen hebben het daar 

moeilijk mee. Toch verwachten we dat een grote groep kinderen eind januari het diploma 

kunnen halen. 

 

 
 

In de groep van Sjoerd zijn we begonnen met het leren van een beter bordspel (Eline, 

Wilmer, Koen en Danny). We hebben op toernooien gezien dat spel best een stuk beter 

kan. De komende weken blijven we in dit groepje daarmee verder werken. In de Stap 1 

groep zijn alle kinderen nu bezig met de opgaven “mat in een”. Dit is een belangrijk 

onderdeel van de eerste Stap en omvat meerdere bladzijden met opgaven. 

 



 
 

Er werd ook weer volop geschaakt voor de competitie, met twee inhaal partijen uit 

speelronde twee. Thom en Gijs konden om 16.15 uur direct beginnen met hun inhaal 

partij. Het werd een lange partij waar het gelijk opging. In het eindspel wist Thom een 

pion te laten promoveren, en met in Dame op het bord wist hij het af te maken. Beide 

spelers hadden toen niet veel tijd meer op de klok. Niels en Jonathan speelden tegen 

elkaar op bord een. Jonathan vergat vaak zijn klok waardoor hij in tijdnood dreigde te 

komen. Maar Jonathan schaakte een hele goede partij en wist binnen de tijd Niels mat te 

zetten. 

 

 
 

August en Harm, met allebei 2 winstpunten in de competitie maakten er ook een mooie 

partij van. In het eindspel was August in het voordeel met Dame en Koning tegen een 

Koning alleen van Harm. August maakte een denkfout en een patstelling was het gevolg. 

Dit was niet het enige patje deze middag! Joris stond heel veel stukken voor tegen Eline. 

Te veel want ook Eline kwam pat te staan! Een duur half puntje verlies voor Joris. Ook 

zagen we een patstelling in de partij tussen Wilmer en Niek. Ook hier stond Wilmer in 

een gewonnen positie. 

 



 
 

Merijn speelde twee keer deze middag. De eerste partij tegen Ruben was een inhaalduel 

uit ronde twee. Merijn schaakte een prima partij maar vergat een muurtje te bouwen, 

het gevolg is ook hier te raden: pat. In zijn tweede partij tegen Barbara maakte Merijn 

dezelfde fout. Twee lopers stonden een mogelijke mat in de weg. Dus een half puntje 

voor Barbara die niet meer kon zetten. Ruben schaakte een prima partij tegen Jort. In 

het begin van de partij stond hij nog ver achter maar wist de achterstand goed te maken 

doordat Jort foutjes begon te maken. Ruben wist te winnen en pakt deze middag 11/2 

punt.  

 

 
 

Thom mocht na zijn gewonnen partij tegen Gijs direct maar het volgende bord om te 

spelen tegen Giacomo. Giacomo is de laatste weken erg goed bezig met o.a. een 

winstpartij tegen Martijn. Ook nu maakte hij weinig fouten en won de partij. Gijs moest 

het met wit opnemen tegen Martijn. Als beide spelers elkaar treffen kan je altijd rekenen 

op een leuke partij. Zo ook deze keer. Lange tijd ging het gelijk op, maar in het eindspel 

was Martijn de betere en pakte het volle punt.  

 

Joep en Levi schaakten iets eerder hun partij omdat Joep wat eerder weg moest. Levi 

ging iets te snel met zijn Dame lopen, en vergat zodoende zijn opening. Hier wist Joep 

wel raad mee, de Dame van Levi ging verloren en Joep won de partij. Danny en Koen 

stonden beide nog op 0 punten in deze competitie. Beide spelers moeten sinds kort de 

eerste 15 zetten noteren en daar hebben beide spelers nog wat moeite mee. De partij 

duurde het langst van alle partijen deze middag. Danny wist uiteindelijk wel te winnen 



met een mooi matje. Miedo kon deze week niet spelen omdat tegenstander Kasper zich 

had afgemeld voor deze middag. Op de volgende clubmiddag halen we deze partij in. 

 

 
 

Veel onnodige patjes deze middag. Hoewel we al eerder aandacht hieraan hebben 

besteed gaan we er de komende clubmiddagen weer aan werken. 

 

De punten voor het talenten klassement, eerst van ronde 2: 

Giacomo 5, August 4, Niels 3, Kasper 2 en Levi 1 

Ronde 3: 

Jonathan 5, Giacomo 4, Ruben 3, Niek 2 en Martijn 1 

 

 

Laatste clubmiddag van het jaar met leuke schaakspelletjes 

 
Clubmiddag: 19 december 2008 

 

Op de laatste clubmiddag van het jaar waren een aantal schakers om diverse redenen 

afwezig, dus niet alle partijen in de competitie konden gespeeld worden. Alle afwezigen 

hadden zich keurig afgemeld, dus zij mogen op de volgende clubmiddag hun partij 

inhalen. 

Deze middag werd niet gewerkt in de Stappenboeken, maar na de competitieronde 

werden de bekende schaakspelletjes gespeeld. Normaal spelen we geen competitie voor 

een schoolvakantie, maar om alle speelronden te spelen moeten we tot de 

zomervakantie elke vrijdag een speelronde schaken. 

 

Harm en Niels speelden deze middag op het eerste bord tegen elkaar. Niels stond de hele 

partij qua geslagen stukken iets achter op Harm, maar de stelling op het bord was in zijn 

voordeel. We zagen hem winnen met een mooi uitgedacht mat in drie zetten, knap! 

Thom is weer wat beter op dreef de laatste weken. Ook vanmiddag won hij knap van 

Joep die vanaf de zomervakantie een flinke sprong in zijn ontwikkeling heeft laten zien.  

 

Kasper moest twee partijen spelen, eerst tegen Eline en daarna een inhaalduel tegen 

Miedo. Tegen Eline was Kaper erg goed bezig alleen het eindspel was wat lastig met een 

Toren en Dame in een lijn. Kasper koos ervoor om nog een pionnetje te laten 

promoveren waarna het wel lukte om mat te geven. Tegen Stap3er Miedo had Kasper 

geen kans, Miedo schaakte een goede partij. Door tegen goede schakers te spelen leren 

de kinderen veel, dus Kaper zal er wel iets van hebben opgestoken.  

 



Ook Ruben trof een goede tegenstander in ronde vier. Gijs is weer in goede doen en liet 

dat ook tegen Ruben zien. Geen schande om van Gijs te verliezen en ook Ruben zal wel 

iets geleerd hebben van deze partij. Barbara trof Levi in deze ronde. Ik heb de partij een 

tijdje gevolgd, maar wat schaakt Levi al goed zeg! Ik zag dubbele aanvallen en 

penningen welke pas in Stap 2 worden geleerd. Heel knap Levi! Barbara deed wat ze kon 

maar was niet opgewassen tegen het spel van Levi. 

 

Stap 1er Merijn schaakte tegen Danny een goede partij, maar ook hier was de 

gevorderde schaker iets beter. Wat wel opviel was dat Danny niet het muurtje wist te 

bouwen. Met een Dame en Toren op het bord moet dat voor een Stap 2er een makkie 

zijn. Danny maakte het zichzelf een beetje moeilijk om met een pion te gaan lopen om 

zodoende nog een Dame op het bord te krijgen. Het mat zetten lukte toen wel maar het 

kost veel tijd en je moet ook weer uitkijken voor een pat stelling. Ik heb Danny er nog 

maar eens op gewezen dat het veel makkelijker kan. Onthouden dus! 

 

We hebben nogal wat broers op onze club en deze middag kwamen de broers Niek en 

Jort tegen elkaar uit. Beide Stap 1 spelers wilden niet verliezen maar toch moest Jort zijn 

meerdere erkennen in Niek.  

 

Nadat alle partijen gespeeld waren was het tijd voor de schaakspelletjes. Niels, Martijn, 

Giacomo en Thom mochten hun team kiezen. Met veel plezier werden doorgeefschaak en 

dobbelschaak gespeeld. 

 

Aan het eind van de clubmiddag werden de trainers Bram en Ronald nog even in het 

zonnetje gezet door de schakers i.v.m. hun verjaardag rond deze clubmiddag. Alle 

schakers stonden op de tafels om de trainers toe te zingen. Hartstikke leuk natuurlijk. Als 

traktatie kregen alle kinderen een mooie grote speculaaspop mee naar huis. 

 

De volgende clubmiddag in het nieuwe jaar is op vrijdagmiddag 9 januari. Dan worden de 

resterende partijen van ronde vier ingehaald. Omdat er nog vier partijen gespeeld 

moeten worden nog geen punten voor het talentenklassement. Deze worden verdeeld als 

de partijen zijn gespeeld. 

 

 

Eerste bekerwinst voor Eline op GP-Toernooi 

 
Schaakfestival Groningen: 24 december 2008: 

 

Voor het eerst stond dit jaar een Grand – Prix toernooi gepland in de kerstvakantie. Op 

woensdag 24 december werd een toernooi gehouden tijdens het Schaakfestival 

Groningen. We hadden eerst zo onze bedenkingen over de planning van het toernooi, op 

de dag voor kerst hebben veel mensen wel wat anders aan hun hoofd dan naar een 

schaaktoernooi te gaan. We hadden het mis, want er waren 77 schakers aanwezig, 

waarvan maar liefst 12 van onze club. Zes schakers pakten onder begeleiding van Ronald 

de bus naar het toernooi en dat is goed bevallen. Binnen acht minuten sta je op de Grote 

Markt. 

 



 
 

 

Martijn en Joep hadden van te voren de waarschuwing meegekregen om niet te veel op 

een beker te rekenen. De afgelopen weken zijn zij flink in rating gestegen en zodoende 

kwamen ze uit in een hoger groepje. Wat dan belangrijk is om niet te veel van je rating 

te verliezen, en dat lukte beide schakers! Onze clubleden kwamen uit in 6 verschillende 

groepjes.  

 

 
 

In de laagste groep, Groep J, speelden Ruben, Eline en Wilmer. Omdat er zes schakers in 

deze groep zaten moesten ze 10 partijen spelen met 10 minuten op de klok. Onze 

schakers deden het voortreffelijk, ze verloren de meeste punten aan elkaar. De andere 

schakers in deze groep kwamen er niet of nauwelijks aan te pas. Ruben en Wilmer 

eindigden gelijk met 8.5 punt, maar omdat het onderling resultaat in het voordeel was 

van Ruben won hij deze groep, op een mooie tweede plaats Wilmer. Eline werd derde, en 

won voor het eerst een beker op een toernooi. Een hele goede prestatie, en heel knap 

dat ze ondanks veel verloren partijen is doorgegaan! Ze mag heel trots zijn op deze 

prestatie en dat zijn wij als trainers natuurlijk ook. Alle schakers in deze groep hebben 

veel punten voor hun rating gewonnen, en komen op een volgend toernooi uit in een 

hoger groepje. 

 



 
 

In Groep I veel schakers van onze club; Barbara, Merijn, Kasper en Levi. Voor Barbara 

was het haar eerste toernooi. Zij was ingeschaald op een rating van 500 (dit heeft te 

maken met je leeftijd waarop je je eerste toernooi schaakt, hoe ouder hoe hoger de 

rating). Barbara haalde een half punt op het toernooi, maar ik zag haar best goede 

partijen schaken. De volgende keer komt ze met een lagere rating in een lager groepje 

zodat ze meer kans heeft. Merijn verliet na 1.5 punt  en met nog een partij te spelen ziek 

het toernooi. Merijn kan veel beter, het heeft er vast mee te maken dat hij zich niet 

helemaal lekker voelde. Kasper schaakte een goed toernooi en eindigde op de vierde 

plaats met 4 punten, net geen beker. Een beker was er wel voor Levi, hij won alle 

partijen. Ik zag fraaie eindspelen van hem, waar het zelfs lukte om met Koning en Toren 

tegen een Koning mat te zetten. Levi wint ook deze keer weer veel punten, even snel 

uitgerekend 118 punten. Ook hij gaat op een volgend toernooi naar een hogere groep. 

Levi schreef ook een beetje geschiedenis voor onze club: hij is de eerste speler die het 

lukt om alle partijen op een toernooi te winnen. Het levert hem 20 punten op voor het GP 

Klassement! 

 

 
 

Danny speelde in de H Groep, in deze groep geen andere clubgenoten. Ook Danny kan 

terugzien op een goed toernooi. Hij won 4 van de 7 partijen en eindigde op een gedeelde 

derde plaats. Op onderling resultaat werd hij 5e, jammer een half puntje tekort voor een 

beker. In de F Groep speelde Giacomo en ook hij werd vierde met 3.5 punten. Jammer 

van de laatste partij waarin hij een half puntje nodig had om een beker te pakken. Lange 

tijd zag het daar wel naar uit, maar na een fout, stond de stelling ineens verloren. Heel 

jammer want Giacomo verdiend met zijn spel wel weer eens een beker. 



 

 
 

Dan de D Groep. Hier kwamen twee spelers van ons in actie; Joep en Niels. Niels verloor 

zoals heel vaak zijn eerste twee partijen. Daarna herpakte hij zich en wist nog drie 

partijen te winnen, o.a. tegen de latere groep winnaar Bram Schipper. Jammer dat ook 

hij zijn laatste partij verloor, een remise was voldoende om de derde plaats te pakken. 

Niels verliest door de drie gewonnen partijen nauwelijks iets van zijn rating. Voor Joep 

beloofde het een moeilijke middag te worden. Voor het eerst speelde hij in een groep 

met allemaal spelers die een rating hebben tussen de 8 en 900. Ook een beetje pech, 

Joep had de laagste aanvang rating in zijn groep. Toch wist hij twee partijen te winnen. 

Een daarvan heb ik een tijdje gevolgd. Tegen een van zijn laatste tegenstanders had 

Joep aan een zet voldoende om mat te geven maar zijn tegenstander ging schaak geven, 

niet een keer, maar doorlopend. Joep bleef rustig en bleef goed kijken om zijn Koning 

veilig weg te zetten. Natuurlijk had er al herhaling van zetten geclaimd kunnen worden 

(remise), maar zijn tegenstander deed dat niet. Wachten op een foutje en dat gebeurde! 

Joep kon zijn Koning veilig wegzetten en na lang nadenken van zijn tegenstander toch 

mat geven. 

 

 
 



 
 

Voor het eerst een speler in de hogere groepen. Martijn kwam uit in de C groep met 

grote rating verschillen. Tussen de eerste en de laatste een verschil van bijna 200 

punten. Martijn met een rating van 920 wist twee partijen te winnen. Hij verliest slechts 

21 punten van zijn rating. Goed gedaan dus, en de volgende keer weer winnen, en niet 

te snel spelen, dat is nog een leerpuntje voor Martijn. 

 

 
 

Jonathan was voor het eerst in dit schaakseizoen niet aanwezig op een toernooi. Hij is op 

vakantie in zijn toekomstige vaderland Israël. Maar hij schaakte wel een toernooi, ver 

weg in Haifa, zijn moeder Froukje schreef in een mailtje:  

 

Jonathan komt net thuis van zijn eerste Israëlische schaaktoernooi. Het was een toernooi 

speciaal georganiseerd omdat het nu Chanuka is, het Joodse lichtfeest. Er speelden zo n 

50 kinderen mee en Jonathan werd ingedeeld naar zijn leeftijd. Hij heeft 5 partijen 

gespeeld waarvan drie gewonnen. De eerste winnaar kreeg een beker en Jonathan een 



bewijs van deelname ( een soort diploma). Hij heeft het heel erg leuk gevonden,veel 

sterke tegenstanders waarvan veel kinderen van Russische origine aanwezig waren. in 

Israel hanteren ze dezelfde regels, aangeraakt is zetten etc. Alleen werd er omdat het 

een feestelijk toernooi was niet met klok gespeeld, op grand prix toernooien doen ze dat 

wel. Verder hebben beginnende schakers nog niet echt een rating, ze beginnen vanaf 

1200 pas met rating te werken. 

Goede resultaten dus op dit toernooi, 4 bekers, 4 keer net geen podium plaats (Giacomo, 

Niels, Kasper en Danny), en twee schakers die hun rating weten vast te houden (Joep en 

Martijn). Barbara moest toch even wennen aan een toernooi en Merijn was door ziekte 

niet in goeden doen. De tussenstand voor de Grand Prix Cyclus is te vinden op de site 

van de NOSBO. We maken nog een link naar deze tussenstand op onze site. 

 

Voor Kika schaakten onze spelers op dit toernooi een bedrag van 30,20 

Euro bij elkaar! 

 

Uitslagen GP Schaakfestival Groningen 
C-groep 

 

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

-----------------------------------=--------------------------------------- 

1. Lucas van Foreest  Groningen     6.5  21.5  19.00  25.0  1005 1363 +2.40 

2. Arno Schaveling    Assen         5.0  23.0  12.75  19.5  1089 1087 +0.02 

3. Alfred Rodenboog   Ten Boer      5.0  23.0  11.75  17.5  0900 1114 +2.02 

4. Vincent Wolters    Haren         4.5  23.5  12.50  19.0  0944 1052 +1.04 

5. Wouter de Boer     Staunton      3.0  25.0   4.00  15.0  0914  904 -0.14 

6. Igor Damming       Staunton      2.0  26.0   4.50   3.0  0923  795 -1.22 

7.Martijn van NimwegenPaardensprong 2.0  26.0   2.00  13.0  0920  795 -1.20 

8. Huub Danker        Unitas        0.0  28.0   0.00   0.0  0896  221 -2.92 

Arno tweede op grond van de SB-score 

 

D-groep 

 

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

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

1. Bram Schipper     Groningen      6.0  22.0  19.00  26.0  0850 1162 +2.52 

2. Roell de Vos      Ten Boer       6.0  22.0  16.00  22.0  0838 1164 +2.67 

3. Remco van Driel   Unitas         3.0  25.0   8.00  16.0  0895  797 -0.96 

4. Lisanne Waardenburg Kasteel      3.0  25.0   8.00   7.0  0849  803 -0.46 

5. Roward Huizingh   Haren          3.0  25.0   7.00  16.0  0860  802 -0.58 

6. Niels van Nimwegen Paardensprong 3.0  25.0  11.00  10.0  0867  801 -0.66 

7. Astrid Emmink     Hoogeveen      2.0  26.0   6.00   7.0  0835  697 -1.32 

8. Joep Scheerhoorn  Paardensprong  2.0  26.0   5.00   8.0  0827  698 -1.21 

Bram eerste op grond van onderling resultaat 

Remco derde op grond van resultaat in onderlinge partijen 

 

F-groep 

 

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

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

  1. Max Barelds         Kasteel   6.0  22.0  18.50  26.0  0700  999 +2.40 

  2. Chris Admiraal                5.0  23.0  14.00  19.0  0727  844 +1.08 

  3. Pieter van Foreest  Groningen 4.0  24.0   9.50  10.0  0650  747 +0.96 

  4. Giacomo Valdes  Paardensprong 3.5  24.5  13.25  16.5  0708  688 -0.18 

  5. Cindy Yang          Unitas    3.0  25.0   8.50  11.0  0742  634 -1.08 



  6. Rowan Boer          Ten Boer  3.0  25.0   7.00  12.0  0700  640 -0.60 

  7. Stefan Vlaswinkel   Ten Boer  3.0  25.0   7.00  14.0  0650  647 -0.04 

  8. Benjamin Pieters    Ten Boer  0.5  27.5   1.75   3.5  0650  275 -2.54 

 

H-groep 

 

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

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

1. Patrick Doornenbal    Ten Boer  5.0  23.0  17.00  21.0  0585  733 +1.41 

2. Selina Talsma         DSC       5.0  23.0  14.00  20.0  0585  733 +1.41 

3. Harm-Jan Kootstra     Gorredijk 4.0  24.0  11.00  19.0  0578  626 +0.48 

4. Leonard in 't Veen              4.0  24.0  11.00  16.0  0550  630 +0.80 

5. Danny Moerman    Paardensprong  4.0  24.0  10.00  13.0  0556  629 +0.73 

6. Carlo Lameris         Ten Boer  3.0  25.0   9.00  11.0  0585  525 -0.59 

7. Nieck Steenbergen               3.0  25.0   8.00  12.0  0603  522 -0.81 

8. Monte UIttenboogaard  Unitas    0.0  28.0   0.00   0.0  0568 -158 -3.43 

Patrick eerste op onderling resultaat 

 

I-groep 

 

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

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

1. Levi Nies         Paardensprong  7.0  21.0  21.00  28.0  0536 1262 +3.43 

2. Guus Kuipers      Ten Boer       5.0  23.0  11.50  23.0  0550  683 +1.27 

3. Anneke Kootstra   Gorredijk      4.5  23.5  12.75  18.0  0500  635 +1.33 

4. Kasper Mensink    Paardensprong  4.0  26.0   9.75  13.0  0527  526 -0.02 

5. Marielle Roodenboog  Ten Boer    3.0  25.0   5.00  10.0  0549  476 -0.73 

6. Falco Vorenkamp                  2.5  25.5   5.00  12.5  0519  428 -0.91 

7. Merijn Kortman    Paardensprong  1.5  24.5   2.75   6.5  0547  333 -1.70 

8. Barbara van Gils  Paardensprong  0.5  27.5   2.25   1.0  0500  111 -2.67 

 

J-groep 

 

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

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

1. Ruben de Wolf     Paardensprong  8.5  43.0  32.75  52.0  0482  732 +2.88 

2. Wilmer Souhoka    Paardensprong  8.5  43.0  30.25  44.0  0477  733 +2.94 

3. Eline Hoexum      Paardensprong  6.0  48.0  21.00  25.0  0425  519 +1.28 

4. Lucas Brouwers    Unitas         4.0  52.0   6.00  20.0  0378  385 +0.10 

5. Kaj Slier                        1.5  57.0   6.75  11.5  0450  146 -3.60 

6. Julius v.d. Laan  Unitas         1.5  57.0   2.25  12.5  0450  146 -3.60 

Ruben eerste op onderling resultaat 

 

 



 

 
 

Veel geleerd op NOSBO Clubcompetitie D-teams 
 

Clubcompetitie D-Teams: zaterdag 10 januari 2009 
 

Veel van onze schakers voetballen ook, een leuke combinatie van twee sporten. Op deze 

zaterdag zaten de beide sporten elkaar een beetje dwars. In Haren werd vanaf 11.00 uur 

geschaakt voor de Clubcompetitie voor C en D teams, en GVAV Rapiditas organiseerde 

de hele dag een 4 tegen 4 toernooi. Toch lukte het een team samen te stellen waar ook 

voetballers in zaten die toch de voorkeur gaven aan een dagje schaken. Eline had zich 

ook aangemeld maar door ziekte kon ze helaas niet aanwezig zijn.  Het beloofde een 

moeilijk toernooi te worden voor ons team welke qua leeftijd veruit het jongste team 

was. In de D Groep schaken spelers met een geboortejaar 1996 en jonger. Ons team had 

een gemiddelde geboortejaar van 2000! De hele dag werd in dezelfde teamsamenstelling 

gespeeld, Niels op bord een moest schaken tegen de beste schakers van de andere 

teams, op bord twee Jonathan, het derde bord was voor Joep en op bord vier speelde ons 

jongste teamlid Levi. De indeling van de borden gebeurt op basis van hun persoonlijke 

rating. 

 



 
 

In de eerste partij troffen onze jongens Unitas. Hier lagen direct kansen om punten te 

pakken. Niels schaakte tegen Dennis van den Bergh met een rating van 1390. Niels hield 

het lang vol maar kon niet winnen. Dat deed Jonathan wel, hij liet Victor Kip kansloos. 

Ook Joep had winstkansen maar het lukte uiteindelijk niet hij verloor de partij na een 

lastig eindspel met veel pionnen op het bord. Levi zorgde voor een verrassing door Cindy 

Jang te verslaan. Gelukkig zag hij de matstelling op tijd, want Cindy stond op het punt 

door te schaken omdat Levi de winst niet claimde. Een 2 – 2 eindstand dus in de eerste 

ronde. 

 



 
 

Haren 2 was de volgende tegenstander. Ook hier weer kansen voor een mooie uitslag. 

Op bord drie maakte Joep dankbaar gebruik van de schaakregel eeuwig schaak. Zijn 

tegenstander Thomas Wigmans leek de claim niet te begrijpen, en wilde doorschaken. 

Door tussenkomst van Hiddo die Thomas uitleg gaf over de regel kon het team een half 

puntje noteren. Op bord een en twee waren Niels en Jonathan niet in staat hun partij te 

winnen. Levi zorgde weer voor een vol punt. Zijn tegenstander Rutger Schipper werd 

volledig van het bord getikt. Een knappe prestatie van Levi. Haren 2 was net een maatje 

te groot voor ons team: eindstand 21/2 tegen 11/2. 

 

Haren 1 was de volgende tegenstander. Een heel strek team waarvan van te voren werd 

verwacht dat zij zouden meedoen voor een podiumplaats. Ons team schaakte naar 

behoren, maar in ontwikkeling zijn de schakers van Haren 1 een stuk verder. Niels had 

moeite met de opening van zijn tegenstander direct ging afruilen op het centrum van het 

bord, waarna Niels niet meer wist wat te doen. Het koste hem veel materiaal. Joep en 

Jonathan kwamen nog wel in het eindspel waar vaak lastige situaties voorkwamen, ook 

hier had onze tegenstander meer kennis en ervaring. Levi had het erg lastig en verloor 

van de vier jaar oudere George Scharke. Geen bordpunten dus in deze ronde. 

 



 
 

Ook Assen was een van de favoriete teams. In de vierde ronde waren zij de volgende 

tegenstander. Ik was tijdens deze en de volgende partij even naar GVAV om te kijken bij 

Martijn. Bram was ook op het toernooi aanwezig en informeerde mij later over het 

verloop van deze ronden. Tegen Assen hing een daverende verrassing in de lucht. Op 

drie borden stonden onze schakers er lange tijd erg goed voor. Op bord drie maakte Joep 

een kleine fout. Zijn tegenstander zette zijn Dame en liet die los, gezet dus. Direct zag 

hij dat dit een hele slechte zet was (de Dame kon geslagen worden)’ en verzette de 

Dame vervolgens naar een ander veld. Joep liet dit gebeuren en tekende geen protest 

aan, jammer. Volgens Bram zaten de spelers van Assen een beetje te bibberen achter de 

borden, en moesten ze serieus aan de bak. Dat gebeurde, op alle borden verloren onze 

spelers vervolgens. Ook deze tegenstander had veel meer ervaring. Maar ondanks 4 – 0 

verlies een prima prestatie van het team. 

 



 
 

In de volgende drie speelronden je jongens aan de bak tegen teams van Sc Groningen. 

Zij hadden drie teams op dit toernooi. Eerst werd er geschaakt tegen Groningen 2. Onze 

jongens deden hun best maar verloren allemaal hun partij. Jammer dat de tegenstanders 

het leuk vonden om zetten voor te zeggen voor de tegenstander van Joep op bord drie. 

Van te voren hadden we afgesproken om dan de klok stil te zetten en de wedstrijdleiding 

te roepen. Joep was waarschijnlijk een beetje overdonderd en vergat te reageren. Tegen 

Groningen 1 waren de spelers kansloos. Geen schande om te verliezen tegen de latere 

winnaar met een gemiddelde rating van 1500 punten. Toch wonnen we een bordpunt, 

Joep zijn tegenstander had het toernooi verlaten voor andere verplichtingen. 

 



 
 

In de laatste partij tegen Groningen 3 lagen kansen voor ons team. Al vrij snel pakte 

Jonathan het eerste punt. Joep stond ook lang in een gewonnen stelling maar zijn 

tegenstander wist de achterstand goed te maken en Joep mat te zetten. Levi speelde 

veel te snel en maakte zo veel foutjes waardoor hij niet kon winnen. Het wachten was op 

het tweede punt wat eraan zat te komen. Niels was al bezig een muurtje te bouwen om 

zijn tegenstander Kervin Meijdam mat te zetten. Maar het kwam niet zover! Tot 

verbazing van de omstanders deed hij een zet met een loper waardoor het pat werd! 

Niels, enigszins bekomen van deze blunder, vertelde mij dat hij het niet meer zag, een 

kleine black out dus! In plaats van een verdiend gelijk spel werd nu verloren met 21/2 

tegen 1/1/2. 

 

Vooraf gingen we het toernooi in met uitgangspunt: leer van de partijen. En dat is 

gelukt, ondanks de laatste plaats in dit toernooi. Ook de spelers hebben spelsituaties 

meegemaakt die ze zullen onthouden. Toch werd er nog veel te snel geschaakt, vooral 

door Jonathan en Levi. Dit heeft veel te maken met hun leeftijd. Joep en Niels doen het 

duidelijk rustiger aan. Wij als trainers hebben ook veel gezien waar we op de club mee 

aan de slag kunnen: openingen, spelregels en natuurlijk de eindspelen waar we extra op 

gaan trainen. We kunnen best trots zijn op dit zeer jonge team die beslist niet zijn weg 

geschaakt. Op een volgend teamkampioenschap voor E-Teams zijn we als club weer van 

de partij en dan maken we, met wat we nu hebben geleerd veel meer kans! 

 

 

 

Veel oefenen voor examens van 30 januari  
 

Clubmiddag: 16 januari 2009 
 

Veel afwezigen op de clubmiddag door ziekte of andere verplichtingen deze middag, 

vandaar dat we de groepjes iets anders indeelde. In de grote zaal voornamelijk schakers 



die op 30 januari hun examen gaan doen. Van de Stap 1 groep was voor de helft van de 

kinderen niet aanwezig, deze groep werd aangevuld met Danny, Joep en Koen. Zij zijn 

nog bezig in het Stap 2 boek en maken goede vorderingen om binnenkort ook aan de 

oefen examens te beginnen. Alle kinderen die hun Stap diploma willen halen moeten 

eerst 2 oefen examens maken om te laten zien dat ze de oefeningen aankunnen. Zoals 

het er nu naar uitziet gaat dat lukken. Stap1er Kasper was ook toe aan zijn eerste oefen 

examen maar helaas was hij deze middag ziek. Komende vrijdag kan hij flink gaan 

oefenen voor zijn examen. 

 

 
 

In speelronde 5 kon een duel niet doorgaan, Eline was toen ziek. Op de clubmiddag werd 

haar partij tegen Ruben eerst ingehaald. Ruben was als beginnend schaker een maatje te 

groot voor Eline en won deze partij. Doordat veel schakers niet aanwezig waren konden 4 

partijen niet doorgaan. We kijken even of deze allemaal ingehaald kunnen worden op de 

volgende clubmiddag. 

 

Op bord een moest koploper Giacomo schaken tegen Miedo. Giacomo was ook deze 

ronde erg goed op dreef. Hij had een groot overwicht op het bord, maar het duurde toch 

nog vrij lang voordat hij Miedo mat kon geven. Martijn trof Jonathan op bord twee. Ook 

dit werd een mooie partij, waar Jonathan na verloren punten in de laatste ronden, de 

winst naar zich toetrok.  

 

 
 

Ook Thom en August speelden een leuke partij. Even was er discussie waar een Loper 

van August had gestaan, waardoor er mat gegeven kon worden. Wij hadden het niet 



gezien, dus de spelers moesten het zelf oplossen. En dat deden ze erg sportief. August 

zette zijn Loper op een veld waar die volgens Thom eerst op stond, en de mat dreiging 

van het bord was. In het vervolg van de partij ging het lange tijd gelijk op. Hier en daar 

maakte August wat foutjes waarvan Thom wist te profiteren. Een punt erbij voor Thom, 

waardoor het in de kop van het klassement erg spannend aan het worden is. 

 

 
 

Niels herstelde zich van zijn nederlaag een week geleden. Danny was zijn volgende 

tegenstander, die ook nu weer naar behoren speelde en het Niels nog lastig wist te 

maken. Niels won wel op basis van de ervaring die hij heeft als Stap 3 speler. Voor 

Danny liggen er nog veel kansen om zich naar de top van het klassement te schaken. 

Eline speelde haar tweede partij deze middag tegen Levi. We weten inmiddels dat Levi 

goed kan schaken en dat deed hij ook deze middag. Eline had geen kans en verloor de 

partij. Levi moet nog wel wat rustiger gaan schaken en even wat meer tijd nemen. We 

gaan hem daar zeker verder op trainen. 

 

Partijen tussen Gijs en Joep leveren altijd mooie partijen op. Iedere keer is het weer leuk 

om te zien hoe de schakers met verschillende speelstijlen proberen te winnen. Joep was 

vandaag de betere schaker. Je ziet bij hem dat hij veel geleerd heeft van alle toernooien 

die hij heeft gespeeld. En die dingen ook op het bord gaat waarmaken. Door de winst 

staat ook Joep weer in de top van het klassement. Gijs met 3 punten zich kan daar, met 

een paar winstpartijen, ook weer bij aansluiten. 

 

De laatste partij ging tussen Koen en Barbara. Beide schakers hadden tot deze middag 

een punt gescoord. De partij ging lange tijd gelijk op maar de winst ging naar Koen die 

de vlag van zijn tegenstandster zag vallen. De schakers die geen tegenstander hadden 

speelden tegen elkaar. Joris mocht vanmiddag een oefenpotje spelen tegen Sjoerd. 

 



 
 

Deze week nog geen punten voor het talenten klassement. Er moeten nog vier partijen 

worden ingehaald. De punten volgen nog als ook deze partijen zijn gespeeld. In de 

tussenstand gaat Giacomo, net als in de competitiestand op kop. 

 

In de H groep op woensdagmiddag maken de schakers ook goede vorderingen. Femme 

heeft ook zijn Opstap 1 boekje uit en heeft de oefentoets die je dan moet maken goed 

gedaan. Huub en Sarah zijn met de laatste bladzijden van dit boekje bezig. Jonas is later 

op onze club gekomen. Hij doet nu ook thuis wat opdrachten zodat hij wat gaat inhalen 

op de rest van de groep. In de competitie van de H groep speelde Daan een leuke partij 

tegen Sarah. Daan is op dit moment de speler die het meeste weet en wist Sarah mat te 

zetten. De andere partij van de middag ging tussen Femme en Jonas. Na twintig minuten 

speeltijd moesten de geslagen stukken beslissen wie er won. Met een punt verschil ging 

de winst naar Femme. Huub was deze ronde vrij en mocht lekker oefenen tegen Niels.  

 

 
 
 

Wisselende resultaten op GP – Hoogeveen 

 
Grand Prix Hoogeveen: zaterdag 17 januari 2009 

 

Meestal is de Grand Prix van Hoogeveen een toernooi waar wat minder schakers naar toe 

gaan. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de reis afstand. Op de NOSBO valt te lezen 

dat er dit jaar meer deelnemers waren dan de jaren ervoor. Onze club heeft daar 



duidelijk invloed op gehad, vorig jaar twee deelnemers, dit jaar maar liefst zeven! Vooraf 

kon je de deelnemerslijst zien op de site van de NOSBO, opvallend weinig schakers van 

Unitas en Staunton, toch grote clubs in de Stad! En waar blijven de schakers uit Leek, 

vorig jaar zag je ze nog wel op Grand Prix toernooien, waar zijn ze gebleven! Voor onze 

club dus weer een geweldige opkomst waar we als trainers best trots op zijn. Froukje 

(moeder van Jonathan) kon gelukkig de auto van haar zus lenen zodat we met twee 

auto’s en zeven schakers om 12.15 uur konden vertrekken vanaf de Hunzeborgh. 

 

 
 

In Hoogeveen aangekomen (na verkeerd te zijn gereden, door een foute routeplanner 

van de ANWB) bleken onze spelers in veel verschillende groepen te zitten. Goed 

natuurlijk voor de schakers, je clubgenoten tref je wel op de club en voor de interne 

competitie! 

 

In de C groep trof Martijn alleen schakers met een rating tussen de 935 en 1026, voor 

Martijn was het met een aanvang rating van 898 beloofde het vooraf al een lastig 

toernooi te worden. Zijn rivaal Jelle van Kuiken (SC Haren) gaf de voorkeur aan een 

verjaardagsfeestje van zijn beste vriend en was dus niet aanwezig. Martijn schaakte een 

goed toernooi. Hij verloor twee keer maar wist ook twee keer te winnen, o.a. van 

Leekster Adrian Kuiper die in de eindklassering tweede werd. De andere twee partijen 

eindigden in remise, een keer met een prachtig partje in een verloren stelling tegen een 

van de Hoogeveeners in deze groep. 



 
 

Miedo zat samen met Niels in de D Groep. Miedo wist 2.5 punten te winnen, met een 

remise tegen clubgenoot Niels. Jammer dat Miedo de moed snel opgeeft na een verloren 

partij. Jammer want hij kan veel beter dan hij op deze Grand Prix heeft laten zien. Niels 

trof veel schakers die hij vaker tegenkomt op toernooien. Hij verloor weer van Lisanne 

Waardenburg en (ook een beetje een rivaal) Wietse Hoekstra (Sc Groningen). Winstpunt 

voor Niels dat hij zijn eerste twee partijen niet verloor zoals zo vaak op toernooien, met 

1.5 punt uit de eerste twee duels was hij op dat moment mede koploper. Niels haalde 3.5 

punt en werd daarmee vierde (alweer)! Mooi dat hij in de laatste partij remise speelde 

tegen groep winnaar Jorn Veenstra. 

 

 
 

Jonathan en Joep kwamen beide uit in de E Groep, waar onze schakers veruit de jongste 

waren. Jonathan had niet echt zijn dag. In de partij tegen Astrid Emmink van schaakclub 

Hoogeveen had hij een fantastische aanval opgezet. Maar hij vergat zijn verdediging, en 

ging mat achter de paaltjes. We dachten dat hij het gezien had, jammer want met de zet 

Pb1-d2 was de partij vast anders gelopen. In de laatste partij tegen Hugo Klijn won 

Jonathan vanuit een achterstand in het eindspel, met knap spel zijn derde punt van de 

middag.  

 

 



 
 

 

Joep had het ook lastig. Hij won de partij tegen clubmaatje Jonathan met een mooie 

Loper/Dame aanval. Ook hij stond in zijn partij tegen Astrid Emmink er lange tijd beter 

voor. Er stond wel een lastige stelling op het bord. Joep speelde met zwart en had twee 

torens op de vierde rij. Daar stonden nogal wat stukken omheen o.a. een Paard van zijn 

tegenstander. Je kunt het raden: veel dubbele aanvallen waar Joep eerst nog redding 

bracht met schaak geven maar later lukte dat niet meer. De Torens gingen van het bord 

en Joep verloor. Joep eindigde het  

toernooi met twee punten, maar hij heeft wel weer het nodige geleerd: niet meer zo 

spelen met twee Torens, maar meer ruimte maken om het voordeel uit te buiten. 

 

 

 
 

 

 

Voor Giacomo kon het wel eens een middag worden waarin een beker gewonnen kon 

worden. Giacomo schaakt erg goed in de club competitie, en nog steeds ongeslagen. Hij 

kwam uit in Groep F waar de ratings heel dicht bij elkaar lagen. Helaas lukte het deze 

middag weer niet. Giacomo haalde anderhalf punt, met een remise tegen de nummer 

drie in deze groep. Jammer, hij verliest nu meer punten van zijn rating waardoor hij de 

volgende keer waarschijnlijk in een lager groepje uitkomt. Waar het aan ligt, wij weten 

het niet! Ook Giacomo weet er geen antwoord op. 

 



 
 

In de laagste groep speelde Levi zijn partijen. Na twee mooie uitslagen in de Grand Prix 

lagen er ook nu weer kansen voor een podium plaats. In de laagste groep zie je vaak 

hele jonge schakers die nog moeite hebben zich te concentreren en vaak lekker met 

elkaar gaan praten. Ook deze middag gebeurde dat, waardoor Levi snel afgeleid is. Toch 

schaakte hij goede partijen en hij ziet al mat in twee situaties. Levi haalde vier punten en 

kwam op een gedeelde derde plaats uit. Toch won hij de beker voor de derde plaats 

omdat het onderlinge resultaat tegen Jasper Boersema in zijn voordeel is. 

 

 
 

Een beker slechts op dit toernooi. We zijn natuurlijk gewend aan veel eremetaal maar 

soms wil dat even niet lukken. Jonathan, Joep, Giacomo en Miedo verliezen iets van hun 

rating. Niels en Levi winnen weer een paar puntjes. Martijn wint wat meer punten en 

komt weer boven de 900 grens. In het totaal klassement van de Grand Prix staat 

Jonathan nu op de 13e plaats, Levi vinden we terug op plaats 16. Niels en Martijn volgen 

op een kleine achterstand op de plaatsen 28 en 38. De volgende Grand Prix is een stuk 

dichterbij; op 28 februari wordt er gespeeld in Leek. Op de foto’s zie je duidelijk de 

leeftijdsverschillen! 

 



 
 

 

 

Uitslagen Grand Prix Hoogeveen 

 
C-groep 

 

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

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

1. Sander Taams         Hoogeveen   5.5  24.5  16.00  19.0  0935 1162 +1.78 

2. Adrian Kuiper        Leek        4.5  24.5  13.00  13.0  0940 1025 +0.72 

3. Wouter Brenkman      Hoogeveen   4.5  24.5  13.75  21.0  1000 1015 +0.16 

4.Patrick van Middelkoop Hoogeveen  4.0  24.5  11.75  20.0  0950  967 +0.14 

5.Martijn van Nimwegen Paardensprong4.0  24.5  11.50  16.0  0898  975 +0.63 

6. Thom Gellekink       Haren       3.0  24.5   8.50  12.5  1000  833 -1.34 

7. Marinus Jongman      Haren       2.5  24.5   5.25  10.5  1026  761 -2.09 

Adrian wint onderlinge partij van Wouter 

  

D-groep 

 

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

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

1. Jorn Veenstra        Groningen   5.5  22.5  15.75  20.5  0866 1085 +1.89 

2. Tom Hermes           Groningen   5.0  23.0  14.25  19.5  0829 1018 +1.80 

3. Lisanne Waardenburg  Kasteel     5.0  23.0  15.50  22.0  0850 1015 +1.56 

4. Niels van Nimwegen Paardensprong 3.5  24.5  10.00  15.5  0862  855 -0.06 

5. Wietse Hoekstra      Groningen   3.0  25.0   8.25  10.5  0872  804 -0.68 

6. Lieke Voorintholt    Assen       2.5  25.5   9.00   6.0  0874  752 -1.19 

7. Miedo Kawy         Paardensprong 2.5  25.5   5.75  14.0  0831  758 -0.71 

8. Bert van Amerongen   Hoogeveen   1.0  27.0   2.50   4.0  0866  546 -2.61 

Tom won onderlinge wedstrijd van Lisanne 

 

E-groep 

 

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

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

1. Chris Admiraal      Grijpskerk   6.5  21.5  20.00  26.0  0774 1218 +3.23 



2. Astrid Emmink       Hoogeveen    5.0  23.0  12.50  15.0  0810  949 +1.33 

3. Esther van den Bergh Unitas      4.5  23.5  10.50  20.5  0828  891 +0.60 

4. Hugo Klijn           Haren       4.0  24.0  10.00  22.0  0780  846 +0.66 

5. Max Barelds          Kasteel     3.0  25.0   7.50  16.5  0787  745 -0.42 

6. Jonathan Eynav     Paardensprong 3.0  25.0   7.00   8.0  0822  740 -0.82 

7. Joep Scheerhorn    Paardensprong 2.0  26.0   3.00   4.0  0806  634 -1.64 

8. Boelo Boelens       Hoogeveen    0.0  28.0   0.00   0.0  0742   66 -2.94 

 

F-groep 

 

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

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

1. Evert van Zuiden                 6.0  22.0  17.50  27.0  0731 1021 +2.32 

2. Pieter van Foreest  Groningen    5.0  23.0  12.50  21.0  0694  876 +1.72 

3. Tycho van Kuiken    Haren        4.5  23.5  14.75  13.0  0673  823 +1.46 

4. Jan van Reijendam   Staunton     4.0  24.0  10.00  18.0  0737  761 +0.24 

5. Jan ten Doornkaat   Kasteel      4.0  24.0   9.00  12.0  0733  762 +0.31 

6. Jelte Jeltsema                   3.0  25.0   5.50  13.0  0731  662 -0.68 

7. Giacomo Valdes    Paardensprong  1.5  26.5   2.25   8.0  0718  484 -2.03 

8. Paulien Laninga     Hoogeveen    0.0  28.0   0.00   0.0  0700  -18 -3.34 

 

G-groep 

 

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

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

1. Aart Winthorst      Haren        6.0  22.0  18.00  27.0  0668  914 +1.92 

2. Tom Stomphorst     Groningen     6.0  22.0  16.00  24.0  0660  916 +2.00 

3. Jasper Boersema                  4.0  24.0  10.50  12.0  0589  667 +0.77 

4. Levi Nies          Paardensprong 4.0  24.0   8.50  18.0  0654  657 +0.06 

5. Gyan de Haan                     3.5  24.5  10.75  12.0  0562  621 +0.55 

6. Falco Vorenkamp                  2.0  26.0   2.50  13.0  0507  470 -0.36 

7. Nieck Steenbergen                1.5  26.5   2.75   5.0  0594  386 -1.79 

8. Jan Hoekstra        Philidor     1.0  27.0   3.50   1.0  0672  296 -3.15 

Plaatsvolgorde 1-4 op onderling resultaat. 

 

 

 

 

 

Schaakclub SC de Paardensprong bestaat 3 jaar! 
 

Clubmiddag: 23 januari 2009 

 

We zouden haast heeft vergeten; onze schaakclub bestaat deze maand 3 jaar! In deze 

jaren is de club uitgegroeid tot een volwaardige, bij de NOSBO aangesloten club. 

Komende clubmiddag krijgen de kinderen na de clubmiddag iets lekkers mee naar huis, 

 

Op deze clubmiddag werd er weer veel geoefend met de proef examens. Levi en Kasper 

gaan komende vrijdag als eerste Stap 1ers van hun groep het examen maken. Deze 

middag maakten ze heel snel 2 examens met heel weinig foutjes, De Stap 2ers die 

examen gaan doen zijn: August, Gijs, Harm, Giacomo en Joris. Niels en Martijn zijn de 

eersten die op onze club een Stap 3 examen gaan maken. Miedo en Thom moeten nog 

een paar weekjes werken aan hun proefexamens. Op deze clubmiddag zijn ze er net aan 

begonnen. Alle andere schakers die nog niet aan examen toe zijn werken deze weken 

gewoon verder in hun Stappenboek. 

 

Natuurlijk werd er ook weer geschaakt voor de competitie. Niek en Harm speelden aan 

het begin van de middag hun inhaalduel uit de 6e ronde. Harm dacht van te voren te 

gaan winnen en daar leek het gedurende de partij ook op. Toch liep het anders af. We 



leren de schakers altijd door te spelen om er eventueel nog een patje uit te halen. Dat 

lukte Niek ook. In een verloren stelling kon hij niet verder spelen. Een half puntje voor 

beide spelers. De overige duels uit de 6e ronde konden, door de oefenexamens nog niet 

gespeeld worden. 

 

 
 

Koploper Giacomo trof nu Joep. Joep speelde een prima partij, maar Giacomo is haast 

niet te stuiten in de competitie. Weer won hij en staat met 6.5 punten bovenaan. 

Jonathan liet ook weer zien een talent te zijn. Tegen zijn, bijna 6 jaar oudere clubgenoot 

Thom, speelde hij een prima partij met een mooi matje! Ook in deze ronde troffen twee 

broers elkaar. Niels speelde met wit tegen Martijn. De broers waren aan elkaar gewaagt, 

maar in het eindspel wist Martijn een pion te laten promoveren. Niels loerde op een 

patstelling maar Martijn maakte het bekwaam af. 

 

 
 

Levi mocht vanmiddag spelen tegen Stap 2er Harm, die eerder deze middag een half 

puntje had laten liggen. Nu maakte Harm geen fouten tegen een goed spelende 

tegenstander. Hij won de partij en kan weer een punt toevoegen aan zijn totaal. Niek 

mocht ook zijn tweede partij van de middag spelen. Hij trof Ruben die in zijn korte 

schaakcarrière al prijzen heeft gewonnen. Niek speelde goed en gaf eigenlijk, zonder dat 

hij het doorhad bij toeval mat.  Niek doet met anderhalf punt goede zaken in het 

klassement. 

 



 
 

Dat geldt ook voor Danny, die sterk speelde tegen Gijs. Gijs was de hele partij kansloos 

tegen het goede spel van Danny. Met de winst klimt hij naar de top van het klassement. 

Joris wist ook eindelijk weer te winnen na een aantal weken van tegenslag. Zijn 

tegenstander Kaper speelde goed maar Joris was net even wat scherper. Merijn scoorde 

deze middag ook weer een punt. Hij wist te winnen van Koen, die wat geconcentreerder 

moet gaan spelen.  

 

 
 

De langste partij van de middag ging tussen August en Miedo, zij hadden bijna een half 

uur nodig. Lange tijd ging de partij gelijk op, maar de wedstrijd kantelde in het voordeel 

van August. August speelde zeer geconcentreerd en een winstpunt lag in het verschiet. 

Zover kwam het helaas voor August niet, hij maakte een klein foutje waar Miedo direct 

van profiteerde: Pat! 

 

De punten voor het talentenklassement gaan deze week naar: Danny 5 punten, Jonathan 

4, Merijn 3, Niek 2 en Martijn 1 punt. De punten uit ronde 6 worden verdeeld als de 

inhaal partijen zijn gespeeld. Twee partijen gingen deze week niet door en worden later 

ingehaald.  

 



 
 

H Groep: De jonge schakers uit de H groep zijn bijna allemaal klaar met het Opstapboek 

1. Komende woensdag gaan ze een testje maken om te zien of ze alles nog weten. 

Femme en Daan werken al in het Opstap 2 boek. Jonas was een aantal weken later 

begonnen, maar heeft zijn achterstand op de rest thuis ingehaald. Ook in deze groep 

werd weer gespeeld voor de competitie. Femme won van Huub en heeft nu 3 punten. 

Daan wist te winnen van Jonas en heeft 2 punten maar een partij minder gespeeld. 

Sarah was deze ronde vrij en mocht lekker oefenen tegen Niels. Volgende week 

woensdag komt Meryam kijken bij de H Groep. Zij heeft in het verleden al eens schaakles 

gegeven op de club, maar door haar werk kan zij niet meer op de vrijdagmiddag. Op 

woensdagmiddag kan ze wel en wil ze weer lessen gaan geven op de club. Als het 

allemaal doorgaat kunnen we meer kinderen schaakles gaan geven op de 

woensdagmiddag. 

 

 

 

Veel Stappen examens op clubmiddag 
 

Clubmiddag; 30 Januari 2009 
 

Voor veel schakers was het een spannende middag: het examen moest worden gemaakt. 

In de kleine zaal de schakers die examen deden voor Stap 2 en 3, en in de grote zaal de 

schakers voor Stap 1. Voor de jarige Levi en voor Kasper was het examen Stap 1 niet 

echt moeilijk. Ze hadden binnen no time het examen gemaakt. Heel anders was het voor 

de gevorderden. Zij hadden de maximum tijd van een uur bijna allemaal nodig om het af 

te krijgen. Twee schakers hebben het diploma zeker nog niet gehaald. Martijn maakte 

het veel te snel en maakte erg veel (onnodige) fouten. Voor Joris was het examen een 

teleurstelling; hij wist het gewoon niet meer. Dat kan gebeuren, we gaan daar met Joris 

aan werken zodat hij ook over een paar weken het diploma kan halen. Voor alle andere is 

het even afwachten, de examens zijn opgestuurd naar de diploma consul van de NOSBO. 

Volgende week vrijdag om 17.30 uur is de diploma uitreiking. 

 



 
 
Alle andere schakers werkten in de grote zaal verder in het Stappenboek, en werden een 

aantal inhaal duels gespeeld uit ronde 6 en 7. In de Stap 1 en 2 groep zijn een aantal 

kinderen klaar met hun Stappenboek. De komende weken gaan zij met oefen examens 

aan de slag. Miedo is daar nu mee klaar en gaat komende vrijdag zijn Stap 3 examen 

maken. 

 

Ruben en Wilmer speelden hun inhaal duel uit ronde 6. Ruben schaakte weer een hele 

sterke partij, maar verslikte zich in al stukken zijn stukken die op het bord stonden. 

Wilmer loerde op een patje en dat lukte. Een half puntje dus voor beide spelers. Na deze 

partij kwam Wilmer nogmaals in actie. Uit ronde 7 moest hij nog spelen tegen Barbara. 

In deze partij werden alle stukken geslagen en bleven twee Koningen over, remise dus. 

Nadat Kasper zijn examen had gemaakt mocht hij direct gaan schaken tegen Merijn. De 

partij tussen de beide Stap 1ers eindigde in een overwinning voor Merijn. Eline haalde 

ook nog een partij in, zij won het duel tegen Jort met goed spel. We zien Eline steeds 

beter spelen na haar gewonnen beker op het Schaakfestival Groningen! 

 

 
 
Door alle examens konden veel partijen in ronde 8 niet doorgaan. Giacomo speelde na 

zijn examen wel. Hij trof Niek die met wit aardig tegenspel bood tegen de koploper, maar 

kon niet winnen. Weer een punt voor Giacomo! Thom maakte als Stap 3er geen fout 

tegen beginnend schaker Merijn. Hij won maar had toch veel tijd nodig om het punt 

binnen te halen. Levi en Ruben maakten er een mooie partij van. Levi stond lang 

gewonnen maar ging toch even met een pionnetje lopen om die te laten promoveren. 

Gelukkig zag hij op tijd dat het niet nodig was (kans op patjes). Voor de jarige dus weer 



een punt, waardoor hij langzaam naar de kop van het klassement gaat. Kasper pakte 

heel snel de winst tegen Koen, met een mooie Loper Dame aanval verloor Koen de partij. 

 

 
 
Jort speelde een hele goede partij tegen Stap 2er Wilmer die er al twee partijen op had 

zitten. Wilmer had geen kans om winst te pakken. Met een mooi matje pakte Jort de 

winst. 

Onze twee meiden troffen elkaar deze middag. Heel lang ging deze partij gelijk op totdat 

Barbara met een Dame en Koning tegen een Koning alleen van Eline. De volle winst was 

aanstaande voor Barbara maar mat werd het niet. Even een foutje en Eline kon niet meer 

zetten Pat dus! Veel partijen gingen niet door vanmiddag, die worden komende vrijdag 

ingehaald. 

 

 
 
Gijs heeft na het maken van zijn examen Stap 2, met een traktatie voor alle schakers en 

trainers afscheid genomen van de club. Gijs wil graag verder met voetballen. Jammer dat 

Gijs niet verder wil, de club verliest een hele goede schaker. Gijs komt natuurlijk nog wel 

zijn diploma ophalen! Gijs: succes met je voetbalcarrière!  

 

Na de clubmiddag staken de trainers de hoofden bij elkaar in een trainers vergadering. 

Eens in de zoveel tijd komen we bij elkaar om de voortgang van de spelers en de club te 

bespreken. De belangrijkste uitkomsten: 

 

- De schakers krijgen voor het talenten klassement extra punten als ze meedoen met 

een toernooi (2 punten). Winnen ze een prijs (beker of medaille) dan krijgen ze daar 



een extra punt bovenop. We doen dit om het meedoen aan toernooien te 

bevorderen. Bovendien leren ze veel van deze toernooien. De bonuspunten staan in 

het klassement onder de groene B. De punten zijn met terugwerkende kracht 

verwerkt vanaf 1 januari 2009. 

- Er komt een beker voor de schaker die als eerste van de club een NOSBO rating 

haalt van boven de 1000. Peildatum is de NOSBO rating lijst die elke maand 

verschijnt! 

- De schakers hebben we opnieuw ingedeeld in groepjes. We hebben gemerkt dat een 

aantal kinderen tijdens te training beter niet bij elkaar kunnen zitten (loopt dan een 

beetje uit de hand, te veel lawaai enz). In het groepje van Evie komen kinderen die 

goed zelfstandig kunnen werken en veel toernooien schaken. Dat geldt ook voor de 

groep van Sjoerd. In de groepjes van Bram en Ronald zitten veel Stap 1ers en een 

aantal kinderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken zodat ze beter gaan 

schaken en wat meer vertrouwen krijgen in hun spel. 

- Na de clubmiddag van 13 maart wordt de competitie gesplitst in 4 groepen. In Groep 

A komen de beste 6 schakers uit de competitie stand per 13 maart. Deze schakers 

gaan in een dubbele ronde spelen voor het clubkampioenschap. De eerste 3 uit de 

tussenstand krijgen een bonus. Alle andere schakers beginnen weer bij nul. In de 

Groepen B, C en D komen per groep 5 schakers (aflopend van de competitie stand 

per 13 maart). Zij gaan ook in een dubbele ronde spelen voor Groepswinnaar. Door 

te gaan spelen in groepen is er kans voor alle schakers iets te winnen in de 

clubcompetitie. De prijzen die zijn te winnen: Groep A: bekers voor de eerste 3, 

Groepen B, C en D: beker voor de winnaar en medailles voor de nummers 2 en 3. 

 

Groepsindeling: 

  

Groep Evie Groep Sjoerd Groep Bram Groep Ronald 

Jonathan Miedo Eline Joris 

Martijn Harm Thom Merijn 

Giacomo Kasper Koen Barbara 

Niels August Jort Niek 

Joep Levi Danny Wilmer 

   Ruben 

 

Knappe winstpartijen Joep, Toon, Niels en Eline 
 

Clubmiddag: 6 februari 2009 

 

Veel clubnieuws deze middag, vandaar dat we begonnen met alle schakers op het 

podium.  

Het eerste nieuws is dat we een nieuw clublid hebben: Toon Brilman, Toon welkom op de 

club! Toon neemt in de competitie de plaats van Gijs in.  

 

In het vorige clubverslag hebben jullie de uitkomsten van onze trainers vergadering 

kunnen lezen. Deze hebben we ook doorgenomen met de kinderen, zodat ook zij nu op 

de hoogte zijn. Ook hebben we het schaakprobleem van januari opgelost. Er waren drie 

goede oplossingen. Na loting ging de prijs (een schaaksleutelhanger) naar Martijn. Op de 

site staat een nieuw probleem, oplossingen kun je sturen naar Ronald. Eind februari 

wordt onder de goede inzendingen weer een sleutelhanger verloot. De oplossing van het 

probleem van januari komt ook op de site te staan. 

 

Er moest deze middag ook nog veel ingehaald worden. Uit ronde 6 stond nog een partij 

open tussen Joris en Jort. In het eindspel had Joris een Koning en een Toren, tegen een 

Koning alleen van Jort. Het lukte Joris niet om mat te geven, dus dacht Jort slim te zijn 

en door snel te zetten Joris door de vlag te laten gaan. Helaas kan je dan geen partij 



winnen. Als je niet meer mat kunt geven en je tegenstander wel (maar het lukt niet) dan 

eindigt de partij in remise.  

 

 
 

Vorige week konden veel partijen niet doorgaan door alle examens die werden 

afgenomen. Niet alle partijen uit deze ronde konden doorgaan, August en Danny waren 

niet aanwezig en Miedo deed vanmiddag zijn Stap 3 examen. Harm haalde zijn partij in 

tegen Jonathan. Op het basisscholenkampioenschap wist Harm van Jonathan te winnen. 

Dat lukte vanmiddag niet. Jonathan was deze keer te sterk voor Harm. Joep en Niels 

schaakten een hele mooie partij waar Niels net even sterker was. Er staan nog 3 partijen 

open uit ronde 8, deze worden komende vrijdag gespeeld. 

 

Tijdens de inhaalduels werd er natuurlijk ook gewerkt in de Stappenboekjes. De Stap 

1ers Ruben, Jort en Niek zijn bijna klaar in hun Stappenboek en gaan komende vrijdag 

beginnen met oefenen voor het examen. Het volgende examen is over 4 weken. 

Waarschijnlijk zijn dan meer kinderen die hun examen kunnen doen. 

 

 
 

Voor de competitie stond ronde 9 op het programma. Joep trof weer een zware 

tegenstander; Jonathan. Joep schaakte een hele goede partij, en had snel de Dame van 

Jonathan te pakken. Deze voorsprong gaf hij niet uit handen en won toch vrij verrassend 

de partij. Knap gedaan! Thom trof Martijn die in het eindspel tot onze verbazing ineens 

remise aanbood. Een bod die Thom snel accepteerde want Martijn stond in een 

pionneneindspel duidelijk gewonnen. Natuurlijk baalde Martijn toen Bram liet zien dat hij 

gewonnen stond na het uitspelen van de pionnen. 



 

 
Stelling voor remise aanbod: zwart aan zet. Speel het maar uit! 

 

Joris speelde zijn tweede partij van de middag tegen de tweeling broer van Jort, Niek. 

Joris stond er beter voor maar Niek bleef geconcentreerd doorschaken, op zoek nar een 

patje. En dat lukte, goed gedaan en een half punt gewonnen. Toon schaakte zijn eerste 

partij in de competitie en trof Wilmer. Toon liet direct zien dat hij al best goed kan 

schaken en gaf Wilmer geen kans. Een mooie eerste winst voor Toon! Eline liet weer zien 

dat ze de afgelopen weken een stijgende lijn heeft in haar spel. Tegen mede Stap 2er 

Koen maakte ze de partij bekwaam af met een heel mooi matje. We hopen haar ook zo 

te zien spelen op de Pupillendag. 

 

 
 

Op de Pupillendag komt Levi ook in actie en ook hij speelde prima deze middag. Merijn 

kon het lang volhouden tegen Levi maar maakte toch een paar foutjes waar Levi direct 

van profiteerde. Een winstpunt voor Levi dus. Ruben zocht in zijn partij tegen Barbara 

lang naar een matje in een gewonnen stelling. Met een paar stukken op het bord 

probeerde Barbara er een patje uit te halen. Een leuk duel om naar te kijken maar het 

voordeel voor Ruben was te groot. Winst voor Ruben die zijn 4e punt scoorde in de 

competitie. Ook Kasper scoorde zijn 4e punt. Hij was de hele partij tegen Jort in het 

voordeel en wist met een mooi matje de partij te winnen. 

 



 
 

Om 17.30 uur was het tijd om de diploma’s uit te reiken. Gijs en August konden niet 

aanwezig zijn en krijgen hun Stap 2 diploma’s elders. Niels is de eerste schaker van de 

club die het Stap 3 diploma heeft gehaald! Giacomo en Harm kregen van Bram hun Stap 

2 diploma. De eerste Stap 1 diploma’s van het seizoen zijn gehaald door Levi en Kasper. 

Gefeliciteerd! 

Omdat de club in januari drie jaar bestond kregen alle kinderen een zakje chips mee naar 

huis. 

 

 

 

Boeiende partijen in ronde 10 en inhaalduels 
 

Clubmiddag: 13 februari 2009 
 

Op de clubmiddag voor de Pupillendag van de NOSBO waren door de vakantie een aantal 

schakers afwezig. Ook moest er nog ingehaald worden uit ronde 8 en 9. Voor August en 

Danny stonden 3 partijen op het programma. Merijn, Jort, Niek en Ruben zijn begonnen 

met hun oefenexamens. De eerste oefenexamens hebben ze goed gemaakt, hier en daar 

nog foutjes, vooral bij onderwerpen die ze een tijd gelden gemaakt hebben. Op 27 

februari gaan ze er mee verder zodat deze schakers op 6 maart hun examen kunnen 

maken. 

 

Danny speelde eerst tegen Giacomo, een inhaalpartij uit ronde 9. Danny speelde een 

prima partij en stond lang op winst, het wachten was op de eerste verliespartij voor 

Giacomo in de competitie. Maar Giacomo speelde knap en wist zeer bekwaam een patje 

uit de verloren stelling te halen. August moest ook nog inhalen in deze ronde tegen Niels. 

Niels speelde sterk tegen de altijd geconcentreerde August. Met een heel mooi matje 

besliste Niels de partij. August kon direct verder voor een volgende inhaalpartij tegen 

Danny. Deze partij duurde niet lang, August was scherp en wist Danny in het middenspel 

mat te zetten met een mooie combinatie van Toren, Loper en Dame. 

 



 
Stelling uit de partij Danny-Jonathan onder de hand van Jonathan staat zijn Koning. 

 

Veel partijen gingen dus niet door vanmiddag, maar de partijen die gespeeld werden 

waren erg leuk om te zien. Voor August stond zijn derde partij van de middag op het 

programma tegen Giacomo. De toch wel verrassende koploper maakte geen fouten en 

won na een degelijke partij. Een verrassing hing in de lucht in de partij Danny – 

Jonathan. Danny stond er veel beter voor met een aantal pionnen voorsprong (zie foto). 

Danny ging schaak geven, en bleef dit doen. Hij wist niet hoe hij het af moest maken. Als 

je dan tegen Jonathan speelt dan kun je het raden; dat loopt niet goed af. Het wachten 

van Jonathan werd beloond, Danny maakte een foutje waarna zijn dame van het bord 

ging. Vervolgens wist Jonathan eenvoudig te winnen. We hebben Danny direct na de 

partij uitgelegd hoe je dan moet spelen, het is zonde van een verloren punt. Toch kan 

Danny terugzien op goed spel in drie partijen. Dat belooft veel voor de Pupillendag. 

 

 
 

Twee spelers die daar ook uitkomen zijn Joep en Martijn. Zij troffen elkaar deze middag 

en het werd een boeiende partij. Beide spelers gingen er vol voor en wilden niet 

verliezen. In het eindspel stond Martijn een Paard en pion voor. Martijn maakte een 

foutje en zijn Toren ging eraf. Na nog een paar zetten gedaan te hebben bood Martijn 

remise aan. Van dit bod maakte Joep gretig gebruik, want hij had wel gezien dat op zijn 

klok nog seconden restte voor de vlag zou vallen. Dit was Martijn ontgaan, jammer maar 

dat kost hem wel een half punt! 

 



 
 

Eline heeft de smaak nu echt te pakken. Zij speelde een prima partij tegen Wilmer en 

besliste de partij met een mooi matje. Voor Eline een prima opsteker voor de 

Pupillendag. Ook  Toon liet weer zien dat hij goed kan schaken. Hij speelde tegen Jort 

weer een prima partij. Ook Jort was onder de indruk: hij vertelde mij: Toon kan heel 

goed schaken! Weer een punt dus voor Toon. Knap werk! Merijn had tegen Niek twee 

Dames en een Toren nodig om mat te zetten. Na de partij heb ik Merijn nog even 

uitgelegd dat het niet nodig is om nog een Dame te halen als je met de stukken op het 

bord al eenvoudig mat kan geven. Tegen alleen een Koning kan je in de val lopen en 

slechts een patje scoren. 

 

 
 

Voor het talentenklassement zijn de punten uit de speelronden 8 en 9 verdeeld. Kijk bij 

uitslagen voor de punten.  

 



 
 

Dan nog nieuws uit de H Groep van woensdagmiddag. Ook uit deze groep komen drie 

deelnemers voor de Pupillendag: Sarah, Danny en Femme. Afgelopen woensdag is de 

groep druk bezig geweest met Herdersmat en het bouwen van een muurtje zodat je de 

partij snel kunt afmaken. Natuurlijk werd er ook geschaakt maar voornamelijk om te 

oefenen met de klok en voor de Pupillendag. We zijn benieuwd hoe onze jongste 

schakers het ervan af gaan brengen! 

 

 

Belangrijke winstpartijen voor Joris, Niek, Joep en Kasper 
 

Clubmiddag: 27 februari 
 

Voordat de clubmiddag van start ging verzamelden alle schakers zich op het podium voor 

het clubnieuws. Miedo kreeg zijn Stap 3 diploma uitgereikt van Evie, gefeliciteerd! August 

heeft besloten met schaken te stoppen, jammer want hij is een goede schaker! Doordat 

August is gestopt is er ruimte voor een nieuw clublid, die er mogelijk volgende week 

definitief bij komt. Hugo kwam vanmiddag een kijkje nemen en als hij het leuk vindt 

wordt hij lid van onze club. Hugo zit op de Dom Helder Camara School en kent zodoende 

veel van onze schakers. 

 

Ook op deze clubmiddag veel inhaalduels uit vorige speelronden. Zes partijen werden 

geschaakt in de kleine zaal. Opvalland was de winst van Niels en Martijn tegen Thom en 

Miedo. Ruben had heel veel geluk, hij stond flink achter tegen Koen die goed speelde, 

maar zijn vlag zag vallen. Omdat Ruben een Pion en een Koning op het bord had, won hij 

toch. Joris heeft de vorm weer te pakken, hij won twee keer deze middag. Eerst in een 

inhaalpartij tegen Toon en later in de middag won hij van Barbara. 

 

Niek, Jort, Ruben en Merijn hebben de laatste oefeningen voor het examen gedaan. 

Komende vrijdag gaan ze hun Stap 1 examen doen. Ook Danny kan gaan beginnen met 

de oefenexamens voor het Stap 2 diploma.  

 

Een aantal partijen in speelronde 11 konden niet doorgaan. Thom moest spelen tegen 

zijn broer Harm, maar die was vanmiddag door voetbal verplichtingen afwezig. Miedo 

speelde zijn tweede inhaalpartij tegen Levi. Deze partij duurde lang en leverde een 

verrassende overwinning op voor Levi. Door de uitloop kon Giacomo niet spelen tegen 

Levi en moet ook later de partij tussen Miedo en Niels worden ingehaald. 

 



 
 

Zeven partijen gingen wel door. Niek speelde tegen Koen en was vergeten dat 

Herdersmatjes niet zijn toegestaan in onze competitie, dus beide spelers konden opnieuw 

beginnen. Niek liet zien dat hij al een aardig potje kan schaken. Hij wist Koen mat te 

zetten en scoorde zo weer een punt. Zijn score is opgelopen tot 5.5 punten. Kasper 

haalde ook deze score door met goed spel te winnen van Ruben.  

 

 
 

Jort heeft nog niet de slag te pakken die zijn tweeling broer al wel heeft. Hij moest het 

opnemen tegen Danny. Stap 2 er Danny won wel maar Jort wist het lang vol te houden, 

het werd de langste partij van de middag. Merijn trof een zware tegenstander; Martijn. 

Als Martijn in goede doen is kan hij van iedereen winnen, maar vaak speelt hij te slordig 

en te snel. Vanmiddag ging het wel goed. Na eerst van Miedo te hebben gewonnen pakte 

hij zijn tweede punt van de middag.  

 



 
 

Eline is na haar beker winst op de GP Schaakstad Groningen veel beter gaan schaken. Ze 

speelt nu meer toernooien en het effect is zichtbaar. In de competitie had ze voor ronde 

11 al 5 punten bij elkaar geschaakt. Vanmiddag moest ze spelen tegen Joep. Ik zag Eline 

goed spelen, ze maakte niet meer de fouten die ze eerder vaak maakte, maar het niveau 

van Joep is op dit moment nog een maatje te groot. Joep won dus en klimt naar de top 

van het klassement.  

 

 
 

In de top speelt al weken Jonathan. Hij speelde tegen Toon die pas net op de club zit en  

dan ben je eigenlijk al een beetje kansloos. Toon verloor weliswaar maar zal vast wat 

hebben geleerd van deze partij. In deze speelronde stond ook de partij tussen Wilmer en 

August op het programma. Aangezien August geen lid meer is hebben we besloten dat de 

tegenstanders van August tot aan de splitsing op 13 maart een half punt krijgen.  

 

GP Leek: mooie resultaten voor Daan, Levi en Jonathan 

 
Grand-Prix Leek: zaterdag 28 februari 2009 

 

Weer veel deelnemers (11) op de Grand Prix van Leek. De organisatie had de touwtjes 

flink aangetrokken; ouders en begeleiders/trainers mochten niet tussen de borden lopen 

en de kinderen moesten daar ook weg na afloop van hun partij. Een goede organisatie, 

maar jammer dat de trainers niet konden kijken. Je bent toch geïnteresseerd hoe je 

pupillen het doen. Veel heb ik niet kunnen zien bij de meeste schakers, wel bij de H 



Groep die vlak bij het publiek hun partijen speelde. Misschien een idee om de trainers 

van de schaakclubs een badge te geven zodat ze herkenbaar zijn en het spel van hun 

schakers kunnen volgen. 

 

 
 

Martijn schaakte zoals hij s ’morgens had gevoetbald; niet best en veel te gehaast. In de 

moeilijke C groep met allemaal schakers met rating rond de 1000 haalde hij slechts 

anderhalf punt. Om de stap naar 1000+ te zetten moet je gewoon rustiger gaan schaken 

en je tijd nemen. Martijn is in potentie wel een schaker die de stap kan zetten. Zijn broer 

Niels deed het wat beter in de D groep. In die groep zat ook Jonathan. Hun onderlinge 

duel werd gewonnen door Jonathan die een sterk toernooi schaakte. Niels werd 5e met 2 

winstpartijen en 2 remises. In de laatste ronde won Jonathan van Lieke Voorintholt die 

een hogere rating heeft dan Jonathan. Door dit resultaat werd Jonathan knap 2e en pakt 

veel punten voor zijn rating.  

 

 
 

In groep E speelde Joep een ongelukkig toernooi. In deze groep allemaal schakers die 

ongeveer dezelfde rating hadden. Joep haalde slechts twee punten. Er had best wat meer 

ingezeten maar vandaag lukte het even niet. Daar had Giacomo ook weer last van. In de 

F groep zagen we vooraf kansen voor Giacomo, die de laatste maanden zijn rating heeft 

zien zakken naar 672. Helaas lukte het ook nu niet om de negatieve reeks om te buigen. 

Slecht 2 punten in dit toernooi, maar positief: Giacomo is een doorzetter die op alle 

toernooien aanwezig is. In dezelfde groep kwam Levi uit. Hij won de eerste vier partijen 

(o.a. van Giacomo), daarna was het vuur er een beetje uit. Met nog een half puntje erbij 

eindigde Levi op een mooie derde plaats. Op ieder Grand Prix toernooi waar Levi aan 



deelnam heeft hij een prijs gewonnen, erg knap. Ook Levi gaat voor zijn rating weer een 

sprong maken. 

 

 
 

Ruben en Eline schaakten beide in de G groep. Eline speelde weer een goed toernooi en 

werd samen met clubgenoot Ruben gedeeld vierde. Volgens de tafelleider van deze groep 

die ik later sprak had Ruben nog beter kunnen scoren. In het eindspel had hij een paar 

keer een foutje gemaakt waardoor de partij uiteindelijk verloren ging. Eline wint een 

beetje voor haar rating, Ruben moet helaas iets inleveren. 

 

 
 



 
 

De H groep heb ik de hele middag goed kunnen volgen. In deze groep drie schakers uit 

de woensdag groep. Voor Jonas en Sarah (de jongsten in deze groep) was het 

voornamelijk leren en wennen aan de hoeveelheid partijen die gespeeld moeten worden. 

In ieder geval knap dat ze al meedoen! Vooraf was de bedoeling dat de 6 schakers in 

deze groep een dubbele competitie zouden spelen. In hoog tempo werd er gespeeld. 

Maar een dubbele competitie werd het niet. Zo rond 15.45 uur had iedereen tegen elkaar 

gespeeld en werd de H groep afgesloten. Daan wist alle partijen te winnen en ontving 

weer een mooie beker. Hij maakt mede door de tweede plaats op de Pupillendag een 

flinke stijging in zijn rating.  

 

 
 

De organisatie had een hoog tempo in het toernooi. De groep E t/m H waren ver voor 

17.00 uur klaar. Zij kregen de prijzen uitgereikt om 16.30 uur. Misschien omdat de 

zaalvoetballers van Leekster Eagels die avond moesten spelen. Misschien was het 

handiger geweest om het speeltempo in de H groep die het eerste klaar was iets te 

verlagen, er was nauwelijks tijd om tussen de partijen wat anders te doen! 

Onze schakers kunnen terugzien op een goed gespeeld toernooi, met name bij de 

allerjongsten! De volgende Grand-Prix is wat verder weg, op 14 maart wordt er gespeeld 

in Winschoten. Informatie over dit toernooi volgt. Maart is een drukke schaakmaand, een 

keertje een toernooi overslaan is heel begrijpelijk, temeer we een week later ons eigen 

toernooi schaken! 

 



 
 

 

 
 

Uitslagen Grand-Prix Leek 

 
C-groep 

 

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

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

1. Kerwin Meijdam     Groningen     5.0  23.0  16.75  20.5  1013 1108 +0.89 

2. Sander Taams       Hoogeveen     5.0  23.0  15.50  18.5  1003 1109 +1.00 

3. Jelmer Kootstra    Gorredijk     5.0  23.0  13.00  25.0  0921 1121 +1.91 

4. Adrian Kuiper      Leek          4.0  24.0  12.00  16.0  0977 1005 +0.29 

5. Lisanne waardenburgKasteel       3.5  24.5   8.00  14.5  0912  964 +0.49 



6. Jorn Veenstra      Groningen     2.0  26.0   8.25   6.5  0914  806 -1.01 

7. Vincent Wolters    Haren         2.0  26.0   6.00   8.0  0988  795 -1.84 

8.Martijn van NimwegenPaardensprong 1.5  26.5   3.00   3.0  0932  731 -1.73 

 

 

D-groep 

 

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

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

1. Chris Admiraal     Grijpskerk    7.0  21.0  21.00  28.0  0886 1596 +3.26 

2. Jonathan Eynav     Paardensprong 5.5  22.5  13.75  20.0  0839 1098 +2.29 

3. Lieke Voorintholt  Assen         4.5  23.5  10.00  19.5  0901  961 +0.60 

4. Pieter van Foreest Groningen     3.5  24.5   7.25  14.0  0827  870 +0.41 

5. Niels van Nimwegen Paardensprong 3.0  25.0   5.75  11.5  0872  813 -0.58 

6. Odmar Groenwold    Leek          2.5  25.5   3.50   9.0  0862  763 -0.99 

7. Astrid Emmink      Hoogeveen     2.0  26.0   3.75  10.0  0865  706 -1.50 

8. Sven Groenwold     Leek          0.0  28.0   0.00   0.0  0862  130 -3.49 

 

E-groep 

 

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

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

1. Max Barels        Kasteel        5.0  23.0  15.00  21.0  0789  930 +1.35 

2. Evert van Zuiden                 4.5  23.5  12.75  15.0  0816  870 +0.54 

3. Hugo Klijn        Haren          4.0  24.0  17.00  18.0  0815  818 +0.04 

4. Irene Meinders    Leek           4.0  24.0  12.00  15.0  0745  828 +0.83 

5. Julian Jaegers    Kasteel        4.0  24.0  10.50  18.0  0757  827 +0.68 

6. Jan van Reijendam Staunton       3.5  24.5   9.25  14.0  0759  776 +0.17 

7. Joep Scheerhoorn  Paardensprong  2.0  26.0   5.00  10.0  0755  619 -1.29 

8. Jan ten Doornkaat Kasteel        1.0  27.0   4.00   1.0  0757  468 -2.32 

 

F-groep 

 

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

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

1. Daan Voorinholt                  5.0  23.0  17.50  18.0  0645  810 +1.56 

2. Jasper Boersema                  5.0  23.0  14.00  20.0  0627  812 +1.76 

3. Levi Nies          Paardensprong 4.5  23.5  12.25  23.5  0695  746 +0.52 

4. Harm-Jan Kootstra  Gorredijk     4.0  24.0  12.50  11.0  0600  708 +1.05 

5. Jelte Jelsema                    3.0  25.0   9.50  12.0  0726  590 -1.32 

6. Idsard Huisman     Leek          2.5  25.5   9.25  10.5  0652  549 -1.01 

7. Giacomo Valdes     Paardensprong 2.0  26.0   6.00   9.0  0672  490 -1.73 

8. Leonard in 't Veen               2.0  26.0   5.50   8.0  0589  502 -0.83 

 
G-groep 

 

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

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

1. Anneke Kootstra    Gorredijk     7.0  21.0  21.00  28.0  0555 1269 +3.30 

2. Robin van Dijk     Haren         4.5  23.5  11.50  18.0  0513  642 +1.28 

3. Falco Vorenkamp                  3.5  24.5  10.25  16.5  0511  540 +0.28 

4. Ruben de Wolf      Paardensprong 3.0  25.0   9.50  11.5  0583  480 -1.02 

5. Eline Hoexum       Paardensprong 3.0  25.0   8.00  11.0  0476  495 +0.18 

6. Lelie Feldbrugge   Leek          3.0  25.0   7.00   6.0  0539  486 -0.54 

7. Gyan de Haan                     2.5  25.5   7.75  14.5  0562  431 -1.28 

8. Nieck Steenbergen                1.5  26.5   4.00   6.5  0555  304 -2.20 

 

H-groep 

 

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

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



 1. Daan de Vetten   Paardensprong  5.0  10.0  10.00  15.0  0400 1129 +2.46 

 2. Jakob Reenders   Haren          3.5  11.5   6.00  10.0  0450  533 +0.54 

 3. Tom Mulder       Leek           3.0  12.0   3.50  12.0  0368  472 +0.70 

 4. Kevin Heijnen    Leek           2.0  13.0   1.50   3.0  0450  312 -0.96 

 5. Sarah Berghuis   Paardensprong  1.0  14.0   2.00   3.5  0350  164 -1.12 

 6. Jonas Hilwerda   Paardensprong  0.5  14.5   0.50   1.5  0350   38 -1.62 

  

 
Ruben, Levi en Kasper zorgen voor verrassende uitslagen 

 
Clubmiddag: 6 maart 2009 

 
 

In dit verslag eerst aandacht voor de H groep op woensdag. Sinds vorige week hebben 

we een nieuw clublid: Brenden. Brenden is 7 jaar en wil ook graag op onze club schaken 

leren. 

Welkom op de club! In de H groep heeft Daan al zijn eerste Stap 1 examens gedaan en 

dat ging goed. Komende woensdag gaat Daan verder in het Stap 2 boek. De bedoeling is 

dat de kinderen die in september zijn gestart gezamenlijk examen gaan doen zodat ze 

gelijktijdig hun Stap 1 diploma krijgen.  

 

Op vrijdagmiddag hebben Jort, Niek, Merijn en Ruben hun Stap 1 examen gemaakt. A.s. 

vrijdag om 17.30 uur is de diploma uitreiking. Ook nu moesten enkele schakers een 

inhaal ronde spelen. Niels en Miedo kwamen tot remise na herhaling van zetten. Giacomo 

was maar net Levi de baas, nadat Levi wat foutjes had gemaakt. De partij tussen Harm 

en Joris werd ook remise nadat beide spelers de stukken hadden afgeruild. 

 

 
 

In ronde 12 werden de laatste partijen gespeeld voordat we de competitie gaan splitsen 

in 4 groepen. Alleen de inhaalpartij tussen de broers Thom en Harm staat nog op het 

programma. Deze partij wordt a.s. vrijdag direkt om kwart over vier gespeeld zodat we 

de groepen kunnen indelen. Koen won zijn partij zonder te spelen. Zijn tegenstander 

Toon had zich niet afgemeld dus verlies je je partij. Merijn verloor verrassend van Jort 

die nog niet veel punten heeft gescoord in de competitie. Barbara moest het opnemen 

tegen Miedo die al 3 jaar schaakt. Barbara kon niet voor een verrassing zorgen, zij 

verloor kansloos haar partij. Niet erg, van verliezen leer je veel! 

 



 
 

Eline was ingedeeld tegen August, maar hij is geen lid meer van de club. Daarom 

schaakte Eline tegen ons nieuwe lid Hugo. Eline won natuurlijk en pakte een punt voor de 

competitie. Hugo komt straks uit in de laagste groep waar hij ook kans heeft om iets te 

winnen. Harm speelde een korte partij tegen Wilmer. Het was net geen Herdersmat, 

daarvoor waren te veel zetten gespeeld. Jammer dat Wilmer nog te veel foutjes maakt in 

de partijen, we gaan daar zeker aan werken. 

 

 
 

Ruben zorgde voor een verrassing. Tegen Thom stond hij flink achter maar bleef goed 

doorschaken, loerend op een patje en dat lukte! Je wint dan zomaar een half punt, en 

het levert punten op voor het talenten klassement! Een patje was er ook voor Joep. 

Tegen Danny stond Joep een aantal pionnen achter maar bleef goed kijken wat er 

mogelijk was. De partij die op voorsprong staat zie je dan te snel schaken en dan gaat 

het fout. Zo ook bij Danny. Voor beide schakers dus een half puntje.  

 



 
 

Niels trof Niek, die voor een beginnend schaker al een leuke partij kan spelen. Niels was 

voor Niek een maatje te groot, geen schande om tegen een Stap 4er te verliezen. Martijn 

ook bijna Stap 4 trof een moeilijke tegenstander; Levi. Martijn speelde weer veel te snel 

en dat koste hem veel stukken. Levi schaakte opmerkelijk rustig voor een jonge speler 

en won toch vrij eenvoudig deze partij. Knap gedaan en punten erbij voor het 

talentenklassement. 

 

 
 

De maximum score aan punten voor dit klassement (5) gaan deze week naar Kasper. Hij 

speelde tegen Jonathan een hele goede partij en won zeer verdient. Heel knap, want 

winnen van Jonathan lukt niet zoveel spelers. Ik hoorde van zijn moeder dat hij daar flink 

van baalde, maar dat hoort er ook bij! 

 



 
 

Koploper Giacomo maakte geen fouten tegen runner up Joris. Joris gaf prima partij en 

wist na afloop te vertellen wat er fout was gegaan. Heel goed dat je dat hebt onthouden, 

in een volgende partij kan je daar iets aan hebben. Vrijdag dus de splitsing in de 

competitie. Bram gaat de indeling maken. De bovenste drie van het klassement nemen 

bonuspunten mee vanuit de voorronde. De rest begint op nul punten en is er weer van 

alles mogelijk. Het worden vast hele spannende poultjes waar de schakers aan elkaar 

gewaagt zijn! 

 

 

 

 

Vijfde plaats voor Dom Helder Camara School op provinciaal 
kampioenschap 

 
Basisscholen kampioenschap provincie Groningen: 7 maart 2009 

 

In de voorronde van het Basisscholenkampioenschap hadden de schakers van de Dom 

Helder Camara School al een prima prestatie neergezet. De vier beste schakers eindigden 

op een vierde plaats, een volgend viertal werd 7e. De meeste schakers van de Dom 

Helder zijn lid van SC de Paardensprong. 

 



 
 

Vandaag werd gestreden om het kampioenschap van de provincie Groningen. Het team 

van de Dom Helder Camara School: op bord 1 Niels van Nimwegen, op het tweede bord 

Jonathan Eynav, op bord drie Martijn van Nimwegen. Op bord vier werd gewisseld, Joep 

Scheerhoorn speelde vier partijen en Joris Nolden de andere drie. Ons team had van de 

school T shirts gekregen om zich als team te onderscheiden. De tegenstanders waren bij 

voorbaat al onder de indruk. Jammer dat niet alle scholen in een scholen shirt meedoen 

aan een dergelijk toernooi. Het geeft toch een extra teamgevoel bij de spelers en ze zijn 

makkelijk te herkennen. Volgend jaar spelen we ook in de voorronde in een scholen shirt, 

hopelijk vindt dit navolging van de andere scholen. 

 

 
 

In de eerste ronde kwam het team uit tegen de Groninger Boerhaave school, in de 

voorronde werd dit team vijfde en mocht toch meedoen in de finale. Het werd een 2 – 2 



gelijk spel, een goed resultaat.  In ronde twee speelden de mannen op het eerste bord 

tegen de Winsumer Tiggeldobbe school. Niels wist al snel te winnen op het eerste bord. 

Jonathan verloor op bord twee. Martijn had op het derde bord veel geluk. In het eindspel 

maakte zijn tegenstander fouten waardoor er remise op het bord kwam. De winst moest 

worden gepakt op bord vier en dat lukte. Joris wachtte heel lang op een fout van zijn 

tegenstander en dat gebeurde. Door een Toren weg te spelen van de eerste rij werd het 

mat achter de paaltjes! 

 

 
 

De Petteflet was de tegenstander in de derde ronde. Door ruzie in het team waren een 

aantal schakers afwezig (hoe is het mogelijk!!). Hun plekken werden opgevuld met Stap 

1 schakers. Ons team rook zijn kans om tegen de winnaar van de voorronde minimaal 

een gelijk spel eruit te halen. Op bord 1 en 2 werd verloren tegen veel sterkere 

tegenstanders. Maar het remise kwam er wel. Martijn en Joep lieten niets heel van hun 

tegenstanders. 

 

 
 

Met vier punten uit 3 duels ging het team de volgende ronde in. De Meent uit Glimmen 

heeft een aantal clubschakers in huis die lid zijn van SC Haren. Al snel werden twee 

partijen gewonnen en een verloren. Op het vierde bord had Joris een dikke voorsprong, 

het wachten was op het derde punt. Met een Toren en Dame tegen een Koning wist Joris 

even niet meer hoe je een muurtje moest bouwen. Het werd een patje waar het team 

toch nog de winst pakte! 

 



 
 

Inmiddels stond het team in de top van het klassement en weer een sterke tegenstander 

uit de Stad: de GSV school. Zij waren veel te sterk voor onze jonge schakers. Er lagen 

wel kansen maar op twee borden liepen de schakers een tempo achter waardoor de 

tegenstander net even eerder mat kon geven. Jammer! Maar zie de foto, de 

tegenstanders waren veel ouder! 

 

 
 

In de laatste twee speelronden werd er geschaakt tegen Leekster scholen. Tegen de 

Springplank werd het 2 tegen 2. Jammer dat op bord een onnodig werd verloren. Niels 

zag het even niet meer en maakte toen erg veel fouten waardoor hij zijn partij verloor. 

In de laatste ronde werd de Schelp door het team verslagen. Alleen Martijn wist niet te 

winnen en zag een variant van Herdersmat op het bord verschijnen. 

 



 
 

In matchpunten werd de Dom Helder gedeeld tweede, op bordpunten uiteindelijk vijfde. 

Een hele knappe prestatie van (naar ik denk) het jongste team wat deelnam aan dit 

kampioenschap. Op de prijsuitreiking kregen de jongens een mooie beker mee, die in de 

vitrine komt bij de hoofdingang met natuurlijk een foto erbij. Heel leuk was ook dat juf 

Lideke even langs kwam om zich te verdiepen in de sport en het team aan te moedigen 

(natuurlijk niet te veel verbaal!). De jongens krijgen via de club een aandenken mee voor 

de deelname op dit toernooi. De Dom Helder Camara school heeft veel jonge schakers 

die veelal lid zijn van onze club. Voor de toekomst kan de school meedoen in de top van 

het Groninger Schoolschaken. Vanmiddag werd het team net geen derde om mee te 

doen aan de finale voor Groningen en Drenthe. Wel heel veel promotie van de 

schaaksport op de Dom helder Camara School! 

 

Volgend jaar gaan we opnieuw aan dit toernooi meedoen. Veel tegenstanders zaten in 

groep acht en zijn dan niet meer aanwezig op dit toernooi. Kansen te over dus om een 

finale plaats te pakken.  

 

 
Eindstand: 
 
 
No.  School                 Plaats       Match Board  WP    SB     PS   

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

  1. GSV                    Groningen      12   22.5  56    47.0   42      

  2. De Petteflet           Groningen       9   17.0  56    32.0   39      

     Boerhaave              Groningen       9   16.5  58    35.0   38      

     De Borgstee            Grijpskerk      9   16.5  53    32.0   37      

     Dom Helder Camara      Groningen       9   14.0  59    34.5   36      

  6. De Meent               Glimmen         8   17.0  48    24.0   33      

     De Windroos            Zuidhorn        8   17.0  47    19.0   27      

     De Springplank         Leek            8   15.0  57    29.5   34      

     Joseph Haydn           Groningen       8   14.5  60    31.5   40      

     De Fontein             Ten Boer        8   14.5  47    23.5   29      

 11. Tiggeldobbe            Winsum          7   15.5  40    14.0   25      

     De Schelp              Uithuizen       7   13.5  50    17.0   26      

     De Noordkaap (Plataan) Uithuizermeeden 7   13.5  40    14.0   23      

 14. De Tweesprong          Leek            6   15.0  47    16.5   28      

     De Borg                Haren           6   14.0  51    17.5   26      

     St. Walfridus          Bedum           6   12.5  39     7.5   20      

     De Kleine Dollard      Winschoten      6   12.0  49    16.0   28      

 18. De Meander             Sauwerd         4   10.5  35     5.5   17      

 19. De Wiekslag            Blijham         3    9.0  39     2.5   12      



Finaleronde competitie in vier groepen 

 
Clubmiddag: 13 maart 2009 

 

Vanmiddag werd de eerste ronde gespeeld in finaleronde van de competitie. De schakers 

zijn op basis van het klassement na de voorronde ingedeeld in vier groepen. In groep A 

de 6 beste schakers uit de voorronde. Uit de voorronde nemen Giacomo en Jonathan 

resp. een en een half punt bonus mee, alle andere schakers beginnen weer op nul. In 

groep A wordt geschaakt voor de kampioen van de club in 2009. In de andere groepen 

wordt gestreden om het groeps kampioenschap. Na de voorronde zitten de kinderen in 

groepjes met even sterke schakers dus voor iedereen is er kans om een prijs te winnen. 

Voor de A groep zijn aan het eind drie bekers voor de eerste drie plaatsen, voor de 

andere groepen een beker voor de groepswinnaar en twee medailles voor de nummers 

twee en drie. In de finaleronde spelen de kinderen twee keer tegen elkaar, een keer met 

wit en een keer met zwart. Het beloven spannende ronden te worden! 

 

 
Groep A 

 

In groep A zitten 6 kinderen: Giacomo, Jonathan, Miedo, Joep, Niels en Martijn. In de 

eerste ronde won Giacomo vrij makkelijk van Miedo die slecht geconcentreerd was. 

Partijen tussen Joep en Jonathan zijn altijd spannend. Vandaag was Jonathan net iets 

beter en pakte dus de winst. Als Niels en Martijn tegen elkaar schaken is de winnaar 

moeilijk te voorspellen. Martijn speelt dan net even wat geconcentreerder en rustiger. 

Martijn won dit keer met een klein materiaal voordeel. 

 



 
Groep B 

 

Groep B spelen Harm, Levi, Danny, Joris, Thom en Kasper. Levi speelde vanmiddag 

tegen Harm. Als Harm rustig speelt dan kan hij een goede partij schaken. Dat bleek ook 

vanmiddag. Harm speelde een prima partij tegen Levi die een beetje onrustig achter het 

bord zat. Kasper bewees weer eens dat hij erg goed kan schaken. Thom had geen kans 

tegen het goede spel van Kasper. Een prima  prestatie van Kasper! Danny en Joris 

speelden een leuke partij tegen elkaar. Danny was net even sterker en pakte zijn eerste 

punt in deze groep. 

 

 
Groep C 

 

In Groep C veel beginnende schakers: Merijn, Toon, Niek, Ruben en Stap 2er Eline. In 

deze groep is elke week iemand vrij die een partijtje kan schaken tegen een 

tegenstander uit Groep D waar ook vijf kinderen in zitten. Eline speelde tegen Ruben en 

weer liet Eline zien dat haar spel steeds beter wordt. Ruben had eigenlijk weinig kans 

vanmiddag. Een verdiend punt voor Eline! Toon schaakt pas kort op de club maar kan al 

een prima partij op het bord zetten. Tegen Merijn wist hij zijn eerste punt te scoren. Niek 

was vanmiddag vrij. 

 



 
Groep D 

 

Koen, Wilmer, Jort, Hugo en Barbara spelen in Groep D. Koen was de eerste ronde vrij.  

Wilmer speelde de eerste ronde tegen Hugo. Hugo is pas heel kort lid van onze club, 

maar heeft al heel snel veel geleerd, ook van klasgenoot Jonathan. Wilmer verloor heel 

veel stukken en een eerste winst voor Hugo leek aanstaande, maar helaas het lukte net 

niet. Wilmer schaakte prima door op zoek naar een patje en dat lukte. Een half punt voor 

beide spelers. Barbara scoorde weinig punten in de voorronde. Tegen Jort speelde ze 

opvallend goed. Met prima spel wist ze van Jort te winnen, goed gedaan! 

 

Aan het eind van de clubmiddag werden Niels, Joris, Jonathan, Joep en Martijn nog even 

in het zonnetje gezet. Zij kwamen uit op het basisscholen kampioenschap voor de Dom 

Helder Camara School en haalden een hele knappe vijfde plaats. De beker die ze hebben 

gewonnen gaat naar school waar hij te bewonderen is in de vitrinekast bij de 

hoofdingang. Omdat de spelers geen aandenken hebben gekregen voor het spelen op dit 

kampioenschap heeft de club voor iedere schaker een klein bekertje laten maken. 

 



 
 

Aansluitend werden weer diploma’s uitgereikt. Deze keer aan vier schakers die hun Stap 

1 diploma hebben gehaald: Jort, Niek, Merijn en Ruben. Gefeliciteerd! 

 

 



 

Talentenklassement: omdat de spelers nu in groepjes zitten komen ze niet meer tegen 

iedereen uit en is het lastig om punten te geven. We overleggen nog even in de 

trainersstaf op welke manier we de punten voor het klassement de komende weken gaan 

geven. Volgende week meer hierover! 

 

GP van der Linde: bekers voor Kasper, Jonathan en Giacomo 

 
GP van der Linde: zaterdag 14 maart 2009 

 

 Maart is een drukke maand voor de schakers, wekelijks staat er een toernooi op het 

programma. Vandaag de Grand Prix van der Linde in Winschoten. Toch weer tien 

schakers van onze club die zich hadden ingeschreven. Inmiddels zijn we op de meeste 

toernooien “hofleverancier”. Met vier auto’s togen we naar Winschoten. Ter plaatse 

aangekomen bleek dat we moesten schaken in een oud schoolgebouw, op zich niet erg 

maar er was maar een zaal beschikbaar voor de schakers en de ouders. De borden 

stonden heel dicht op elkaar, de geslagen stukken moesten op de rand van het bord 

worden gezet. Voor de kinderen die klaar waren met hun partij was er verder geen 

vertier; geen tv, stripbladen en ze mochten niet spelen in de speeltuin. Veel kinderen 

bleven na hun partij in de speelruimte waardoor het snel rumoerig werd. In begreep van 

Hiddo dat van der Linde al jaren geen toernooi meer had georganiseerd. Dat was 

vanmiddag duidelijk te zien. Als je de organisatie op je wil nemen doe het dan wel goed! 

 

 
 

 



 

In de laagste groep H speelden drie schakers van onze club: Sarah, Femme en Kasper. 

Femme en Sarah scoorden ieder een punt. Sarah won zelfs een partij met een 

Herdersmatje, maar kreeg in de volgende partij er ook een tegen. De winst voor beide 

schakers is dat ze rustig bleven spelen en niet te veel keken naar de borden naast hun. 

Kasper schaakte een prima toernooi. Op de club zien we hem steeds beter spelen en die 

vorm was er ook vanmiddag. In de voorlaatste partij schaakte Kaper zich in een moeilijke 

situatie. De hele partij stond hij er beter voor maar hij verzuimde met de Toren 

voorsprong de pionnen van zijn tegenstander te slaan. Zijn tegenstander zag zijn kans 

schoon om met deze pionnen te gaan lopen om er een te laten promoveren. Op een 

gegeven moment stonden alle stukken in de rechterhoek van het bord (witte kant). Een 

lastig eindspel stond op het bord en Kaper was ook in tijdnood. Gelukkig wist geen van 

de pionnen de overkant te bereiken, wat Kaper wel wat materiaal koste. Met de vlag op 

vallen kwam er toch een matje op het bord met Koning en Toren. Kasper haalde 6 

punten en werd winnaar van de groep. 

 

 
 

Ook in groep G drie schakers, Daan, Merijn en Giacomo. Daan had in februari al heel veel 

rating punten gewonnen en moest nu laten zien dat hij ook mee kan tegen sterkere 

tegenstanders. De eerste vier ronden lukte dat niet. Daan verloor deze partijen, 

misschien een beetje onder de indruk van de veelal oudere schakers. (in de groepen 

waarin we uitkwamen was een van onze spelers steeds de jongste). Vanaf ronde 5 ging 

het een stuk beter, alle drie de partijen won Daan. Knap werk! Merijn voelde zich al snel 

na de start van het toernooi al niet goed. Zijn moeder kwam naar Winschoten om hem 

op te halen. Merijn schaakte wel alle partijen uit en won toch nog een partij. De rating 

van Giacomo is de laatste maanden gestaag naar beneden gelopen. Vanmiddag lagen er 

voor hem kansen om in een lager groepje iets te winnen. Na een wisselend geschaakte 

middag werd Giacomo derde en won dus eindelijk een prijs. 

 



 
 

In groep E speelde Levi. Ook hij was veruit de jongste en zat als enig in de groep met de 

benen onder de bips om boven het bord uit te komen. Ook Levi heeft snel veel rating 

punten gewonnen dus waren we benieuwd hoe het vanmiddag zou gaan in een hoger 

groepje. Levi had bovendien de laagste aanvangsrating in de groep. Levi haalde drie 

punten en werd zesde in de groep. In sommige partijen zag ik hem nog foutjes maken 

die de tegenstander direkt afstrafte. Ook moet Levi niet vergeten zijn stukken te 

ontwikkelen in de opening. Paarden en Lopers in de begin opstelling laten maakt ze niet 

sterker. Levi wint wel weer wat punten voor zijn rating. 

 

 
 

Spannend beloofde het te gaan worden in groep D. In deze groep ook weer drie 

schakers; Niels, Jonathan en Martijn. De club heeft een beker beschikbaar gesteld voor 

de speler die het eerst boven de rating 1000 uitkomt. Deze spelers staan daar dicht bij, 

maar het moet nog wel gebeuren, en er komen spelers aan die snel in rating stijgen. 

Veel schakers in deze groep waren bekenden voor onze schakers. Op veel toernooien 

zitten ze in dezelfde groep. Wil je de 1000 punten halen dan moet je ook van deze 

spelers winnen. Martijn speelde een matig toernooi en kon niet mee met de rest, hij 

haalde twee punten. Voor Jonathan en Niels stond er in de laatste ronde een derde plaats 

op het spel. Niels moest winnen, Jonathan kon alleen nog derde worden als hij won en 

Niels verloor. In hun onderlinge partij had Niels gewonnen. Helaas lukte het Niels niet om 

te winnen, hij werd in de eindstand vijfde. Jonathan won wel en mocht weer een beker 

ophalen voor de derde plaats. 

 



We kunnen terugzien op een goed gespeeld toernooi. Alle schakers namen hun tijd en 

speelde rustige partijen, dat is ook een winstpunt! 

 

 

Eerste verliespartij Giacomo in competitie 
 

Clubmiddag: 20 maart  2009 

 
 

In verband met het Hunzeborgh Toernooi deze week een kort verslag van de clubmiddag. 

Bram was door ziekte niet aanwezig vanmiddag. Nieuw in de vrijdaggroep is Femme, hij 

komt over van de woensdagmiddag. Veel van onze schakers voetballen bij GVAV, zo ook 

Femme die speelt in het jongste team van GVAV: F11. Femme moet op woensdagmiddag 

trainen, dus kan hij dan niet meer schaken. 

 

In groep A verloor Giacomo zijn eerste partij in de competitie. Jonathan was hem de baas 

en neemt de leiding van Giacomo over in deze groep. Martijn won zijn tweede partij 

tegen Miedo die nog op nul punten staat. Ook Niels blijft op nul punten staan, Joep won 

verdiend de partij. 

 

 
 

Harm heeft de leiding genomen in groep B. Hij wist van Joris te winnen. Levi speelde een 

stuk beter dan de week ervoor. Met fraai spel won hij zijn partij tegen Kasper. Thom 

keek heel lang tegen een achterstand aan in de partij tegen Danny. Met knap spel wist 

Thom de achterstand goed te maken en hij greep de winst. 

 



 
 

Eline gaat aan de leiding in groep C. Ook nu speelde ze een goede partij tegen Toon met 

een mooie winst tot gevolg. Ruben won van Niek die in deze groep zijn eerste partij 

speelde. Merijn was deze week vrij en speelde tegen Femme een oefenpartijtje. 

 

 
 

Hugo dacht in groep D dat de buit snel binnen was, met een variant op een Herdersmatje 

stond Jort mat. Maar Herdersmatjes of varianten daarvan zijn niet toegestaan op de club. 

Dus moesten ze opnieuw beginnen. Ditmaal was Jort de sterkste in een normale partij. 

Wilmer pakte de eerste plaats in groep D, hij won van Koen. Barbara was vanmiddag 

afwezig, toevallig was zij vrij in deze groep dus we hoeven geen partijen in te halen. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Geslaagd Hunzeborgh Toernooi op mooie lentedag 
 

Hunzeborgh Toernooi: zaterdag 21 maart 2009 

 

Het was goed toeven in en rond de Hunzeborgh tijdens de derde editie van ons toernooi. 

De hele middag scheen de voorjaars zon uitbundig en konden de ouders genieten van het 

mooie weer. Ook de schakers die klaar waren met hun partij konden in open lucht 

oefenpotjes spelen. Op het Hunzeborgh Toernooi is plek voor 40 schakers, ook dit jaar 

waren er veel meer aanmeldingen en moesten we een aantal kinderen teleurstellen. 

Misschien dat er volgend jaar een paar schakers meer in kunnen maar de 50 gaan we 

zeker niet halen. 

 



 
 

De thuisclub was goed vertegenwoordigt. Bijna alle schakers van onze club waren 

present. Huub Scheerhoorn en Hugo van der Molen speelden vanmiddag hun eerste 

schaaktoernooi. Natuurlijk stond het toernooi in het teken van Kika waar we het hele jaar 

voor spelen. Van de inleg gaat 1 Euro per deelnemer naar het goede doel. Omdat veel 

(hele) jonge kinderen aan het toernooi deelnamen, werd vooraf aangekondigd dat bij 

sanitaire stops de klok stilgezet moest worden. 

 



 
 

In de kleine zaal konden de kinderen na hun partij televisie kijken of Donald Duckjes 

lezen. De filmpjes van Mr. Bean zijn bij de schakers (en ook vele ouders) nog steeds top 

favoriet. De hele middag werd in een hoog tempo geschaakt en zagen we vele 

Herdersmatjes en variaties erop op het bord verschijnen. We hadden voor een 

speelschema gekozen met 5 minuten tussen de speelronden. Omdat veel partijen snel 

klaar waren was er genoeg tijd voor de kinderen om even iets anders te doen. Zover ik 

heb kunnen zien is geen enkele speler door de vlag gegaan en dat is wel opvallend. 

Misschien veroorzaakt door de hele lage gemiddelde leeftijd van de schakers. Partijen 

zijn dan over het algemeen vrij snel klaar. 

 

Het Hunzeborgh Toernooi is een open toernooi. Op dergelijke toernooien worden 7 

ronden Zwitsers gespeelt. De schakers komen in iedere ronde uit tegen een speler die 

(bijna) net zoveel punten heeft gescoord. De prijzen worden wel verdeeld in vooraf 

bepaalde categorieën. Vorig jaar waren de G en H groep voor de prijzen samengevoegd, 

omdat we vanuit onze club al veel H tjes hebben was er dit jaar voor deze groep een 

aparte prijs.  

 



 

De hele middag bleef het spannend in alle groepen. Veel schakers waren aan elkaar 

gewaagt en in de laatste ronde moesten de meeste prijzen nog verdeeld worden. De 

winnaar van het toernooi was toen al wel bekend. Jorden van Foreest was de beste 

schaker van het toernooi. 

 

 

 

 



 

In de laatste ronde speelden Niels en Miedo tegen elkaar, de winnaar zou in de prijzen 

vallen. Miedo won de partij en werd tweede bij de C/D groep. De drie beste schakers 

hadden allemaal 5 punten. Op basis van weerstandspunten werd Miedo tweede. 

 

 

In de E groep werden geen prijzen gewonnen door onze schakers. Bij de Fjes was het 

ook spannend. Joep en Martijn verloren hun voorlaatste partij en speelden in de laatste 



ronde tegen elkaar. Joep was net als in de competitie nu ook te sterk voor Martijn. Joep 

werd knap derde in een groot deelnemersveld in deze groep. 

 

Twee prijzen werden verdiend in de G groep. Jonathan speelde een goed toernooi. Hij 

werd tweede. Heel knap was de derde plaats van Ruben in deze groep. Als beginnend 

schaker heeft hij al een aantal prijzen gewonnen! 

 



 

Veel H tjes op dit toernooi. Op de Pupillendag moest Levi zijn meerdere nog erkennen in 

Pieter van Foreest. Nu bleef hij Pieter de baas. Op basis van betere weerstandpunten 

mocht hij de beker voor de eerste plaats in ontvangst nemen. Daan speelde zijn vierde 

toernooi en heeft ook al bekers gewonnen. Dat lukte nu ook. Met vier punten werd Daan 

knap derde in deze groep. Alle deelnemers kregen een herinnering mee, ditmaal geen 

vaantje, wat aan het begin van de middag al tot gejuich leidde. Alle schakers kregen een 

sleutelhanger mee naar huis, welke goed werd ontvangen! 



 

Over het algemeen werd er best goed geschaakt door onze schakers. We zagen wel een 

aantal schakers die nog steeds hun stukken niet voldoende ontwikkelen. Op de club 

hebben we hier aandacht aanbesteed maar het lukt nog steeds onvoldoende. Training 

stof dus voor de komende weken. Vooral de beginnende schakers kregen Herdersmatjes 

tegen (Sarah lukte het ook om op die manier te winnen!), wat soms tot tranen leidde. De 

woensdaggroep krijgt komende weken wat training om Herdersmatjes tegen te 

voorkomen. Het zijn toch sneue punten die je verliest wat eigenlijk niet nodig is. 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd toernooi. Van veel ouders buiten onze club 

hebben we complimenten gekregen over de organisatie en het plezier wat op het 

toernooi uitstraalde. Volgend jaar krijgt ons eigen toernooi natuurlijk een vervolg! 

Alle ouders die mee hebben geholpen: reuze bedankt voor de hulp! 

 

Derde winst voor Harm in groep B, ook Eline nog ongeslagen 
 

Clubmiddag: 27 maart 2009 

 



In een van de vorige verslagen konden jullie lezen dat we de punten voor het 

talentenklassement anders gaan geven. Omdat de schakers nu in groepjes zitten met 

even sterke spelers  kunnen we geen punten meer geven voor opmerkelijke uitslagen. 

Vanaf de eerste ronde geven we nu 3 punten aan een speler in een groep. Waar letten 

we op om die punten te verdienen: het geleerde in praktijk brengen (bijv. dubbele 

aanval, opening, eindspel), verzorgt spelen, juiste houding achter het bord (niet praten, 

rustig spelen, tijd nemen) enz. Per groep worden de punten gegeven door Bram in groep 

A, Sjoerd in B, Ronald doet de C groep en Evie geeft de punten in groep D. Alle punten 

zijn nu bijgewerkt en te zien bij uitslagen. Natuurlijk verdien je nog steeds punten als je 

meedoet aan een toernooi (2 voor deelname en een extra punt als je een prijs wint). Het 

talentenklassement geldt alleen voor de vrijdag groep. 

 

 
Oefenen voor de Siciliaanse opening in groepje Evie. 

 

Terug naar de clubmiddag. De groepjes zijn inmiddels weer aangepast. Bij het groepje 

van Evie zitten: Joep, Giacomo, Martijn, Jonathan en Niels. Sjoerd heeft in zijn groep: 

Kasper, Levi, Toon, Harm, Ruben en Thom. Bram heeft een groep met voornamelijk Stap 

2 ers: Koen, Eline, Danny, Miedo, Niek en Hugo. Barbara, Femme, Merijn, Jort, Joris en 

Wilmer zitten in de kleine zaal en krijgen les van Ronald. Inmiddels zijn een aantal 

schakers bezig met hun proefexamens. Hugo is snel door zijn Stap 1 boek gegaan en kan 

over een paar weken zijn Stap 1 diploma halen. Thom, Joris en Martijn zijn nog aan het 

oefenen. De groep van Evie met ook Levi erbij is de afgelopen weken bezig geweest met 

openingen. Met name zijn de schakers getraind op de veel toegepaste Siciliaanse 

opening. 

 

 



Groep Ronald in de kleine zaal. 

 

Natuurlijk werd er weer geschaakt voor de competitie. In groep B kon een partij niet 

doorgaan. Thom was door ziekte afwezig zodat zijn partij tegen Joris niet door kon gaan. 

Deze partij wordt later ingehaald. Harm speelde ook in deze ronde een goede partij. Na 

een verrassende winst in de eerste ronde tegen Levi won Harm ook zijn derde partij 

tegen Kasper. Harm is koploper in groep B met de volle wiinst! Levi won zijn tweede 

partij tegen Kasper, maar laatst genoemde krijgt op basis van zijn spel wel de punten 

voor het talentenklassement. 

 

 
Groep D in actie voor de competitie. 

 

In groep D speelde Hugo weer een goede partij. Dit keer tegen Barbara die zich kranig 

verweerde, maar dat was niet voldoende. Hugo pakte zijn eerste winst in de groep en 

heeft nu anderhalf punt. Jort trof Koen en wist ook te winnen. Door de vrije ronde van 

Wilmer gaat Jort nu aan kop in groep D. In de C groep bleef Eline weer ongeslagen met 

drie punten staat zij aan de leiding na een knap gewonnen partij tegen Niek. Ook Ruben 

won weer, in een hele korte partij won hij van Merijn die in de opening een aantal foutjes 

maakte waarvan Ruben profiteerde. 

 

 
Niels met wit in eindspel. 

 

Spannend blijft het in de A groep. Jonathan kreeg een punt in zijn schoot geworpen 

omdat tegenstander Miedo niet kwam opdagen en je weet dat als je je niet afmeldt de 

punten verloren gaan. Giacomo lijkt de goede vorm een beetje kwijt. Tegen Niels had 



Giacomo weinig in te brengen. Alleen in het eindspel was er misschien iets mogelijk. 

Giacomo loerde op een foutje van Niels maar die kwam er niet, ondanks het feit dat Niels 

het zichzelf wel erg moeilijk maakte. Voor Joep stond een belangrijke partij op het 

programma. Om mee te doen voor de titel moest er gewonnen worden van Martijn. Op 

het Hunzeborgh Toernooi lukte dat waardoor Joep de derde plaats won bij de Fjes. Deze 

keer duurde de partij een stuk langer dan de week ervoor, maar Joep ging er met de 

winst vandoor en pakte verdiend zijn tweede punt. Niels wint de punten voor het 

talentenklassement voor een hele mooie aanval door het centrum van het bord. 

 

 

Joep wint spannende “chess off” voor NK plaats 

 
Chess off: zaterdag 28 maart 

 

Op 21 maart zat de Hunzeborgh nog bomvol met schakers tijdens het Hunzeborgh 

Toernooi. Een week later stond slechts een tafel in de grote zaal van de Hunzeborgh. Het 

leek een beetje op het decor voor de strijd om het Wereldkampioenschap. Aan deze tafel 

mochten 2 schakers plaatsnemen die op de Pupillendag bij de F’jes goed hadden 

gepresteerd en nu moesten schaken voor de derde NOSBO plek op de Nationale 

Pupillendag. Joep Scheerhoorn van onze club moest het opnemen tegen Jelle van Kuiken 

van SC Haren. Namens de NOSBO was aanwezig Ynte Visser en Bram kwam over uit 

Gieten, hij heeft de Pupillendag in portefeuille bij de NOSBO. Natuurlijk kwamen ook de 

ouders van de schakers naar de Hunzeborgh. 

 

In de eerste twee ronden kregen de schakers 15 minuten op de klok. Joep speelde de 

eerste partij met zwart. Al snel verloor Jelle na een foutje zijn Dame waardoor de partij 

al snel beslist leek. Maar Joep maakte ook een fout. In plaats van een ongedekte Loper 

met zijn Dame te slaan zette hij de Dame op de eerste rij. Een dure fout want op eerste 

rij stond ook een Toren. De Dame ging eraf en Jelle maakte de partij daarna bekwaam 

af. 

 



 
 

In de tweede partij zagen we de mooiste aanval van de middag. In een druk centrum 

ruilde Joep met wit stukken af en plaatste daarna met zijn Paard een dubbele aanval op 

Koning en Dame, de beslissende zet in de partij. Prima nagedacht, zeker drie zetten 

vooruit. Nadat de Dame in de “doos” ging wist Joep de voorsprong uit te bouwen wat tot 

mat leidde. 

 

Een gelijke stand dus, met als gevolg twee partijen snel schaken met 5 minuten op de 

klok. Bij het snelschaken gelden nog wat meer regels, o.a. dat als je een 

onreglementaire zet doet je tegenstander de winst mag claimen. In de eerste partij 

gebeurde dat ook. Joep zette zichzelf schaak en Jelle claimde terecht de winst. Een 2 – 1 

voorsprong voor Jelle en tranen bij Joep die niet helemaal op de hoogte leek van deze 

regel. 

 



 
 

Na een korte pauze werd er verder geschaakt. Joep was weer helemaal hersteld en stond 

in de tweede partij er al snel wat beter voor. Jelle schaakte te langzaam en gebruikte te 

veel tijd bij zijn zetten. Joep let altijd goed op de klok en claimde de winst bij het vallen 

van de vlag. 

Weer een gelijke stand op het bord dus moest er een 5e ronde gespeeld worden. Nu 

moest Joep kiezen met welke kleur hij ging spelen. Met wit 6 minuten op de klok, je 

moet dan mat geven om te winnen, of met zwart. Je hebt dan 5 minuten met dan hoef je 

geen mat te geven om te winnen. Natuurlijk win je altijd als de vlag van de tegenstander 

valt. 

 



 
 

Joep koos voor wit omdat hij goed op de aanval kan spelen en omdat Jelle veel tijd 

neemt om een zet te doen. Jelle speelde heel bekeken. Al snel ruilde hij de Dames af om 

zo de kracht uit een mogelijke aanval van Joep te halen. Maar Joep speelde erg goed, hij 

kwam een Toren voor te staan en had een behoorlijk aantal stukken in positie gebracht 

voor een aanval. Omstanders zagen een mogelijkheid voor mat maar Joep zag het helaas 

niet. Toch eindigde de partij kort daarna. De vlag van Jelle viel en Joep zag dat natuurlijk 

meteen, het vlaggetje wiebelde nog heen en weer bij de melding! 

 

Joep mag dus als tweede deelnemer van onze club naar de Nationale Pupillendag in 

Gouda op zaterdag 20 juni. Gefeliciteerd. Ook complimenten aan Jelle, goed en sportief 

gespeeld!  

Als je de partijen hebt gezien dan kom je tot een conclusie: de jongens zijn aan elkaar 

gewaagd! 

 

Schaken in Waalwijk 
 

NK schaken E spelers Waalwijk: vrijdag 10 en zaterdag 11 april 2009 

Tekst en foto’s: Arnold Hoexum 
 

Op 10 en 11 april was het zover: de deelname van Eline aan het NK schaken voor 

kinderen tot 10 jaar, in Waalwijk. In het deelnemersveld van 18 meisjes had Eline met 

246 verreweg de laagste rating. Het meisje met de op één na laagste rating had 521. Er 

deden ook twee meisjes mee zonder rating, maar die bleken op het toernooi prima in 

staat om met de bovenste helft mee te spelen.  

 



 
 

Vantevoren was de verwachting dus niet hooggespannen. Het lag voor de hand dat Eline 

alles zou verliezen. En om de spanning nu al weg te nemen: dat gebeurde ook. Zij deed 

vooral mee om ervaring op te doen in het spelen tegen zeer goede tegenstanders. 

Gelukkig snapte Eline dat zelf ook. Toch had ze enorm veel zin in het toernooi. Eenmaal 

vrijdagochtend in Hotel Waalwijk aangekomen, stond ze echt te popelen om haar eerste 

partij te spelen. Wij konden gelukkig logeren bij haar opa en oma die in Den Bosch 

wonen, zodat ze beide toernooidagen fris en uitgerust kon beginnen. 

 

 
 



De eerste partij was tegen Sterre Kruijsen, een meisje met rating 899 en daarmee op 

papier bijna 4 keer zo goed als Eline. Hier bleek op het bord echter helemaal niets van, 

want de strijd ging gelijk op, waarbij Eline in het eindspel verreweg de beste winstkansen 

had. Het leek een kwestie van tijd tot ze haar tegenstander mat zou zetten, maar helaas 

lukte dat net niet. Uiteindelijk moest Eline na 64 zetten zelf capituleren. Maar wat een 

verrassend goed begin van het toernooi!  

 

 
 

Deze prachtige eerste partij, waarbij Eline zich niets aantrok van de rating van de 

tegenstander, en brutaal ten aanval trok, bleef niet haar enige goede partij. Ook tegen 

Cindy Yang, Cheryl Looijer (rating 1028!) en Charlotte Caris speelde ze lange, gelijk 

opgaande  partijen, die allen 45 zetten of meer duurden. Als er al iets zichtbaar was van 

het verschil in rating tussen Eline en haar tegenstanders, dan was het in het eindspel. 

Daarin is het Eline dus helaas niet gelukt om één van deze vier prima partijen ook echt te 

winnen. Toch kreeg Eline uiteindelijk wel een punt, omdat ze in de vijfde ronde lootte 

tegen Jessie Hogenkamp, die eerder ziek was uitgevallen. 

  

 
 



Het waren twee hele mooie zonnige dagen daar in Waalwijk, waardoor de kinderen veel 

buiten konden spelen. Dat zorgde voor het broodnodige tegenwicht voor de 

hersengymnastiek boven het schaakbord. Je moest er ook niet aan denken dat al die 

kinderen bij slecht weer in het hotel hadden moeten blijven hangen, waar niets te doen 

was voor kinderen. Het hotel had niet echt nagedacht over wat het betekent om twee 

dagen lang circa 70 kinderen onder de tien jaar over de vloer te krijgen. Dat was wel een 

minpuntje. Zelfs de televisie in de foyer mocht in eerste instantie niet aan, maar daar 

kwam men later gelukkig op terug. Hopelijk wordt een volgend toernooi op een 

kindvriendelijke locatie gehouden. De schaakzaal zelf was overigens uitstekend: mooi 

ruim en lekker koel gehouden door de airco, terwijl buiten de temperatuur tot voorbij de 

20 graden steeg.  

 

 
 

Eline heeft veel ervaring opgedaan en zij is in die twee dagen in Waalwijk een betere 

schaker geworden. Voor een meisje dat haar stap twee diploma nog moet halen, heeft ze 

uitstekende tegenstand geboden. En ook al heeft ze geen partij gewonnen, ik ben enorm 

trots op haar! 

 

Eerste winst voor Niek en Joris in finaleronde competitie 
 

Clubmiddag: 17 april 2009 
 

Vanmiddag moesten we het doen zonder Bram, hij zat in Berlijn voor een excursie met 

zijn school. Voordat we met de lessen begonnen werd eerst geloot voor de maandprijs 

van het schaakprobleem van maart. Deze keer veel goede inzendingen, na loting ging de 

prijs deze keer naar Barbara. Op de site staat weer een nieuw probleem. De oplossing 

kan je tot na de meivakantie sturen naar Ronald. Ook blikten we even terug op de NK 

voor Etjes waaraan Eline had meegedaan. 

 

Veel schakers zijn aan het oefenen voor Stap examens. Voor Stap 1: Hugo en Barbara, 

Stap 2: Danny en Joris en bij Stap 3; Thom, Martijn en Jonathan. Toon gaat na de 

meivakantie ook beginnen aan de oefentoetsen. Als alles goed gaat gaan we eind mei 

weer examens afnemen. Voor Eline, Wilmer en Koen wordt het doorwerken om voor de 

zomervakantie examen te doen voor het Stap 2 diploma. 

 



 
 

De vijfde speelronde stond vanmiddag op het programma. In groep D is de spanning 

weer helemaal terug. Barbara speelde tegen Wilmer een hele goede partij met winst. 

Haar spel wordt beloond met drie punten voor het talenten klassement. Ook Koen deed 

goede zaken hij won van Hugo en heeft nu ook 2 punten. Jort was deze ronde vrij. In 

groep D hebben nu 3 spelers 2 punten: Barbara, Jort en Koen. 

 

 
 

In groep C was Eline deze ronde vrij. Niek speelde tegen Merijn en dit was de langste 

partij van deze middag. Niek won en scoorde zijn eerste punt in deze groep. Toon en 

Ruben hadden beide 2 punten gescoord in deze groep. Zij speelden tegen elkaar en de 

winnaar zou de eerste plaats in de groep delen met Eline. Ik zag een hele mooie aanval 

van Ruben op het bord komen, mat zat erin maar Ruben zag dat niet direct. Toon wel 

maar hij kon niet voorkomen dat het een paar zetten later toch mat zou worden. Ruben 

een punt erbij en 3 punten voor het talentenklassement! 

 



 
 

Harm kon deze middag niet komen wegens selectie wedstrijden bij GVAV Rapiditas. 

Danny kon vanmiddag dus niet spelen tegen de koploper in deze groep. Joris wist in de 

finaleronde nog geen wedstrijd te winnen. Vanmiddag stond de partij tegen Kasper op 

het programma. Joris speelde een goede partij en won zijn eerste punt in deze groep 

plus drie punten voor het talentenklassement. Levi kon mede koploper worden als hij 

won van Thom. Thom schaakt de laatste tijd wisselvallig met slechts 1 punt de groep. 

Levi liet ook nu zijn tegenstander kansloos en pakte de verdiende winst. Twee koplopers 

in groep B met 4 punten. Kasper staat met 2 punten op de derde plaats. In deze groep 

moeten nog twee partijen worden ingehaald: Joris - Thom en Danny – Harm.  

 

 
 

Jonathan is koploper in groep A. Martijn was vanmiddag zijn tegenstander. Martijn 

schaakt de laatste tijd weer veel te snel wat ten koste gaat van het resultaat. Jonathan 

heeft de rust achter het bord al wat beter gevonden, maar vanmiddag leek het wel op 

snelschaken. Binnen 5 minuten was de partij klaar met winst voor Jonathan! Niels en 

Miedo namen wel de tijd, er werd stevig nagedacht over de situaties op het bord die vaak 

niet eenvoudig was. Niels won met een hele mooie aanval de partij. De punten voor het 

talentenklassement gaan in groep A naar Giacomo. Hij won van Joep met een aanval 

waar meerdere stukken met elkaar samenwerkten, prima spel! 

 



 
 

In de H groep zijn al twee schakers bezig met het Stap 2 boek. Daan en Jonas hebben 

hun oefen examens voor Stap 1 goed gedaan en gaan nu verder met Stap 2. Ook Sarah 

heeft haar boek uit en gaat oefenen voor het examen. Huub heeft belooft thuis wat 

opgaven te maken met zijn papa of met Joep, zodat ook hij binnenkort kan beginnen met 

oefen examens. Als deze vier schakers daarmee klaar zijn gaan ze het echte examen 

maken. Brenden in later bij deze groep gekomen en wekt in het Stap 1 boek. Of hij voor 

de zomervakantie examen kan doen is nog even afwachten. In de H groep beginnen we 

vanaf komende woensdag een kleine competitie tot aan de zomervakantie. Voor de beste 

3 liggen er dan medailles klaar. De uitslagen daarvan komen op de site bij H Groep. 

 

E-Team 1 met fraaie twee plaats naar NK in de Euroborg 

 
E Team Kampioenschap: zaterdag 18 april 2009 

 

Op deze zonnige zaterdag werd in de Gyotschool in Haren gespeeld voor het NOSBO E 

Team kampioenschap. Onze club was weer goed vertegenwoordigt met twee teams. Het 

tweede team was vlak voor het toernooi ingeschreven. Vooraf was er wat commotie 

ontstaan over de deelname van het team Grijpskerk. Twee spelers waren in dit team 

onreglementair opgesteld, zij speelden al eerder een team toernooi voor een andere 

schaakclub en dat is niet toegestaan volgens de reglementen. Het team moest zich dus 

terugtrekken waardoor er nog slechts 5 teams aanwezig waren. 

 



     
                           Team 1                                                           Team 2 

 

De organisatie besloot het kampioenschap in een iets andere vorm te laten spelen. Met 5 

teams staat er altijd een team langs de kant en het duurt langer dan de eindtijd (17.00 

uur) om het toernooi te spelen. De teams werden opgesplitst in tweetallen waardoor er 

10 teams ontstonden. In deze vorm kan iedereen schaken en wordt de eindtijd gehaald. 

Voor onze teams betekende dit dat er 4 teams waren. Ons eerste team werd 

Paardensprong A1 (Jonathan en Joep) en A2 (Martijn en Levi), het tweede B1 (Joris en 

Kasper) en B2 (Eline en Koen). Om het eenvoudig te hoeden werd besloten om alleen de 

bordpunten te laten tellen en niet de matchpunten. Nadat alle teamleiders akkoord waren 

met de nieuwe opzet kon er geschaakt worden. In dit verslag de belangrijkste 

gebeurtenissen. 

 

In de eerste ronde troffen A1 en B1 elkaar. Joris speelde zijn eerste partij tegen Jonathan 

en Kasper trof Joep. Direct kwam er al een verrassende uitslag. Jonathan verloor wat tot 

tranen leidde, een hele knappe winst van Joris. Joep won wel en beide teams hadden 1 

punt te pakken. Team A2 speelde tegen Groningen 2. Martijn verloor zijn partij door veel 

te snel te spelen. Levi had geen problemen, heel eenvoudig won hij zijn partij. Team B2 

haalde in de eerste ronde geen punten. 

 

Joris en Kasper speelden de tweede tegen Martijn en Levi, ook in deze partijen een grote 

verrassing. Joris won weer, met erg knap spel. Van afspraken tussen de teams was dus 

geen sprake en terecht! Levi pakte weer een punt door Kasper te verslaan. Jonathan en 

Joep wonnen allebei hun partij. Het lukte team B2 in de tweede ronde niet om punten te 

pakken. 

 



 
 

In de derde ronde pakte Joris nog eens een half punt tegen Cindy Jung, die op de NK 

voor E spelers erg goed had gepresteerd. In het eindspel stond Joris een Toren voor met 

voor beide spellers een aantal Pionnen en een Dame. Beide spelers hadden nog drie 

minuten op de klok en leken in tijdnood te komen. Cindy bood remise aan wat Joris 

accepteerde, een knap half puntje maar er had meer ingezeten. Diverse malen konden 

de Dames worden afgeruild wat in het voordeel van Joris zou zijn geweest. 

 



 
 

In de volgende ronden wist het eerste team veel punten te pakken. Het tweede team 

lukte dat helaas niet maar er werd wel goed gespeeld. In de vierde ronde speelden A1 en 

Haren 2 

tegen elkaar, een leuke ontmoeting want Joep speelde weer eens tegen Jelle. Tijdens de 

chess off was Joep speelde goed maar vanmiddag was Jelle de betere speler. In ronde 5 

speelde Joep tegen de oudere broer van Jelle, Tycho. Na een spannende partij moest 

Joep ook dit punt afstaan. De enige twee partijen die Joep vanmiddag verloor.  

 

Na de vijfde ronde stonden drie teams ruim bovenaan: Groningen, Haren en ons eerste 

team. De verschillen waren klein dus kon er nog van alles gebeuren. Kasper zorgde nog 

voor een grote verrassing door van Jelle te winnen, wat met recht een prestatie mag 

worden genoemd.  

Met nog een speelronde te gaan stond het eerste team derde met twee punten 

achterstand op Haren. Haren 1 speelde tegen ons team A2. Haren 2 trof Groningen 1 en 

ons team A! speelde tegen B2. Om nog tweede te worden moest team A2 beide partijen 

winnen en Haren tegen Groningen punten verliezen. Ook team A1 mocht geen punten 

verliezen. Een spannende ronde dus. 

 

Martijn schaakte eindelijk rustig en dan zie je dat het spel veel beter wordt. Zijn 

tegenstander had geen enkele kans, het eerste punt was binnen. Jonathan en Joep 

haalden het tweede en derde punt binnen. Groningen won ook op een bord dus kwam 

het aan op het resultaat van Levi. In het eindspel had hij een flink voordeel op het bord, 

met Koning en Dame tegen Koning alleen maakte hij het in een hoog tempo af, knap 

werk en de tweede plaats was binnen. Levi scoorde 7 punten uit 8 partijen! Haren 

scoorde in de laatste ronde geen enkel punt. 

 



 
 

Eline en Koen in het tweede team hadden het lastig, zij verloren veel partijen maar er 

werd goed geschaakt en veel partijen gingen maar net verloren. Veel partijen kon ik 

slechts op afstand volgen omdat er tussen de boren geen teamleiders aanwezig mochten 

zijn. 

 

Het eerste team gaat dus naar de NK in de Euroborg in Groningen, een thuiswedstrijd. 

Het hele team is volgend jaar nog steeds E tje dus er zit veel perspectief in voor volgend 

jaar. Voor de plek van Jonathan hebben we voldoende spelers die op dit niveau 

meekunnen! 

 

Het was een erg leuk toernooi waar een goede en rustige sfeer hing, ook onderling 

tussen de teams was sfeer optimaal. Complimenten voor de organisatie, alleen jammer 

dat er zo weinig teams aanwezig waren.  

 

Eindstand: 

1. Groningen            24½ bordpunt 

2. Paardensprong 1           22 

3. Haren            20 

4. Unitas              7 

5. Paardensprong 2             6½ 

 

 



 
De winnende teams: Groningen, Sc de Paardensprong en Haren 

 

 

 

 

Belangrijke winst voor Thom en Joep op trouwdag Bram en 
Annelies 

 
Clubmiddag: 24 april 2009 

 

Vanmiddag waren er slechts twee schaaktrainers op de club aanwezig, Sjoerd en Ronald. 

Evie zit de komende dagen in Venlo voor het NK Jeugdschaken. Bovendien was het de 

trouwdag van Bram en Annelies! Met slechts twee trainers kunnen we geen les geven, 

daarvoor is de groep te groot. Vandaar dat we eerst de 6e ronde in de competitie 

speelden en een aantal inhaalpartijen. Het tweede deel van de clubmiddag stond in het 

teken van schaakspelletjes. 

 

In groep B was het voor Thom belangrijk weer eens punten te pakken. Met slechts 1 punt 

uit vier duels staat de oudste schaker van de club er niet zo goed voor. Vanmiddag 

mocht hij eerst spelen tegen Kasper en nadien een inhaalduel uit de 3e speelronde tegen 

Joris. De partij tegen Kasper ging heel lang gelijk op en Kasper bood prima tegenstand. 

In het eindspel verloor Kasper wat stukken en wist Thom een belangrijk punt te pakken 

in deze poule. De partij was wel de langste van de middag. Ook tegen Joris had Thom 

het lastig maar wist ook uit deze partij een punt te pakken. Met de twee gewonnen 

partijen heeft Thom weer aansluiting bij de top van het klassement in groep B. Joris won 

wel zijn partij in de 6e ronde tegen Danny. Ook in deze partij duurde het lang voordat de 

winnaar bekent was. In deze groep stond ook een top duel op het programma; de 

koplopers met vier punten Levi en Harm speelden tegen elkaar. Harm met wit was 



volledig kansloos tegen Levi. Met speels gemak trok Levi de winst naar zich toe en is nu 

koploper in groep B. Levi pakt met deze prestatie ook de punten voor het 

talentenklassement. 

 

 
De stukken kunnen in de doos in de partij Levi-Harm 

 

Ook in groep C stond een partij tussen de koplopers op het programma. Eline en Ruben 

hadden beiden 3 punten gescoord. Zowel Eline en Ruben zie je wekelijks beter schaken, 

maar net als in de eerdere ontmoeting won Eline en gaat zij nu alleen op kop. Ook Toon 

deed goede zaken hij speelde tegen Merijn en ik zag hem een hele mooie aanval 

opzetten. Uit dit offensief verloor Merijn heel veel stukken waardoor hij in het verloop 

van de partij kansloos was. Toon maakte het bekwaam af en komt in deze groep op een 

gedeelde tweede plaats met Ruben. Goed gespeeld en Toon wint in deze groep de punten 

voor het talentenklassement. Niek was deze ronde vrij. 

 

 
 

 

 

Dan naar groep D. Ook hier is nog niets beslist. Jort speelde vanmiddag twee partijen, hij 

moest nog inhalen uit ronde 4 waar de partij tegen Wilmer nog open stond. De eerste 

partij tegen Barbara werd door Jort gewonnen met een prima aanval. Ook tegen Wilmer 

bleef Jort rustig doorschaken en ook deze partij werd door hem gewonnen. Jort doet 

goede zaken in groep D en gaat nu aan de leiding. Hugo moest het in de 6e ronde 

opnemen tegen Wilmer. Beide spelers scoorden tot nu toe anderhalf punt, dus een 

winstpartij zou heel welkom zijn met het oog op de stand. Hugo zagen we een hele 



knappe partij spelen, mooie aanvallen en hij liet de stukken goed samenwerken wat 

resteerde in winst. Knap gespeeld en de talentenpunten voor Hugo. 

 

 
 

In de strijd om het clubkampioenschap had Jonathan een klein gaatje geslagen met de 

concurrentie. Hij stond na de 5e ronde op kop met twee punten verschil op de nummer 

twee. Vanmiddag stond Joep klaar in ronde 6 en we verwachten een knaller van een 

partij en dat werd het. Heel lang ging de strijd gelijk op, maar Jonathan maakte een paar 

kleine foutjes waardoor Joep in het voordeel kwam. Joep gaf het voordeel niet meer weg. 

Met een toren voorsprong en een vrije Pion maakte Joep het knap af. We zagen in het 

eindspel al mat mogelijkheden maar die zag Joep over het hoofd. Natuurlijk gaan de 

talentenpunten deze week naar Joep. Martijn schaakte deze ronde tegen broer Niels. De 

eerdere ontmoeting eindigde in het voordeel van Martijn. Deze ronde was Niels gebrand 

op en overwinning en dat lukte. Martijn schaakte veel te snel en te slordig. Dat moet je 

tegen Niels niet doen. Niels schaakte in zijn eigen tempo en won verdiend de partij. De 

partij tussen Giacomo en Miedo was vrij snel afgelopen. Miedo won maar zag eerst de 

matsituatie niet en Giacomo schaakte gewoon door. Gelukkig zag Miedo het bij zijn 

volgende zet. Door de winst van Miedo en Joep blijft de stand in groep A erg spannend! 

 

 
 

Na de 6e competitieronde werden de inhaalduels gespeeld. De andere schakers mochten 

schaakspelletjes doen nadat ze hun team hadden gekozen. Aan het eind van de 

clubmiddag kregen de schakers een ijsje mee naar huis. 

 



 
Het blijft leuk: schaakspelletjes 

 

 

 

Spannende partijen op feestelijke clubmiddag 

 
Clubmiddag: 8 mei 2009 

 

Vanmiddag was het een feestelijke middag op de club. Bram en Marlies mochten hun 

huwelijks cadeau in ontvangst nemen, de 1000 + beker werd uitgereikt en Evie werd nog 

even in het zonnetje gezet als Nederlands Kampioene bij de meisjes in de B groep. Voor 

het zover was werd er eerst lesgegeven en geschaakt voor de competitie. 

 

Acht schakers zijn bezig met hun oefenexamens en zijn al zover dat ze volgende week 

hun echte examen kunnen doen. Bij Stap 1: Hugo, Barbara en Toon, Stap 2: Danny en 

Joris en Stap 3: Thom, Martijn en Jonathan. Femme heeft bijna zijn Opstapboekje 2 uit 

en kan volgende week gaan oefenen voor het Stap 1 examen. 

 



 
 

Voor de competitie stond speelronde 7 op het programma. In groep C Speelde koploper 

Eline tegen Toon die een puntje minder had. Toon speelde erg sterk en veegde Eline 

volledig van het bord. Heel goed gespeeld en Toon wint de punten voor het 

talentenklassement. De andere partij in deze groep was Ruben tegen Niek. Niek gaat de 

laatste weken beter spelen en ook vanmiddag zag ik een mooie Loper Dame aanval waar 

Ruben geen antwoord op kon vinden. Niek zette de aanval goed door en een matje kwam 

op het bord. Ruben blijft ondanks de nederlaag op de derde plaats in deze groep. Merijn 

had vanmiddag een vrije ronde. 

 

 
 

In Groep D was Wilmer afwezig. Om iedereen te laten spelen hebben we de ronde 

gewisseld met een ronde waar Wilmer vrij zou zijn. Koen speelde tegen koploper Jort en 

verbaasde ons door zijn goede spel. Jort had het heel moeilijk en verloor voor de eerste 

keer een partij in de groep. Koen verdiend de punten voor het talentenklassement en 

Jort blijft na de verloren partij nog steeds koploper. Ook Barbara speelde goed, zij nam 

de tijd in de partij tegen Hugo en dat resulteerde in een verdiende overwinning. In groep 

D blijft het spannend, de verschillen zijn klein met nog drie ronden te spelen. 

 



 
 

Martijn was vanmiddag door voetbaltraining afwezig, dus de partij tegen Miedo kon niet 

doorgaan. Er stonden nog twee spannende partijen op het programma. Joep moest het 

opnemen tegen Niels, dat zijn altijd leuke en spannende partijen. Beide spelers kunnen 

zich goed concentreren en je ziet ze reageren als er te veel lawaai is in de zaal. Ook deze 

keer zag ik beide spelers daarop reageren. In het begin leek Joep een klein voordeel te 

hebben, maar Niels herstelde dit knap. In het eindspel was Niels de betere en wist veel 

winst te halen door stukken van Joep te slaan. Verlies voor Joep was onvermijdelijk en 

dat gebeurde. Niels krijgt de punten voor het talentenklassement. Voor Jonathan stond 

ook een belangrijke partij op het programma: Giacomo was zijn tegenstander. Giacomo 

was wel een beetje gebrand op een goed resultaat na verloren partijen in de afgelopen 

weken. De partij ging lang gelijk op maar gedurende het eindspel leek Jonathan in het 

voordeel met wat meer Pionnen. Jonathan wist dit voordeel niet uit te buiten. De Pionnen 

gingen van het bord en een remise was een feit. Ook in groep A is nog niets beslist, de 

stand kan nog alle kanten uit! 

 

 
 

Thom is de laatste weken in Groep B beter gaan schaken terwijl broer Harm punten liet 

liggen, dit bracht de spanning weer terug in deze groep. Koploper Levi nam het op tegen 

Kasper die goede partijen kan schaken. Dat gebeurde ook vanmiddag, Kasper won en is 

door deze zege weer in de race voor een podium plek. Ook de punten voor het 

talentenklassement gaan deze week naar Kasper! Thom pakte weer een punt door Danny 

te verslaan en is ook terug in de top van het klassement. Joris kon de volle buit pakken 

in zijn partij tegen Harm. Hij stond in gewonnen positie maar het lukte Joris niet om 

Harm mat te zetten. Met een patje redde Harm een half puntje waardoor hij nog steeds 



op de 2de plaats staat in Groep B. Met nog drie ronden te spelen is het nog lang niet 

beslist in deze groep, ook Danny kan nog in de prijzen vallen. 

 

Om half zes waren veel ouders op de club aanwezig om Bram, Annelies en Evie te 

feliciteren. Eerst kregen de schakers die op 16 mei het NK E team kampioenschap gaan 

spelen een T-shirt mee zodat ze als team te herkennen zijn. Daarna was het tijd om de 

1000 + beker uit te reiken. Jonathan mocht deze beker in ontvangst nemen, hij is de 

eerste schaker die een rating heeft gehaald boven de 1000. Gefeliciteerd! 

Misschien krijgt dit een vervolg met een nieuwe te winnen beker, bijvoorbeeld rating 

1250, dat horen jullie nog! 

 

 
 

Evie is Nederlands kampioene geworden bij de B groep voor meisjes. Zij was daarvoor 

een week in Venlo en mag nu naar het EK welke in Italië wordt gespeeld. Evie kreeg van 

Bram een feestverpakking met lekkernijen overhandigt. Evie gefeliciteerd met dit 

kampioenschap! 

 



 
 

Voor Annelies was het haasten om op tijd in de Hunzeborgh aanwezig te zijn. Door 

drukte op de ringweg was ze net op tijd aanwezig om bij binnenkomst het Lang zullen ze 

Leven te horen. Bram en Annelies kregen van Barbara en Eline hun cadeau overhandigt; 

de map met alle door de kinderen gemaakte A 4tjes, aangevuld met foto’s en verslagen. 

We hopen dat ze er nog heel veel jaren in terug kunnen kijken. Bram en Annelies 

gefeliciteerd! 

 

                    
 



Geen clubcompetitie maar veel examens op clubmiddag 

 
Clubmiddag: 15 mei 2009 

 

Een spannende clubmiddag vandaag voor de kinderen die hun Stap examen gingen doen. 

Jonathan en Thom Stap 3, Joris en Danny Stap 2 en Barbara, Toon en Hugo voor Stap 1. 

Onder toeziend oog van Ronald deden zij hun examen in de kleine zaal. Door 

plaatsgebrek mocht Thom examen doen in het kantoor. Bram was er door 

omstandigheden vanmiddag niet zodat de rest van de schakers werden ingedeeld bij 

Sjoerd en Evie. 

 

Als er examens worden gedaan spelen we geen competitie. De kinderen hebben en uur 

de tijd om hun examen te maken en hoeven zich dan niet te haasten om toch mee te 

doen met de competitie. Om 17.00 gingen de kinderen die normaal les hadden potjes 

snelschaken doen. Met 5 minuten op de klok is het de opdracht om zoveel mogelijk 

partijen te winnen. Dit is ook een goede training voor de zgn “beslissings vluggertjes” die 

vaak worden gespeeld op toernooien. 

 

 
 

 

Joep, Merijn, Niels en Eline wisten 4 partijen te schaken. Niels haalde de meeste punten, 

3,5, gevolgd door Merijn met 2,5. Joep scoorde 2 punten en Eline 1. Miedo wist drie 

partijen te spelen en won die allemaal. Ook Levi, Jonathan en  Kasper  schaakten drie 

partijen maar zij wonnen er 2. 

 

De gemaakte examens mogen we niet zelf nakijken. We sturen ze op naar de diploma 

consul van de NOSBO; Wout Admiraal. Hij kijkt ze na en stuurt bij voldoende resultaat de 

diploma’s. Omdat volgende week het Hemelvaart weekend is reiken we de diploma’s een 

week later uit, op 29 mei om 17.30 uur. A.s. vrijdag is er wel een clubmiddag voor de 



schakers die wel op de club aanwezig kunnen zijn. Als er voldoende kinderen zijn spelen 

we een competitie ronde. De afwezige kinderen halen later hun partij in. 

 

 

Zeven! Bekers op Grand – Prix Staunton 
 

Grand – Prix Staunton: zaterdag 16 mei 2009  

 

De Grand – Prix van Staunton is een van de leukste toornooien van het jaar. Achter de 

speelzaal ligt een heerlijke speeltuin waar de kinderen na hun partij zich lekker kunnen 

uitleven. Ook staat er een tafeltennis- en voetbaltafel, en binnen een aantal computers. 

Vandaar dat er dit jaar weer 79 schakers aanwezig waren, waarvan 13 van onze club. 

 

 
 

Aan het begin van het toernooi ging er het een en ander mis. Martijn stond niet op de 

deelnemerslijst, gevolg een nieuwe indeling moest worden gemaakt. Martijn kwam 

terecht in groep E, waar ook Levi, Joep en Niels inzaten. Op basis van zijn rating had hij 

een groep lager moesten zitten, maar Martijn heeft al vaker gespeeld tegen jongens met 

een 900 rating. Omdat Martijn in groep W kwam schoof Jonathan een groepje op, hij was 

als sterkste ingedeeld in groep D en kwam met de laagste rating in groep C. Dat is pech 

hebben! Toon was na aankomst direkt de speeltuin ingedoken, en toen iedereen in zijn 

groepje zat bleek dat hij zich niet had aangemeld. Ook zijn tas stond nog in de auto. Het 

was te laat om hem nog in te delen zodat hij niet mee kon doen. Edwin heeft Toon toen 

maar naar huis gebracht. Het is de eerste keer dat dit gebeurt, we hebben nu 

afgesproken dat degene die rijd ervoor zorgt dat de kinderen die bij hem/haar in de auto 

zitten zich aanmelden zodat dit niet meer gebeurt. 

 



 
 

Dan naar het toernooi. In de J groep schaakten Jort en Niek. Beide broers wonnen 

eenvoudig hun eerste vier partijen en waren op weg naar een podiumplek. In de vijfde 

ronde speelden ze tegen elkaar. Die partij duurde nog geen minuut (ik kon nog net een 

foto maken. Met een herdersmatje won Niek de partij. Uit de resterende twee ronden 

haalden beide schakers nog een punt. Niek won groep J met 6 punten op onderling 

resultaat. Jort die eerste dacht niets gewonnen te hebben werd toch derde met 5 punten. 

Niek wint 81 ratingpunten en Jort 41. Een prima prestatie! 

 

De vader en Eline schreef in het verslag van het NK voor Etjes dat Eline ondanks alle 

verliespartijen veel had geleerd. Op de clubmiddag voor dit toernooi verloor ze nog 

kansloos van Toon. Vanmiddag was Eline in topvorm. Ik zag haar zelfverzekerd achter 

het bord zitten en als ze achterstond bleef ze goed doorschaken. Eline won alle partijen! 

Zij is de tweede schaker in de historie van de club die dat lukt. Ik heb het even moeten 

nakijken: Levi was de eerste op het schaakfestival Groningen. Eline wint maar liefst 120 

ratingpunten! 

 

 
 

Daan en Ruben kwamen uit in de H groep. Daan was hier veruit de jongste en won 3 

partijen. Opvallend dat hij won van twee sterkere spelers en ook van Ruben! Ruben 

stond met nog twee ronden te gaan op 2.5 punten. De laatste twee partijen heb ik hem 

een beetje gevolgd en ik zag Ruben erg goed spelen. Beide partijen werden gewonnen en 

omdat de concurrentie punten verloor werd Ruben in deze groep 2e. Dus weer een beker 

erbij voor hem. Daan wint toch nog 3 puntjes voor zijn rating, Ruben mag 49 punten bij 

zijn rating optellen. 



 

In groep G een schaker van onze club Giacomo. Hij werd met 3.5 punten vierde in de 

groep. Giacomo kan goed schaken dat bewijst hij wekelijks op de club, maar op 

toernooien wil het vaak niet lukken. Vanmiddag won hij zijn partijen van de schakers die 

onder hem eindigde en hij verloor een half puntje tegen Bauke Riedstra die in deze groep 

laatste werd. Giacomo won toch nog 14 punten voor zijn rating. Miedo was de enige 

schaker in de F groep en presteerde naar behoren. Hij won de groep met gemak, in de 

beslissende partij voor de eerste plaats tegen Cindy Yang maakte hij geen fouten en won 

overtuigend. Ook Miedo wint veel punten voor zijn rating: 61, daarmee is Miedo ook over 

de 900 puntengrens.  

 

 
 

Vier schakers van onze club dus in de E groep. Daar ben ik aan de ene kant nooit zo blij 

mee, ze kennen elkaar maar aan de andere kant meer kansen op bekers. Voor Levi was 

het de eerste keer dat hij in zo’n hoog groepje zat. Levi won twee keer waaronder de 

partij tegen Niels, maar verloor b.v. van Pieter van Foreest. Ik heb deze partij niet 

kunnen zien, maar ik denk dat hij mee is gegaan in het tempo van zijn tegenstander. De 

laatste plaats kost Levi slechts 31 punten. Joep is ook flink in rating gestegen en zat ook 

voor het eerst in een hogere groep. Joep won twee keer en speelde remise tegen Niels. 

Ook voor Joep valt het ratingverlies mee, 20 puntjes. Martijn schaakte eindelijk rustige 

partijen waar hij meer tijd nam. Dat resulteert in betere partijen en een betere score. 

Martijn werd derde, met o.a. winst op de winnaar van de groep Thomas Wigmans. Ook 

Niels won van deze schaker van SC Haren. Met winst op Pieter, Martijn en een remise 

partij tegen Vincent Wolters haalde Niels 4 punten en won de tweede plaats in deze 

groep. Na heel veel vierde plaatsen voor het eerst op een GP toernooi sinds januari 2008. 

Niels wint 31 punten en Martijn 56. 

 



 
 

Jonathan kwam dus in een sterke groep uit. In groep C lagen de rating verschillen een 

kleine 100 punten uit elkaar. Jonathan had het heel lastig en verloor 6 partijen. Wat wel 

leuk was dat de tegenstanders erg sportief waren en Jonathan na afloop nog het een en 

ander aan uitleg gaven. In de laatste partij accepteerde Jonathan een remise voorstel 

van Chris Admiraal die hiermee de groep won. Volgens Froukje stond Jonathan er beter 

voor maar Jonathan koesterde dit halve punten om de schade aan zijn rating nog wat te 

beperken. Jonathan moet 61 punten inleveren, waardoor hij op een volgend toernooi 

weer wat lager wordt ingedeeld. 

 

We kunnen terugzien op een bijzonder geslaagd toernooi. Nog nooit wonnen schakers 

van onze club zoveel bekers op een toernooi, en werden zoveel rating punten gewonnen. 

Voor de kinderen was het een heel leuk toernooi waar ze mede dank zij het mooie weer, 

tussen de partijen door, lekker konden buitenspelen. Ook voor de ouders waarvan de 

meeste de hele middag bleven was het goed toeven in de Helpen! 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

Uitslagen Grand Prix Staunton 
 

C-groep 

 

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

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

  1. Chris Admiraal   Grijpskerk    5.5  22.5  18.25  23.5  1051 1312 +2.30 

  2. Sander Taams     Hoogeveen     5.0  23.0  14.75  18.5  1114 1231 +1.10 

  3. Adrian Kuiper    Leek          4.0  24.0  11.50  15.0  1053 1132 +0.78 

  4. Ziggy Zijdemans  Hardenberg    3.5  24.5   9.50  15.5  1052 1082 +0.30 

     Joel Benninga    Hardenberg    3.5  24.5   9.00  15.0  1126 1071 -0.52 



  6. Ewoud Wempe      Staunton      3.0  25.0   8.25   8.0  1106 1024 -0.82 

     Jacob de Groot   Hardenberg    3.0  25.0   8.00  16.0  1088 1027 -0.60 

  8. Jonathan Eynav   Paardensprong 0.5  27.5   2.75   0.5  1036  662 -2.54 

 

E-groep 

 

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

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

1. Thomas Wigmans     Haren         5.0  23.0  15.00  19.0  0900 1039 +1.31 

2. Niels van NimwegenPaardensprong  4.0  24.0  16.00  17.5  0882  934 +0.53 

3Martijn van NimwegenPaardensprong  4.0  24.0  14.50  17.0  0807  945 +1.35 

4.Pieter van Foreest Groningen      4.0  24.0  11.00  15.0  0902  931 +0.30 

5. Vincent Wolters    Haren         3.5  24.5   9.50  11.5  0931  877 -0.52 

6. Roward Huizing    Haren          3.0  25.0  10.50  15.0  0861  837 -0.25 

7. Joep Scheerhoorn  Paardensprong  2.5  25.5   8.00  10.0  0899  780 -1.18 

8. Levi Nies         Paardensprong  2.0  26.0   7.00   7.0  0888  725 -1.54 

Volgorde voor plaats 2-3-4 bepaald door onderling resultaat 

 

F-groep 

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

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

1. Miedo Kaway       Paardensprong  5.5  22.5  17.25  23.5  0860 1040 +1.52 

2. Cindy Yang        Unitas         5.0  23.0  14.00  23.0  0780  980 +1.90 

3. Bert van Amerongen Hoogeveen     3.5  24.5  13.50  17.0  0803  818 +0.16 

4. Daan Voorintholt  Grijpskerk     3.5  24.5  12.75  11.5  0751  826 +0.72 

5. Bart Scholten     Gorredijk      3.5  24.5   9.50  12.5  0787  821 +0.32 

6. Rick Jager                       3.0  25.0   7.50   9.0  0850  762 -0.89 

7. Zowie Zijdemans   Hardenberg     2.0  26.0   7.00  10.0  0855  653 -1.91 

8. Jan van Reijendam Staunton       2.0  26.0   5.50   5.5  0845  654 -1.82 

Volgorde voor plaats 3-4-5 bepaald door onderling resultaat 

 

G-groep 

 

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

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

1. Erik Holland      Assen          6.5  21.5  18.75  26.5  0686 1114 +3.05 

2. Welmoed Tjepkema  ESG            5.5  22.5  15.25  24.5  0733  915 +1.53 

3. Gyan de Haan      Grijpskerk     4.0  24.0  11.00  16.0  0685  742 +0.58 

4. Giacomo Valdes    Paardensprong  3.5  24.5  10.25  15.0  0695  691 -0.04 

5. Kay Thijsen       Leek           3.0  25.0   6.50  10.0  0700  640 -0.61 

6. Tobias Brouwers   Unitas         3.0  25.0   5.50  15.0  0682  643 -0.39 

7. Selina Talsma     DSC            2.0  26.0   4.00   4.0  0653  539 -1.07 

8. Bauke Riedstra    Haren          0.5  27.5   1.75   1.0  0696  269 -3.05 

 

H-groep 

 

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

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

 1. Falco Vorenkamp   Grijpskerk    5.5  22.5  17.25  23.5  0620  838 +1.87 

2. Ruben de Wolf     Paardensprong 4.5  23.5  13.75  16.5  0598  713 +1.12 

3. Salim Elsafi      Leek          4.0  24.0  11.50  14.0  0593  662 +0.69 

4. Robin van Dijken                4.0  24.0  10.00  17.0  0650  654 +0.05 

5. Koen Keijzer      Staunton      4.0  24.0  10.00  15.0  0612  659 +0.46 

6. Daan de Vetten    Paardensprong 3.0  25.0  10.00  12.0  0600  561 -0.39 

7. Martin Scholtens  Unitas        3.0  25.0   7.00  14.0  0645  554 -0.89 

8. Mark Schreurs                   0.0  28.0   0.00   0.0  0557 -118 -2.91 

Salim derde op grond van SB-score 

 

I-groep 

 

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



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

1. Eline Hoexum      Paardensprong  7.0  21.0  21.00  28.0  0515 1250 +3.51 

2. Sam Steenbeeke    Assen          5.5  22.5  13.25  24.0  0500  747 +2.17 

3. Reinier Holland   Assen          4.5  23.5  10.75  20.0  0555  611 +0.53 

4. Vincent van Aalten Haren         3.0  25.0   6.50  11.0  0500  467 -0.33 

5. Quin Stowers      Notabene       3.0  25.0   6.00  12.0  0500  467 -0.33 

6. Merlijn Albertsma                3.0  25.0   5.00  11.0  0500  467 -0.33 

7. Guus Hak                         2.0  26.0   3.00   6.0  0550  352 -1.89 

8. Mees Voorintholt  Grijpskerk     0.0  28.0   0.00   0.0  0500 -218 -3.33 

 

 

J-groep 

 

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

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

1. Niek Schroor      Paardensprong  6.0  22.0  17.50  26.0  0466  740 +2.19 

2. Merlijn Ermens                   6.0  22.0  16.00  21.0  0450  742 +2.35 

3. Jort Schroor      Paardensprong  5.0  23.0  11.00  23.0  0494  585 +0.88 

4. Folkert Scholten  Gorredijk      4.5  23.5  10.75  19.5  0472  532 +0.61 

5. Kevin Heijnen     Leek           3.5  24.5   5.25  12.5  0429  436 +0.08 

6. Lucas Brouwers    Unitas         2.0  26.0   1.00   3.0  0407  281 -1.18 

7. Tyrza Postema     Oostermoer     1.0  27.0   0.00   7.0  0262  151 -0.73 

8. Emma Lochorn      Staunton       0.0  28.0   0.00   0.0  0500 -309 -4.20 

Niek eerste op onderling resultaat 

 
 
 

Mooi resultaat voor jong E-team op de NK! 
 

NK E teams: zaterdag 23 mei 2009 
 

Voor het eerst in de jonge geschiedenis van de club waren we aanwezig op het NK voor E 

teams. Dit jaar (en ook de komende twee jaar) wordt het NK gespeeld in Groningen. De 

organisatie had voor een mooie accommodatie gekozen: het Noorderpoortcollege met 

uitzicht op stadion de Euroborg. In het stadion werden wedstrijden gespeeld voor D 

teams, de schakers konden tussen de partijen door lekker naar voetbal kijken. Veertig 

teams waren op het kampioenschap aanwezig, zij kwamen uit alle windstreken. Het team 

uit Maastricht moest de langste reis ondernemen.  

 



 
 

Onze club is niet onopgemerkt gebleven binnen de schaakbond. In het programmaboekje 

bestede Jan Peek, voorzitter van de Noordelijke Schaakbond, in het voorwoord ruim 

aandacht aan onze club, citaat: 

Voor drie deelnemende teams is het kampioenschap een thuiswedstrijd: Schaakclub 

Groningen, Schaakclub Haren en de Paardensprong. Groningen en Haren hebben vaker in 

de jeugdkampioenschappen gespeeld. Dat geldt niet voor Schaakclub de Paardensprong. 

Deze vereniging is pas sinds 2007 lid van de NOSBO en debuteert in dit toernooi. Het 

bijzondere is dat dit een kinder-schaakvereniging is. Een schaakclub zonder senioren 

dus: zo leuk kan schaken zijn. Ik hoop dat dit echte jeugdteam de kracht van hun 

formule in de Euroborg kan laten zien: Succes Paardensprong! 

 



 

 

Mooie woorden van de voorzitter richting onze club. We speelden vandaag in de vaste 

teamopstelling. Op bord een moest Jonathan het opnemen tegen de sterkste schakers 

van de andere clubs. Bord twee was voor Joep, bord drie voor Martijn en Levi speelde op 

het vierde bord waar we van te voren veel punten verwachten, immers de ratings van 

onze schakers lagen niet ver uit elkaar, wat bij veel andere teams wel het geval was. 

 

De eerste ronde troffen we direct een zware tegenstander, ESV uit Eindhoven. Hun bord 

een speler had al eens geschaakt op een EK. Ook de spelers op bord twee en drie waren 

van formaat, ratings boven de 1000. Misschien lagen er kansen voor Levi op het vierde 

bord. Zoals verwacht verloren we op de eerste vier borden, de jongens werden niet 

weggetikt, maar de tegenstanders schaakten gewoon slimmer. De ongedekte stukken 

bleven niet staan maar verdwenen direct van het bord. Levi schaakte erg goed op bord 

vier en won zijn partij. Toch een bordpunt tegen het team wat later Kampioen van 

Nederland zou worden.  

 



 
 

Een sterke tegenstander tref je altijd, en die hadden we gehad. In de tweede ronde lagen 

misschien meer kansen tegen Chesscool 1 uit Haarlem. Qua rating lagen er zeker kansen 

op een goed resultaat. Op alle vier de borden kwamen de schakers in een eindspel 

terecht. Wat opviel was dat de tegenstanders meer materiaal op de borden had. Met 

name hadden de tegenstanders meer pionnen op het bord. Gevolg; op alle borden werd 

verloren. Heel jammer er had zeker meer ingezeten als de ongedekte stukken gewoon 

waren geslagen.  

 



 
 

De derde ronde gingen we puntloos in en troffen een team wat ook puntloos was, 

Leusden. We kwamen in een lokaal waar Bram de wedstrijdleiding in hadden had. Hier 

werd gespeeld voor de onderste plaatsen en we wilden hier dus niet meer terug komen. 

Levi scoorde al heel snel het eerste bordpunt. Op dat moment stonden ook Joep en 

Martijn flink voor. Jonathan had zeker kansen op het eerste bord maar hij maakte een 

paar foutjes waardoor hij zijn partij toch verloor. Joep en Martijn maakten geen fouten 

en wonnen hun partij. Een 3 – 1 overwinning  waar we mooi mee verder konden. 

 



 
 

Tussen de partijen door konden de jongens simultaan spelen tegen Evie en Olaf. Na de 

partijen waren ze dan ook vaak te vinden in de hal waar deze partijtjes werden gespeeld. 

Met twee matchpunten op zak en volle magen na de lunch gingen we de vierde ronde in. 

Tegenstander in deze ronde was Promotie uit Zoetermeer. In deze ronde weer een zware 

tegenstander voor Jonathan. Hij trof een jongen met een rating van 1405. De kansen 

lagen op bord twee en drie omdat ook Joep een sterke speler trof. Joep speelde een hele 

goede partij maar maakte in het eindspel een foutje. Joep had een vrijpion op de H rij die 

zo kon doorlopen. Zijn tegenstander had een pion op de 6e rij staan die eraf zou gaan als 

Joep zijn Toren ernaast had gezet. Joep zag het helaas niet en plaatste zijn pion op de 8e 

rij. Een denkfoutje, de pion promoveerde en Joep verloor deze partij. Ook Jonathan wist 

niet te winnen en moest nadien een beetje moed in worden gepraat. Toch haalden we 

een gelijk spel. Levi speelde weer een sterke partij, in een hoog tempo werd zijn 

tegenstander verslagen. Martijn had ook weinig moeite om een bordpunt te winnen.  

 



 
 

In de tussenstand stond het team na de vierde ronde op de dertigste plaats. Het team 

trof ZSC-Seande uit Zaandam in de vijfde ronde. Ook in deze ronde werd het een gelijk 

spel 2 –2. Joep zorgde voor een bordpunt met een hele goede partij. Een prachtig matje 

op C8. Een klein incident was er in de partij van Jonathan. Zijn tegenstander had tegen 

Jonathan gezegd dat hij af en toe stukken  zou rechtzetten. Dat gebeurde een aantal 

keren en Jonathan zei er niets van. Jonathan schaakte een degelijke partij. Hij stond dan 

ook ver voor toen zijn tegenstander de witte Loper op een zwart veld zette. Ik vroeg de 

wedstrijdleider daar wat van te zeggen dat moest volgens de arbiter de speler zelf zien. 

Jonathan zag het niet maat gelukkig won hij de partij. 

 

In de zesde ronde moesten de mannen aantreden tegen Caissa Hoorn. Levi was weer de 

eerste die won. In een hoog tempo werd zijn tegenstander verslagen. Erg knap om te 

zien hoe Levi de meestal oudere kinderen weet te verslaan. Waarschijnlijk denken ze 

vaak: tegen z’n klein ventje ga ik wel even winnen. Joep zette het team op een 2 – 0 

voorsprong en een mooi resultaat lag voor het grijpen. Omdat Jonathan verloor op het 

eerste bord moest Martijn het doen. In het eindspel stonden voor beide spelers een 

Toren op het bord maar Martijn z’n tegenstander had ook nog een pion. Deze schaakte 

Martijn er knap af. Een remise stelling dus. Ik stond op het punt om Martijn een 

remisevoorstel in te fluisteren maar op dat moment ging het mis. Martijn zette zijn 

Koning in een penning. Na het schaakje wat volgde ging zijn Toren eraf. Jammer maar 

wel weer een gelijk spel. 

 

In de laatste ronde moest de winst worden gepakt. In de tussenstand stond het team op 

de 28e plaats. Het moest gebeuren tegen SHTV 1. De schakers uit mijn geboortestad 

kwamen er niet aan te pas. De jongens oogden scherp en op alle borden vlogen de 

stukken van de Hagenaars eraf. Een hele fraaie 4 – 0 overwinning! 

 

In de eindstand klom het team van de 28e naar de 21e plaats (op matchpunten gedeeld 

18e). 



Vooraf hadden Bram en ik gehoopt op een plek in de middenmoot en dat is gelukt! 

We hebben een heel jong team die volgend jaar allemaal nog mee kunnen doen. Levi 

zelfs nog 3 jaar. Helaas, als we ons kwalificeren en waarom niet, moeten we het doen 

zonder Jonathan. Gelukkig hebben we veel jonge schakers die de plaats van Jonathan in 

kunnen nemen. Na de vijfde speelronde werd het team geïnterviewd door RTV Noord. 

Beelden hiervan zijn op de site te zien door de regel bovenaan dit verslag aan te klikken. 

 

  
 

 

 

Teamwedstrijden op clubmiddag 

 
Clubmiddag: 22 mei 2009 

 

Een aantal kinderen waren i.v.m.het Hemelvaart weekend niet aanwezig. Ook Sjoerd en 

Evie konden niet komen. Vandaar dat we vanmiddag geen les gaven en de competitie lag 

ook vanmiddag stil. Volgende week spelen we de 8e ronde. Vanmiddag speelden we met 

teams, er waren genoeg kinderen om 4 teams te vormen. De vier schakers met de 

hoogste rating mochten hun team kiezen, dit waren: Jonathan, Joep, Levi en Niels. Er 

werd gespeeld in een vaste opstelling dus de rating besten zouden elkaar treffen. De rest 

van de opstelling wordt bepaald wanneer je bent gekozen. Om qua tijd uit te komen 

kregen de schakers 7 minuten op de klok.  

 

De gekozen teams 

Team  A: Jonathan, Daan, Hugo en Koen/Femme (zij speelden samen) 

Team B: Joep, Martijn, Niek en Jort 

Team C: Levi, Miedo, Kasper en Eline 

Team D: Niels, Giacomo, Joris en Wilmer 

 



 
 

In de eerste ronde speelde team A tegen team D. Alleen Jonathan wist te winnen van 

Niels. Dus geen matchpunten voor team A, slechts 1 bordpunt. De strijd tussen team B 

en C leverde voor team B bijna de volle winst op. Alleen Miedo wist een half puntje 

binnen te halen in de partij tegen Martijn.  

 

 
 

 

De winnaars van de eerste ronde troffen elkaar in ronde twee, en dus ook de verliezers. 

Niels won in een heel leuke partij van Joep. Martijn schaakte een goede partij tegen 

Giacomo en zorgde voor een gelijke stand. Joris was goed op dreef deze middag hij won 

zijn tweede partij van de middag tegen Niek. De partij tussen Wilmer en Jort leverde 

geen winnaar op, het werd remise. Team D won dus en pakte 2.5 bordpunten. 

 



 
 

Interessant was de ontmoeting tussen team A en C zij verloren de vorige ronde. De bord 

1 spelers Jonathan en Levi moesten het tegen elkaar opnemen. De partij wisselde steeds, 

de ene keer stond Levi voor en dan weer Jonathan. Beide spelers wisten een Pion te laten 

promoveren maar die werden even snel weer geruild. Levi was uiteindelijk de sterkste 

met een knappe overwinning. Op bord twee in team A speelde Daan. Hij schaakt in de 

woensdaggroep en kwam vandaag even een kijkje nemen op de vrijdag waar hij volgend 

seizoen waarschijnlijk ook gaat schaken. Daan schaakte tegen de 6 jaar oudere Miedo. 

Daan kon niet winnen maar schaakte een goede partij. Ook Kasper en Eline wisten te 

winnen tegen Hugo en Koen/Femme. Met vier tegen nul won team C. 

 

 
 

In de laatste ronde moest team D spelen tegen team C. Niels won knap van Levi en 

Giacomo was Miedo de baas. Toch werd het een gelijk spel. Kasper liet zien dat hij goed 

kan schaken en hij liet Joris kansloos. Eline won van Wilmer die in deze partij toch wat 

kansjes had maar iets te veel fouten maakte. Een gelijk spel werd het ook tussen team A 

en B. Op bord een won Jonathan van Joep. Koen en Femme wonnen van Jort. Martijn 

was Daan de baas en Niek won van Hugo. Met 2 gelijke spelen kwam de volgende 

eindstand op het bord: 

 

1e Team D  5 matchpunten en 7.5 bordpunten 

2e Team B  3 matchpunten en  7 bordpunten 

3e Team C  3 matchpunten en 6.5 bordpunten 

4e Team A  1 matchpunt en 3 bordpunten. 

 



Pupillendag Gouda: inmiddels is duidelijk wie er allemaal naar de Nationale Pupillendag in 

Gouda gaan. Alle vrijplaatsen voor onze club zijn toegewezen. Dit betekent dat 5 

schakers van onze club mee gaan doen. Dit zijn: Daan, Joep, Jonathan, Levi en Martijn. 

Jongens gefeliciteerd!  

 

 

Verslag Grand Prix Het Kasteel te Coevorden 
 
Zaterdag 23 mei 2009 
Door Marsha Nies 

 

Het was een mooie zonnige dag, die 
er eigenlijk om vroeg om iets in de 
buitenlucht te doen en dat hadden een 
aantal mensen waarschijnlijk ook 
gedaan in dit Hemelvaartweekend. 
Verder waren er ook nog wat andere 
toernooien gaande. Toch waren er nog 
24 kinderen en jongeren uit de 
noordelijke provinciën, die helemaal 
afgereisd waren naar Coevorden om 
de hele zonnige middag in een 
bovenzaaltje door te brengen. Ruim 
8% van de schakers waren 
Paardensprongers. Te weten: 
Jonathan en Levi. Er waren zelfs zo 
weinig mensen die vanuit Groningen 
naar Coevorden gingen, dat ons 
gevraagd werd om de bekers en 
vaantjes mee te nemen. Zodoende 
gingen we rijker heen dan terug; 9 
bekers heen, nul terug ☺.  
Jonathan en Levi zijn inmiddels al zo 
goed dat ze bij de topgroepen werden 
geplaatst, respectievelijk de A- en de 
B-groep. Of zou het er toch aan liggen 
dat er verder alleen nog maar een C-
groep was?? 
Alle gekheid op een stokje. Het was 
dus inderdaad zo dat er maar drie 
groepen waren. En daarbij kwam Jonathan (1036) nèt in de A-groep met ratings van 
1036-1421 en Levi (868) nèt in de B-
groep met ratings van 855-1032. De 
groep daaronder had ratings van 429-
851. Het is met zulke grote verschillen 
binnen een groep dus allemaal maar 
net hoe het uitkomt met de plaatsing 
en in het geval van onze jongens 
beloofde dit een heel pittig toernooi te 
worden. Het duurde ook erg lang voor 
er een partij gewonnen werd en dit 



was vooral voor Levi wel erg teleurstellend. Jonathan kon er beter mee omgaan, hij 
weet inmiddels goed wat het is om tegen een muur van 1000-plussers aan te botsen; 
dit had hij ook bij het GP toernooi 
Staunton gemerkt.  
Jonathan trof eerst Lucas van 
Foreest, toen Sander Taams, 
Joël Benninga, Hendrik de Groot 
en Adrian Kuiper, van wie hij 
allemaal verloor. De kortste partij 
was tegen de enorme “reus” 
Hendrik de Groot, zowel een 
reus als persoon – als 16-jarige 
tegen de 7-jarige Jonathan – als 
in rating (1401) en het was dan 
ook niet gek dat Jonathan tegen 
deze latere toernooiwinnaar 
verloor. Daarna won hij van 
Ziggy Zijdemans en speelde een 
remise tegen Jacob de Groot, 
waardoor hij toch 1,5 punt had 
gescoord op dit toernooi. Hij 
werd daarmee zevende in de 
groep van acht en zo heeft hij 
zijn rug nog mooi recht 
gehouden! 
Levi verloor vrij snel van de 
dames uit zijn groep; Lieke 
Voorintholt en Lisanne 
Waardenburg. Tegen Finn 
Dullaert ging hij volgens mij nog 
een poosje aardig gelijk op, maar 
Finn wist zijn toren ineens heel 
sterk te plaatsen waarna hij Levi 
schaak kon blijven zetten totdat 
het mat werd. Levi verloor ook van Patrick van Middelkoop. Daarna een langere partij 
tegen Zowie Zijdemans, waar het spannend werd met allebei nog een toren en 3 
pionnen. Dit wist Levi knap te 
winnen en scoorde zo zijn eerste 
punt. Hij verloor daarna nog van 
Alexander Bruschke en als 
laatste stond de partij tegen 
Pieter van Foreest op het 
programma voor Levi. Als deze 
twee jongens tegen elkaar 
schaken, lijkt het wel een extra-
rapid-high-speed 
schaaktoernooi. Je vraagt je af of 
ze nog tijd nemen om te 
ademen. Toen ik kwam kijken, 
was ik getuige van een veldslag 



van 1 minuut waarbij de stukken van het bord vlogen. Blijkbaar kon Levi nog aardig 
nadenken in dit tempo, want hij zette daarna een toren als een stuk aas neer, die 
werd geslagen door Pieter, waardoor Levi een mat achter de paaltjes kon zetten. (Ik 
leer de termen al een beetje! ☺) Zo scoorde Levi 2 punten en werd net als Jonathan 
7e in zijn groep. 
Wat de organisatie van het toernooi betreft; dat komt helaas het meest in de richting 
van hoe het er in Winschoten aan toe ging. Eén lokaal voor spelers en ouders, geen 
nevenactiviteiten op één schaakbord na waarop vrij gespeeld mocht worden. Toen 
daar echter op gespeeld werd en er op rustige toon bij gepraat werd, kwam de 
toernooileiding een aantal keer zeggen dat ze nu toch echt stil moesten zijn. Je 
vraagt je eigenlijk af wat er dan verwacht wordt van deze jonge kinderen. Dat ze 
tussen de partijen door met hun armen over elkaar op een stoel gaan zitten 
wachten? Daarbij kwam dat dezelfde toernooileider zelf helemaal niet stil was als er 
nog partijen gaande waren. Bijvoorbeeld: toen een kindje uit de C-groep de laatste 
partij geen zin meer had (om weer te verliezen?) en demonstratief onder een stoel 
ging zitten, nam deze toernooileider de plaats van dat jongetje in, tussen de andere 
partijen en ging een partij spelen tegen het andere jongetje. Daarbij ging hij 
uitgebreid hardop uitleg geven bij elke zet. Alsof dat niet storend genoeg was, ging 
hij de hele zaal opruimen door luidruchtig met tafels en stoelen te slepen terwijl 
beslissingsvluggertjes in twee groepen gaande waren. Eén van de schakers om wie 
dit ging, zei nog tegen haar moeder dat ze hier echt last van had, maar niks durfde te 
zeggen. Achteraf bleek uit Hiddo’s rapport op de NOSBO site ook nog dat de 
vluggertjes niet eens gehoeven 
hadden, maar goed. In elk geval 
riep de houding van deze man bij 
ons wel wat vervelende 
gevoelens op. Een andere leider 
liep de hele middag met een 
ongebruikt shaggie in zijn mond 
tussen de kinderen door, wat 
natuurlijk ook geen 
pedagogische prijs verdient. Al 
met al mag de toernooileiding 
eigenlijk nog wel heel blij zijn dat 
er maar 24 schakers waren. Als 
het gemiddelde aantal schakers 
van de GP toernooien aanwezig 
zou zijn geweest, hadden ze een heel groot 
probleem gehad. Dan was het heel onrustig 
en benauwd geweest in dat zaaltje. 
Gelukkig vond de toernooileiding het wel een 
goed idee van Froukje om de tafel met het ene 
schaakbord voor vrij spelen dan maar in de 
gang te zetten, zodat er toch nog ongestoord 
op gespeeld kon worden. En daar ontstond 
even later misschien wel het leukste side-event 
van de dag! De twee Paardensprong-mama’s 
besloten om eens een krachtmeting te doen, 
waarbij Froukje verreweg de sterkste bleek te 
zijn en Marsha volledig van het bord veegde. 
Voor Jonathan en Levi was dit ook weer een 



goed moment om de traantjes te vergeten en te zien dat schaken ook om het plezier gaat! 
En daar kun je gelukkig altijd zelf voor zorgen! 
 

 

Nog geen beslissingen in de competitie 

 
Clubmiddag: 29 mei 2009 

 

Eerst in dit verslag aandacht voor de H Groep. Huub, Sarah, Daan en Jonas hebben de 

proefexamens gemaakt en gaan op 3 juni hun echte examen maken. Een week later op 

10 juni hopen we ze allemaal een diploma te overhandigen. Daan en Jonas werken al een 

paar weken in hun Stap 2 boek. De komende weken gaan we veel schaken om de 

competitie van de H groep op tijd te kunnen afsluiten. 

 

Een aantal schakers was deze vrijdag niet aanwezig door het lange Pinksterweekend. De 

kinderen zijn dinsdag ook vrij en de schakers die op de Dom Helder Camara School zitten 

hebben woensdag ook nog een margedag. De clubmiddag stond voor heel veel schakers 

in het teken van de notatie (het opschrijven van schaakzetten). Dit is nodig om partijen 

te kunnen naspelen (analyseren) en bij ongelukjes op het bord de juiste stelling er weer 

op te krijgen. Bovendien moet je als je ouder bent op sommige toernooien verplicht 

noteren. Sjoerd en Ronald hebben het de kinderen geleerd, als geheugensteuntje hebben 

de kinderen een klein kaartje gekregen waarop de belangrijkste informatie staat. 

 

 
 

Geschaakt werd er ook deze middag. In Groep A kon slechts een partij doorgaan, die 

tussen Joep en Martijn. Het werd als zo vaak tussen deze spelers een spannende partij 

die heel lang gelijk opging. Joep had gedurende het grootste deel van de partij een licht 

voordeel. Dat voordeel bepaalde de uitslag van de partij. Joep gaf het niet meer uit 

handen en won. Het wordt heel spannend in deze groep wie clubkampioen wordt. 

 

Levi won weer een partij in de B groep. Dit keer was hij te sterk voor Danny die toch 

goed schaakte. De grootste concurrent van Levi in deze groep is Harm. Harm speelde 

tegen Kasper die er ook wat van kan. Het werd een goede partij die lange tijd gelijk op 

ging. Eeen paar kleine foutjes van Kasper gaven de doorslag. Harm won en komt nu op 

5.5 punten, een halfje minder dan Levi. Kasper kan nog derde worden in deze groep. 

Thom schaakte niet omdat Joris afwezig was. 

 

 

 



 
 

Alle partijen konden doorgaan in Groep C omdat de planning van ronde 10 speelden. De 

planning voor ronde 8 spelen we nu in de laatste ronde. Niek schaakte tegen Eline en 

dacht het snel voor elkaar te hebben met een variant van een Herdersmat. Na enig 

overleg tussen de trainers moesten ze opnieuw spelen. Herdersmatjes of varianten 

mogen niet en zo werd deze stelling ook beoordeeld. In de tweede partij wist Niek weer 

te winnen, nu was alles volgens de regels gegaan. Ruben deed goede zaken voor het 

klassement door te winnen van Merijn. Ruben komt nu op 4 punten, net zoveel als Eline 

en Toon. Het wordt dus heel spannend wie deze groep gaat winnen! 

 

Een beslissing lijkt gevallen in Groep D. Jort won in deze groep na een lange partij van 

Hugo. Jort staat na deze winst op kop met 5 punten, maar heeft nog een partij te gaan. 

Koen en Barbara staan op 3 punten maar hebben resp. nog 3 en 2 partijen te spelen. 

Ook Wilmer en Hugo kunnen een ereplaats halen maar dan moeten ze wel hun volgende 

partijen winnen. 

De kinderen die geen tegenstander hadden schaakten tegen elkaar wat oefenpotjes. We 

zagen Jonathan tegen Femme schaken. Jonathan ging mat achter de paaltjes! 

 

 
 

Alle partijen die niet gespeeld konden worden halen we de komende weken in. 

Goed nieuws was er afgelopen week voor de plaatsen op de Nationale Pupillendag (NK 

voor spelers geboren na 2000). Na Joep die zich kwalificeerde via een Chess Off zijn ook 

geselecteerd: Daan en Levi in de H groep, Jonathan in groep G en Martijn mag meedoen 

in de F groep.Vijf schakers dus die op 20 juni afreizen naar Gouda. Een ongekend succes 

voor onze schaakclub waar we trots op mogen zijn! 



 

Om 17.30 uur was het tijd voor de diploma uitreiking. Vijf schakers kregen hun diploma 

uitgereikt. Bij Stap 1: Barbara en Hugo, Stap 2: Danny en bij Stap 3: Jonathan en Thom. 

Toon en Joris hebben ook hun diploma gehaald maar waren afwezig. Op de volgende 

clubmiddag reiken we deze diploma’s uit! Gefeliciteerd allemaal met het halen van je 

diploma! 

 

 
 

 

Schakers SC de Paardensprong ook in Duitsland actief 
 

Jugendeinzelmeisterschaften Aurich: zaterdag 6 juni 
 

Het was vroeg dag voor schakers en ouders, we vertrokken vandaag voor het eerst naar 

een toernooi in Duitsland. In Aurich werd gespeeld voor de “Jugendeinzelmeisterschaften 

Ostfriesland. Met 8 schakers togen we om 8 uur richting grens zodat we op tijd aanwezig 

zouden zijn. De spanning was duidelijk te merken bij de schakers, Jort en Niek vroegen 

zich echt af of de Duitse schakers een andere opening hadden! 

 

Ruim voor 09.45 waren we aanwezig in de “Grundschule Finkenburg” waar het toernooi 

gespeeld werd. De organisatie deed het rustig aan, er moesten nog borden en stukken 

worden opgezet. De schakers werden welkom geheten en op de vraag of er ook koffie 

was werd speciaal voor de gasten uit “die Niederlande” koffie gezet. Na lang wachten was 

de koffie verkrijgbaar en deze werd geserveerd in hele grote mokken die naar het scheen 

uit de lerarenkamer waren gehaald. 

 

De sfeer was heel gemoedelijk en even voor half elf konden 58 schakers aan het toernooi 

beginnen. Er werd geschaakt in drie schoollokalen. In een van deze lokalen zagen we 

Duitse edities van de Stappenmethode. De school bleek heel succesvol in schaken voor 



basisscholen. In de ruimte bij de ingang kon je vele publicaties uit de regionale krant 

lezen, en daar hingen ook vele oorkondes. 

 

 
 

Het toernooi duurde tot vier uur wat de rust tussen de partijen ten goede kwam. Er was 

een kleine lunchpauze ingelast, waarin buiten heerlijke “Bratwursten” op de barbecue 

werden gelegd. Voor een Euro had je zo’n worst met een broodje te pakken! 

 

Op dit toernooi werd niet geschaakt op rating maar op leeftijd. Niels schaakte in de 

U(nter) 12 klasse. In deze groep werd Zwitsers gespeeld, dus de computer bepaald de 

indeling per ronde. Niels was nog zichtbaar vermoeid van zijn schoolreisje naar 

Schiermonnikoog de dag ervoor. De eerste partijen werden verloren maar Niels knokte 

zich prima terug en haalde toch nog 3 punten. Daarmee werd hij vijftiende in een 

deelnemersveld van 20 schakers. 

 

 
 

Joris speelde in de U 10 groep. Dit was een kleiner groepje mat 7 deelnemers, zodat 

iedereen een vrije ronde had. Ook Joris had veel tegenstand. Hij won 2 partijen o.a. 

tegen de latere winnaar van de derde plaats. Met 2 punten werd Joris 5e in zijn groep. 

Jammer dat een aantal partijen maar net verloren werden. 

 



 
 

In de U 9 groep maar liefst 3 schakers van onze club: Niek, Jort en Martijn. In deze 

groep 13 schakers dus werd ook hier Zwitsers gespeeld. Martijn won zijn eerste partijen, 

maar ging daarna slordig schaken, met als resultaat verloren partijen wat eigenlijk niet 

nodig was. Martijn verloor van de latere nummers 1 t/m 3, maar won wel van Jort. Met 4 

gewonnen partijen werd Martijn 4e. 

 

 
 

Een vijfde plaats was er voor Niek. Hij speelde ook op dit toernooi tegen zijn broer. Jort 

leek in dit onderling treffen de betere schaker. Met veel meer stukken op het bord leek 

de winst aanstaande, maar Jort maakte een kostbaar foutje. Niek probeerde met zijn 

pion de overkant te halen wat eigenlijk een kansloze missie leek. Het promotieveld was 

wit en Jort had nog een “witte” Loper. Deze Loper zag Jort over het hoofd en een Dame 

verscheen op het bord. Vanaf dat moment had Jort geen kans meer, de stukken vlogen 

van het bord en Niek ging er vandoor met de winst, een huilende Jort achterlatend. Jort 

werd met 3 gewonnen partijen toch knap 8e van de 15 deelnemers. 

 



 
 

Succes voor onze club was er in de U 8 klasse. Hier speelden Jonathan, Koen en Levi in 

een groep van 8 schakers. Koen speelde een heel wisselend toernooi. Hij zag vaak veel 

over het hoofd wat zeker winstpunten heeft gekost o.a. tegen de latere nummers 5 en 6 

in de einduitslag. In zijn laatste partij had Koen een lichte achterstand maar zijn 

tegenstandster gaf op omdat ze geen zin meer had, zelden gezien maar wel een punt te 

pakken. Koen werd met 3.5 punt toch nog vierde. 

 

 
 

Levi en Jonathan hadden geen moeite met hun tegenstanders, voor dat de laatste ronde 

gespeeld werd vlogen de stukken van de tegenstanders moeiteloos van het bord. Ik had 

zelf het idee dat Levi er een sport van maakte zoveel mogelijk stukken te slaan, mat 

zetten had al hel vaak gekund! Beide spelers troffen elkaar in de laatste ronde. Levi 

schaakte heel sterk en gaf Jonathan geen kans. Jonathan dus tweede en Levi mag zich 

“Ostfrieslandmeister U 8” noemen, een echte titel dus! 

 



   
 

Even voor 4 uur werden de prijzen uitgereikt. Alle schakers kregen een “Urkunde” op 

naam met de vermelding op welke plaats ze waren geëindigd. Levi en Jonathan kregen 

een mooie beker uitgereikt. De jongens hebben goed gepresteerd op hun eerste 

buitenlandse toernooi, en kunnen zich goed meten met de Duitse jeugd. De taalbarrière 

bleek geen enkel probleem te zijn. Ook Bram en ik hebben weer veel gezien waar we 

binnen de club vast iets aan gaan hebben. Zo zagen we prachtige clubshirts van de 

schaakclub uit Wilhelmshafen 

 

 
 



 
. 

 

 

Spannend slot competitie in alle groepen 

 
Clubmiddag: 12 juni 2009 

 

Vanmiddag werden de laatste examens van het seizoen gemaakt. De diploma consul van 

de NOSBO gaat met vakantie en komt pas terug als ons schaakseizoen net ten einde is. 

Joep deed examen voor Stap 2 en Femme maakte het Stap 1 examen. Volgende week, 

als ze het gehaald hebben krijgen zij hun diploma. 

 

Het is erg spannend in de competitie. Aan het begin van de 9e ronde waren er nog geen 

beslissingen gevallen. Voordat de een na laatste ronde begon stonden nog inhaalpartijen 

op het programma. In Groep A moest Miedo nog een partij inhalen tegen Jonathan. Heel 

verrassend won Miedo de partij en met deze winst is hij plotseling weer kansrijk voor een 

podiumplaats. Ook Giacomo en Niels speelden een inhaalduel. Niels speelde een sterke 

partij en pakte een belangrijk punt. In de B Groep werd ook ingehaald. Joris speelde 

tegen Thom en deed dat erg goed. Met een enorm overwicht pakte Joris de winst en hij 

heeft weer uitzicht op de derde plaats! 

 



 
 

Voor Joris werd de middag nog mooier. Uitkomend in de B Groep speelde hij in de 9e 

ronde tegen Levi. Normaal verwacht je dat koploper Levi gaat winnen , maar dat 

gebeurde vanmiddag niet. Joris speelde goed en met een Loper/Dame aanval won hij de 

partij. Met 4.5 punten staat Joris derde in de groep. Thom speelde zijn tweede partij van 

deze middag tegen zijn broertje Harm. Harm speelt een sterke competitie en dat liet hij 

vanmiddag weer zien. Thom had geen kans tegen het spel van Harm. Harm won 

verdiend en staat nu eerste in de groep. De partij tussen Kasper en Danny kon niet 

doorgaan omdat beide spelers vanmiddag verhinderd waren. Deze partij wordt a.s. 

vrijdag ingehaald. In deze poule is nog niets beslist. De punten voor het 

talentenklassement gaan deze week naar Joris. 

 

 
 

In Groep C stonden twee partijen op het programma. Niek moest het opnemen tegen 

Toon en hij speelde weer een goede partij. Toon had geen antwoord op de mooie 

aanvallen die Niek op het bord zette. Een mooie overwinning met tot gevolg dat er drie 

schakers nu op vier punten staan: Toon, Ruben en Niek! Spannend! Eline speelde haar 

laatste partij in deze poule tegen Merijn. Ook nu wist Eline weer te winnen, haar 5e punt 

waarmee ze nog steeds koploper is. Ruben had deze week een vrije ronde. Volgende 

week de ontknoping in deze groep met mogelijk beslissingspartijen! Niek wint de punten 

voor het talentenklassement. 

 

In Groep D kon maar een partij doorgaan, Wilmer en Barbara waren vanmiddag afwezig. 

De partij tussen Koen en Hugo stond gepland in de 10e ronde en werd dus voor 

uitgespeeld. Het werd een lange partij waar Hugo uiteindelijk Koen de baas bleef. Voor 



Hugo was dit de laatste partij, Koen heeft nog twee speelronden tegoed. Ook in deze 

poule valt de beslissing in de laatste speelronde. Jort gaat aan kop met 5 punten, maar 

kan nog worden ingehaald door Barbara die nog twee ronden tegoed heeft. Wilmer kan 

ook nog hoog eindigen, hij moet nog drie ronden spelen. Omdat er maar een partij werd 

gespeeld worden de punten voor het talentenklassement pas later verdeeld. 

 

 
 

Dan naar Groep A waar de strijd voor het clubkampioenschap in volle gang is. Na de 

winst op Jonathan speelde Miedo nu tegen Joep. Miedo stond in het eindspel een Toren 

en drie Pionnen voor, maar speelde het erg slecht uit. Het werd remise en dat is voor 

Miedo een duur half puntje verlies. Voor Joep een dikke meevaller, hij maakt nog steeds 

kans op een plekje bij de eerste drie. Jonathan die dus eerder op de middag verloor 

speelde tegen Niels die eerder won. Niels was in de winning moed maar kon geen 

tegenstand bieden tegen het goede spel van Jonathan. Jonathan won en blijft aan kop in 

deze groep. Martijn moest winnen om uitzicht te houden op het podium. Giacomo was 

zijn tegenstander vanmiddag. Giacomo speelt niet zo’n hele sterke finaleronde. Ook in 

deze partij kon hij geen vuist maken tegen het spel van Martijn. Martijn won en hij pakt 

een belangrijk punt, met vier punten maakt hij nog kans op een tweede of derde plaats. 

Volgende moet Martijn eerst inhalen tegen Miedo. Daarna volgen de volgende partijen: 

Niels-Miedo, Jonathan-Martijn en Giacomo-Joep. Het is erg spannend in deze poule waar 

ook mogelijk beslissingspartijen gespeeld moeten worden! 

 

 
 



Om half zes werden weer twee diploma’s uitgereikt. Toon heeft heel snel zijn Stap 1 

diploma gehaald. Joris lukt het nu wel om zijn examen af te maken. Ook hij scoorde een 

dikke voldoende en kreeg zijn Stap 2 diploma uitgereikt. Jongens gefeliciteerd! 

 

 
 

Ook bij de woensdagmiddag groep was het tijd voor diploma’s. Sarah, Daan, Huub en 

Jonas haalden hun Stap 1 diploma. Allemaal gefeliciteerd! 

 

 
 

  

 

 

 



Veel schakers op Grand-Prix Unitas 

 
Grand-Prix Unitas: zaterdag 13 juni 2009 

 

Het was traditioneel weer erg druk op de laatste Grand-Prix van het schaakseizoen, meer 

dan 80 schakers waren aanwezig. Onze club was wederom goed vertegenwoordigt met 

maar liefst 15 schakers, die vandaag niet allemaal in goeden doen waren. Er werd 

gespeeld in 11 groepen en daarvoor waren ook tafelleiders nodig. De organisatie vroeg 

mij om een groep te leiden en daar zeg je als jeugdleider geen nee tegen. Tussendoor 

heb ik nog het een en ander gezien, en vlak bij mijn groep kon ik de schakers in de 

laagste groepjes prima volgen. Vrijdagavond had ik aan Hiddo doorgegeven dat de 

namen en rating van Joris en Koen verwisseld waren. Deze mail was Hiddo vergeten 

waardoor Joris in de laagste groep zat. Dit zag ik pas toen de eerste partij al bezig was. 

In de tweede ronde zaten de jongens op de juiste plek. Joris had voor Koen al een punt 

gewonnen. 

 

In groep D zat Jonathan als enige van onze club. De ratings in deze groep lagen vlak bij 

elkaar, dus kansen voor Jonathan om erg hoog te eindigen in het eindklassement. Het 

zat Jonathan niet mee vanmiddag. Het wist slechts twee partijen te winnen en eindigde 

in de groep als voorlaatste. In het eindklassement staat Jonathan negende. 

 

 
 
Veel schakers van onze club in de E groep die qua rating vlak bij elkaar zitten. Miedo, 

Niels en Martijn hadden een slechte middag. Zij haalden resp. 1,5, 2 en 3 punten. Joep 

deed het wat beter met 3,5 punten wat een vierde plaats betekende. In de partij met 

Niels stond Joep voor maar Niels wist een patje eruit te halen. Levi speelde een prima 

toernooi hij scoorde 5 punten en werd daarmee 2e. Voor zijn rating doet Levi ook weer 

goede zaken, hij mag 71 punten bij zijn rating optellen. In het totaal klassement van de 

Grand-Prix vinden we Levi terug op de 11e plaats, heel knap als je bedenkt dat hij de 

eerste Grand-Prix toernooien niet gespeeld heeft.  Niels en Miedo verliezen wat punten. 

De rating van Martijn en Joep blijft nagenoeg gelijk. 

 



 
 
Giacomo zit heel vaak als enige van onze club in een groep, zo ook vanmiddag. In groep 

G lagen de hoogste en laagste rating een kleine 100 punten uit elkaar. Giacomo had de 

op een na laagste rating en wist toch drie partijen te winnen. Een goede prestatie. Ook 

Joris zat als enige van onze club in groep H. In deze groep zaten 7 schakers en Joris 

begon in de tweede ronde met nul punten. Zijn broertje Koen had de eerste partij 

verloren. Uit de vijf resterende partijen haalde Joris toch nog 3 punten. Giacomo blijft in 

rating gelijk maar Joris moet een paar punten inleveren. 

 

 
 

Drie schakers van onze club zaten in groep I. Ruben had de op een na hoogste rating in 

de groep maar had helemaal zijn middag niet. Ruben won slechts een partij en ik zag 

hem een traantje wegpinken in de een na laatste partij, mar even later fleurde hij weer 

wat op toen hij de Dame van zijn tegenstander kon slaan. Zo zie je dat rating niet alles 

bepalend is. Ruben moet wat punten inleveren maar dan heeft hij in een volgend 

toernooi het voordeel dat hij in een lager groepje zit. Ik was benieuwd hoe Eline het zou 

gaan doen na haar enorme winst in rating punten. Eline schaakte een beetje wisselvallig. 

Ik zag goede partijen en ook wat mindere, maar met 3 punten mag Eline tevreden zijn. 

Haar rating blijft praktisch gelijk wat inhoud dat ze de progressie heeft weten vast te 

houden, goed gedaan.  

 

Wat een aantal niet lukte, lukte vanmiddag wel bij Kasper. Net als in Winschoten 

schaakte hij hele goede partijen. Kasper won maar liefst 6 van de 7 partijen en werd 

daarmee op onderling resultaat met Selina Talsma eerste in groep I. Erg goed gedaan en 

weer veel rating punten gewonnen. Snel uitgerekend 91! 



 
 

In de J groep waar ik tafelleider was zaten geen schakers van onze club. Vier schakers 

waren te vinden in de laagste groep. Voor Hugo was het zijn eerste Grand-Prix toernooi 

en het ging hem erg goed af. De eerste 5 partijen werden moeiteloos gewonnen. Daarna 

sloeg het concentratie gebrek toe, logisch op je eerste toernooi waar je zeven partijen 

moet spelen. Hugo scoorde uit de twee laatste duels nog een half puntje tegen 

clubgenoot Femme en werd in de eindstand knap tweede. Ook Koen speelde een goed 

toernooi. Hij begon met een winstpunt van zijn broer en scoorde daar nog vier punten 

bij. Vijf punten was voldoende voor een fraaie derde plaats in deze groep. 

 

 
 

Femme en Jonas kwamen ook uit in deze groep. De jonge schakers speelden naar 

behoren, maar wisten vaak in het eindspel het niet af te maken. Ik zag Femme een 

aantal keren ruim voor staan in het eindspel maar even later was die voorsprong alweer 

verdwenen. Een muurtje bouwen om eenvoudig de partij te winnen waren de jongens 

vergeten. Dit koste Femme zeker twee punten en dat is jammer. Femme werd met 2,5 

punten zesde. Jonas deed het wat beter, hij werd met vier punten gedeeld vierde. Op de 

club gaan we komende weken werken aan het eindspel zodat de jongens de partijen 

eerder kunnen beslissen. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Jonathan clubkampioen 2008 – 2009, Eline wint Groep C 

 
Clubmiddag:19 juni 

 

Het beloofde een spannende clubmiddag te worden met de laatste partijen op het 

programma. Heel spannend was het in groep A, waar de beslissing wie kampioen zou 

worden ging vallen. Martijn moest eerst zijn partij tegen Miedo inhalen. De winnaar van 

deze partij zou nog kans hebben op een ereplaats. De partij ging lang gelijk op maar 

Miedo had een pionnenvoordeel in het eindspel. Ik zag hem een paar foutjes maken 

maar Martijn deed dat ook. Een van Miedo z’n pionnen promoveerde en de winst was 

aanstaande. Met 4,5 punten had Miedo nog kans op een tweede plaats maar dan moest 

hij later in de middag wel winnen van Niels. 

 

In groep D kon helaas geen enkele partij worden gespeeld. Wilmer en Barbara waren op 

schoolreisje en Hugo was al uitgespeeld. In deze groep moeten nog vier partijen worden 

gespeeld. A.s. vrijdag gaat dat gebeuren. Jort staat er met vijf punten het beste voor in 

deze groep. 

 

 
 

Een spannende ronde stond op het programma in groep C. Eline was deze ronde vrij en 

zij stond met 5 punten bovenaan in de groep, gevolgd door Niek, Ruben en Toon die 4 

punten hadden gescoord. Niek speelde zijn laatste partij tegen Merijn en deed dat erg 

goed. We zagen goede aanvallen die uiteindelijk beloond werden met een matje. Een 

punt erbij voor Niek die dus gelijk kwam met Eline. Toon en Ruben moesten uitmaken 

wie zou gaan afvallen voor een plaats bij de eerste drie. Ruben schaakte veel beter dan 

een week eerder op de Grand Prix van Unitas. Eigenlijk had Toon geen antwoord op het 

spel van Ruben. Ruben won verdiend en komt ook op 5 punten. Kijken we naar het 

onderling resultaat dan is Eline in het voordeel. Zij won twee keer van Ruben en een keer 

van Niek. Het onderling resultaat tussen Niek en Ruben is gelijk. Zij gaan dus beslissing 

partijen tegen elkaar spelen a.s. vrijdag!  

 



 
 

De winst in groep B is een strijd tussen Harm en Levi. Levi was vanmiddag niet 

aanwezig, hij reist vanmiddag al af richting Gouda waar morgen de Pupillendag wordt 

gehouden. Ook Kasper was wegens een schoolreisje afwezig zodat slechts een partij kon 

doorgaan, Harm tegen Danny. Bij winst was Harm winnaar van deze groep. Danny die 

best goed kan schaken had slechts twee punten gescoord dus leek een overwinning van 

Harm aanstaande. Dat gebeurde niet. Danny schaakte verrassend goed en liet Harm 

kansloos. Met veel materiaal voordeel op het bord werd Harm mat gezet! Als Levi wint 

van Thom wordt hij winnaar van de groep, bij remise kijken we naar het onderling 

resultaat met mogelijk beslissingspartijen. Wie derde gaat worden is nog spannend, 

Thom, Joris en Kasper hebben allemaal nog kansen! 

 

 
 

Joep en Giacomo hadden allebei nog kansen op eremetaal in groep A. Zij troffen elkaar in 

de 10e ronde. Al hel snel werden de stukken afgeruild en bleven er Pionnen en van 

beiden een Dame op het bord over. Er dreigde een moeilijk eindspel maar plotseling 

stond Giacomo mat. Hij had vergeten een van de Pionnen voor de Koning te spelen en 

ging dus mat achter…….! Joep kwam met deze winst op 5,5 punten en moest dus 

afwachten of hij in de prijzen ging vallen. Als Miedo zou winnen van Niels stonden de drie 

schakers op 5,5 punten. 

De partij tussen Miedo en Niels werd de langste van de middag. Er werd goed en 

geconcentreerd geschaakt en geen van beide spelers wilde verliezen. Niels had de hele 

partij een licht overwicht aan stukken en loerde op z’n kansen, want zijn stukken stonden 

net wat beter op het bord. Miedo moest lang nadenken in deze partij en kwam in 

tijdnood, hij had twee minuten over tegen ruim zes van Niels. Op dat moment had Niels 



een gaatje in Miedo z’n verdediging gevonden en benutte dit buitenkansje; mat. Niels 

pakt hiermee de tweede plaats en door de winst van Niels is Joep op een mooie derde 

plaats geëindigd. De eerste plaats gaat naar Jonathan. Na een goede partij met winst 

tegen Martijn is hij clubkampioen van het seizoen 2008 – 2009 geworden. Jonathan 

gefeliciteerd en jammer dat je het kampioenschap niet kan verdedigen! 

 

De punten voor het talentenklassement hebben we nog niet kunnen geven. Volgende 

week maken we de verdeling van de punten bekent! 

 

Op de laatste clubmiddag worden de prijzen uitgereikt. Om half zes werden de laatste 

diploma’s van het seizoen uitgereikt. Femme kreeg zijn Stap 1 diploma en Evie reikte het 

Stap 2 diploma uit aan Joep. Jongens gefeliciteerd! 

 

 
 

 
 

 

 

Bekers, Diploma’s en heel veel friet op laatste clubmiddag 
 

Clubmiddag 26 juni 2008 
 

De laatste clubmiddag van het seizoen staat altijd in het teken van leuke schaakspelletje, 

zo ook aan het eind van dit seizoen. Dit keer hebben we de opzet iets veranderd. Er werd 



om de eer van het beste team gestreden in groepjes van vier spelers die het tegen elkaar 

opnamen. De spellen waar punten gescoord konden worden: 

-   Conditieschaak: gewoon schaken met 5 minuten op de klok, maar deze staat niet  

op de tafel maar verder weg. 

- Weggeefschaak: zorg dat je al je stukken zo snel mogelijk kwijtraakt, ook de 

Koning! 

- Dobbelschaak: schaken met dobbelstenen, de ogen van de dobbelsteen geeft aan 

welk stuk je moet spelen. Kan je geen zet doen, dan gaat je beurt voorbij. 

- Doorgeefschaak; de geslagen stukken geef je door aan je teamgenoot, die met de 

andere kleur speelt. Die mag ze in plaats van een zet te doen op het bord zetten, 

maar daar zijn wat regels voor. Zo mag je niet schaak of mat zetten of een pion 

op een promotieveld zetten. 

 

 
 
Bij alle spellen stond er 5 minuten speeltijd per ronde op de klok. Na dik een uur spelen 

werden de punten geteld. Het team van Joep, elk team had een teamleider, was de 

winnaar. In het team zaten naast Joep; Harm, Martijn en Danny. 

 

Om half zes was het tijd voor het officiële deel van de clubmiddag, uitreiking van de 

bekers en de diploma’s. Veel ouders, broers en zusters waren aanwezig. Voor de 

uitreiking werd eerst nog even kort terug gekeken op het afgelopen schaakseizoen. We 

hebben als club een erg goed jaar achter de rug. Successen op Grand Prix toernooien en  

natuurlijk de vele prijzen op de NOSBO pupillendag. De meeste schakers die aan 

wedstrijden hebben meegedaan hebben wel een of meerdere bekers gewonnen. Een 

ander hoogtepunt is natuurlijk een zeer succesvol verlopen Hunzeborgh toernooi. En wat 

te denken van onze eigen website! 

 

Eerst was het tijd voor de uitreiking van de bekers voor het talenten klassement. Wie de 

eerste prijs zou winnen was nog lang niet zeker. Een aantal spelers had nog kans op de 

eerste prijs. Er waren nog veel punten te verdienen, die van ronde 16 en Bram, Sjoerd 

en Ronald gaven ook nog punten. De 5 punten van ronde 16 gingen naar Jonathan, die in 

een hele mooie partij gewonnen had van Stap 3er Miedo. Calvin verdiende 4 punten, 

Danny 3, Wilmer 2 en Gijs 1 punt. Daarna gaven de trainers hun punten. Jonathan kreeg 
drie keer 5 punten en was niet meer in te halen. Met een totaal van 65 punten werd hij 

winnaar van het klassement, gefeliciteerd! Joep werd tweede met 53 punten en een 

mooie derde plaats was er voor Joris met 42 punten. 

 



 
 
De meeste Stap 1ers hebben de weken voor de laatste clubmiddag examen gedaan en 

iedereen is met mooie cijfers geslaagd. Sjoerd deelde de diploma’s uit (achter de namen 

het cijfer) aan Koen (8), Danny (8), Eline (8), Joep (8,5), Jonathan (8,5) en Wilmer (8). 

Alle spelers zijn al begonnen aan hun Stap 2 boek. 

 

Na de diploma uitreiking kregen de beste Stappen spelers hun beker. Beste Stap 1er was 

Joep, in het eind klassement werd hij 7de met 19,5 punten. Gijs was deze competitie de 

beste Stap 2er, op de tweede plaats met een score van 27 punten. Niels die al de hele 

competitie bovenaan stond kreeg de beker uitgereikt voor de beste Stap 3 speler met 

28,5 punten. 

 

De laatste bekers waren voor de eerste drie plaatsen van het klassement. Martijn mocht 

de beker voor de derde plaats in ontvangst nemen. Gijs wist zijn tweede beker van de 

middag te winnen. Een tweede plaats in de competitie waar hij flink voor gestreden had. 

De beker voor de eerste plaats ging naar Niels, naast beste Stap 3er, was hij ook de 

winnaar van de competitie, gefeliciteerd. 

Voor alle schakers was er een vaantje, Eline, het enige meisje op onze club mocht de 

eerste in ontvangst nemen. Daarna was het tijd voor een groepsfoto buiten en natuurlijk 

frietjes eten voor alle schakers, ouders, broers en zussen. 

We kunnen terug zien op een hele gezellige laatste clubmiddag! 

 

 
 
 
 

 

 



Knappe prestaties op Nationale Pupillendag 2009 

 
Nationale Pupillendag 2009 Gouda: 20 juni 2009 

 

Met maar liefst 5 schakers togen we vandaag naar Gouda voor de Nationale Pupillendag 

2009. Dus vroeg op pad voor de jonge schakers. Joep had zich direct geplaatst voor het 

kampioenschap na winst op Jelle van Keuken via de “chess off”. Levi, Daan, Jonathan en 

Martijn hadden op basis van hun schaakprestaties een aanwijsplek gekregen. Vooraf 

zagen we kansen op hoge klasseringen in de G en H groep voor Jonathan en Levi. Het 

toernooi begon met twee partijen schaken op een groot schaakbord. De kinderen waren 

ingedeeld in vier groepen en mochten om de beurt een zet doen. Op de klok stond 10 

minuten,  

de winnaar kreeg een goudkleurige medaille en de verliezer een zilverkleurige. Na deze 

partijtjes begon het toernooi. 

 

 
 

Levi kwam zoals gezegd uit in de H groep. Hij ging voortvarend van start en won met 

overmacht zijn eerste twee partijen. In de 3e ronde trof hij een bekende, Pieter van 

Foreest. Meestal worden dit hele snelle partijen waar nauwelijks wordt nagedacht, maar 

in een enorm tempo wordt geschaakt. De jongens mochten spelen op een live bord, 

zodat de toeschouwers in de kantine de partij konden volgen. Ook nu werd in een enorm 

tempo geschaakt, de stukken vlogen van het bord. Van een echte partij schaken was 

nauwelijks sprake, de stukken werden afgeruild en van echt opgezette aanvallen was 

geen sprake. Binnen 5 minuten was de partij afgelopen, Levi ging mat achter de paaltjes, 

wat eigenlijk op zijn niveau niet meer hoort voor te komen. Als Levi een van zijn Pionnen 

vooruit had gespeeld waren er gezien de stelling kansen op winst geweest. Na deze 

verloren partij won Levi nog wel in de vierde ronde, daarna was het een beetje over. Uit 

de volgende 3 partijen haalde Levi slecht een half puntje. Hij maakte te veel kleine 

foutjes die op dit niveau worden benut door de tegenstander. Ik denk dat voor zowel Levi 



als een aantal andere schakers de vermoeidheid in de laatste ronden en alle indrukken 

van dit toernooi zeker hebben meegeteld in de prestaties. 

 

Nies, Levi  

Paringnr 5 

Rating 880 

Geslacht M 

ID 8386158 

Geboortejaar 2002 
 

 

Rnd Tafel Pno Naam Rating 
Score te- 
genstander 

Score 
speler 

WP SB TPR 
W-We 
totaal 

W-We 
per partij 

Kleur Uitslag 

1 53 17 Camacho, Alba  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 w 1 

2 53 22 Monteny, Pascalle 0 1.0 1.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 b 1 

3 49 6 Foreest, Pieter van 869 2.0 2.0 2.0 2.0 0 +0.00 -0.52 w 0 

4 51 23 Platenburg, Jarno 0 2.0 2.0 6.0 3.0 134 -0.52 +0.00 b 1 

5 51 2 Roon, Sjoerd van 993 3.0 3.0 8.0 5.0 134 -0.52 -0.35 w 0 

6 54 11 Randtwijk, Mick van  521 3.0 3.0 15.5 8.0 196 -0.87 -0.39 b ½ 

7 52 7 Kunowski, Casper  784 4.0 3.5 22.0 10.75 524 -1.26 -0.63 w 0 

Totaal 3.5 31.0 13.25 472 -1.89   

 

 
 
Ook Daan kwam uit in de H groep. Gezien zijn rating was een toppositie vooraf niet reëel 

Als Daan drie of vier punten zou scoren dan mocht je spreken van een goed resultaat. 

Daan schaakte heel rustig, een groot verschil met Levi die in een veel hoger tempo 

schaakt. In de eerste ronde scoorde Daan tegen een naamgenoot al direct zijn eerste 

punt en dat geeft bij de schaker al direct een goed gevoel. In de tweede en derde ronde 

verloor Daan na toch goed te hebben gespeeld. In de vierde ronde trof hij NOSBO 
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meisjeskampioen Els Annemein. Daan was veel te sterk, en met groot gemak won hij zijn 

tweede partij. In de laatste drie ronden had Daan ook wel last van vermoeidheid, slechts 

een partij werd nog gewonnen. Jammer dat Daan in de laatste ronde na wat foutjes 

vanuit een gewonnen stelling toch nog verloor. In de H groep deden 24 kinderen mee, 

Daan werd 15e en Levi legde beslag op de 12e plaats. 

 

Vetten, Daan de  

Paringnr 9 

Rating 665 

Geslacht M 

ID 8400183 

Geboortejaar 2002 
 

 

Rnd Tafel Pno Naam Rating 
Score te- 
genstander 

Score 
speler 

WP SB TPR 
W-We 
totaal 

W-We 
per partij 

Kleur Uitslag 

1 57 21 Loenen, Daan van  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 w 1 

2 50 2 Roon, Sjoerd van 993 1.0 1.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.13 b 0 

3 53 23 Platenburg, Jarno 0 1.0 1.0 3.0 1.0 258 -0.13 +0.00 w 0 

4 55 12 Schoonhoven, Els-Annemein  500 1.0 1.0 5.0 1.0 258 -0.13 +0.28 b 1 

5 56 17 Camacho, Alba  0 2.0 2.0 8.0 3.0 747 +0.15 +0.00 w 0 

6 58 16 Huibers, Iva 318 1.0 2.0 13.0 3.0 747 +0.15 +0.11 b 1 

7 53 11 Randtwijk, Mick van  521 3.5 3.0 17.0 6.0 729 +0.26 -0.69 w 0 

Totaal 3.0 24.5 6.0 583 -0.43   

 

 
 
Voor Jonathan was het de tweede keer dat hij uitkwam op dit toernooi. Gezien zijn rating 

konden we een hoge eindklassering verwachten, maar dan moet de schaker het nog wel 

waarmaken. Ook Jonathan begon erg goed De eerste twee partijen werden gewonnen. In 
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de derde ronde wachtte een sterke tegenstander. Jonathan schaakte een goede partij en 

kwam in een lastige stelling met veel pionnen op het bord. Jonathan had een licht 

voordeel en zijn tegenstander zag geen kansen op een gewonnen partij. Het was 

afwachten of Jonathan iets kon forceren maar zijn tegenstander zag een mogelijkheid op 

eeuwig schaak. Remise dus. Wel goed gezien van zijn tegenstander! In de vierde ronde 

weer een moeilijke tegenstander met een hoge rating. Deze keer had Jonathan geen 

kans en hij verloor. Uit de laatste drie partijen haalde Jonathan nog twee punten. Met 4,5 

punten werd Jonathan 11e in een groep met 44 schakers.  

 

Eynav, Jonathan  

Paringnr 6 

Rating 942 

Geslacht M 

ID 8341212 

Geboortejaar 2001 
 

 

Rnd Tafel Pno Naam Rating 
Score te- 
genstander 

Score 
speler 

WP SB TPR 
W-We 
totaal 

W-We 
per partij 

Kleur Uitslag 

1 32 28 Versnel, Xander Maurice 489 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.11 b 1 

2 31 17 Vries, Ruben de 704 1.0 1.0 0.0 0.0 1327 +0.11 +0.20 w 1 

3 28 3 Beukema, Jasper  1165 2.0 2.0 1.0 1.0 1383 +0.31 +0.28 b ½ 

4 29 1 Kevlishvili, Robby  1491 3.0 2.5 5.0 3.75 1093 +0.59 -0.11 w 0 

5 33 36 Haas, Lars de 0 2.5 2.5 11.0 5.25 1033 +0.48 +0.00 b 1 

6 30 43 Seyed Mehdi, Dominick 0 4.0 3.5 15.5 8.75 1033 +0.48 +0.00 b 0 

7 35 19 Kanters, Cor 667 3.0 3.5 24.5 11.25 1033 +0.48 +0.17 w 1 

Totaal 4.5 29.5 15.25 1033 +0.65   
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In de oudste groep F twee schaker van onze club, Joep en Martijn. In deze groep veel 

sterke schakers en het was vooraf afwachten hoe ze het zouden doen. Martijn was de 

vorige avond veel te laat in bed gekomen. We waren op weg naar Steenwijk waar we dit 

weekend ook een familie feest hadden, toen we pech met de auto kregen, lekkende 

diesel uit de tank. Het koste 2 ½ uur voordat we weer verder konden rijden. Martijn lag 

pas tegen elven in bed. We zagen Martijn wel een aantal hele lange partijen schaken, hij 

en zijn tegenstander kwamen als laatste uit het lokaal. Helaas maakte Martijn veel kleine 

foutjes die de tegenstander direct benut. Gezien zijn rating heeft hij de partijen die 

gewonnen moesten worden inderdaad gewonnen. De laatste partij had ook een punt 

moeten opleveren maar Martijn schaakte weer veel te snel en te slordig. Jammer want 

een derde punt had voor een betere eindklassering kunnen zorgen! Met twee punten 

werd Martijn slechts 43e van de 52 deelnemers. 

 

Nimwegen, Martijn van  

Paringnr 32 

Rating 743 

Geslacht M 

ID 8333589 

Geboortejaar 2000 
 

 

Rnd Tafel Pno Naam Rating 
Score te- 
genstander 

Score 
speler 

WP SB TPR 
W-We 
totaal 

W-We 
per partij 

Kleur Uitslag 

1 6 6 Looijer, Cheryl  1142 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w 0 

2 20 47 Marien, Minoes 426 0.0 0.0 1.0 0.0 358 -0.11 +0.13 b 1 

3 10 12 Korenwinder, Tom 989 1.0 1.0 2.0 0.0 760 +0.02 -0.19 w 0 

4 22 14 Kruijsen, Sterre 966 1.0 1.0 4.5 0.0 711 -0.17 -0.22 b 0 

5 21 42 Fransen, Mieke 589 1.0 1.0 8.5 0.0 676 -0.39 +0.29 w 1 

6 20 29 Tjeerdsma, Sarah  791 2.0 2.0 10.5 1.0 741 -0.10 -0.43 b 0 

7 21 44 Vries, Jaap de 551 2.0 2.0 16.5 2.0 684 -0.53 -0.75 b 0 

Totaal 2.0 23.0 3.0 614 -1.28   
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Ook Joep begon goed aan het toernooi, in de eerste ronde werd direkt gewonnen en dan 

is de druk eraf. In ronde twee en drie trof Joep twee sterke tegenstanders. Joep schaakte 

goed en super geconcentreerd Ook bij achterstand bleef hij rustig en wachtte zijn kans 

af. We zagen Joep geen fouten maken maar in beide speelronden kon Joep niet winnen. 

In de vierde ronde won Joep makkelijk en zijn tweede punt was binnen. In de laatste drie 

ronden trof Joep weer sterke tegenstanders met hogere ratings. Daar was Joep niet van 

onder de indruk. Alle drie de partijen werden gewonnen, met goed spel en volop op de 

aanval. Bram en ik hebben nog nooit zo’n goed toernooi van hem gezien. Met 5 punten 

werd Joep 11e, kijk je naar de punten dan is hij gedeeld derde en draait hij mee met de 

top van Nederland. Erg knap! Op de site van de NOSBO valt te lezen dat kenners eerst 

een middenmoot positie voor Joep en Jonathan in gedachten hadden. Hoe anders is het 

gelopen! 

 

Scheerhoorn, Joep  

Paringnr 26 

Rating 832 

Geslacht M 

ID 8344237 

Geboortejaar 2000 
 

 

Rnd Tafel Pno Naam Rating 
Score te- 
genstander 

Score 
speler 

WP SB TPR 
W-We 
totaal 

W-We 
per partij 

Kleur Uitslag 

1 25 52 Remans, Nathan  0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 b 1 

2 12 13 Keuning, Lennert 982 1.0 1.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.30 w 0 

3 9 7 Kort, Janno de 1081 1.0 1.0 3.0 1.0 247 -0.30 -0.19 b 0 

4 15 48 Bie, Marguerite de 0 1.0 1.0 5.5 1.0 297 -0.49 +0.00 w 1 

5 15 14 Kruijsen, Sterre 966 2.0 2.0 8.5 3.0 297 -0.49 +0.68 b 1 
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6 11 17 Knottnerus, Willeke  927 3.0 3.0 13.0 6.0 885 +0.19 +0.63 w 1 

7 9 8 Buningh, Matthijs 1043 4.0 4.0 20.0 12.0 989 +0.82 +0.77 w 1 

Totaal 5.0 25.0 17.0 1072 +1.59   

 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi. Er had bij sommige spelers 

misschien iets meer in gezeten, maar we kunnen dik tevreden zijn met de resultaten. 

Jonathan en Joep scoorden een toernooi rating boven de 1000. Daan schaakte goed op 

zijn niveau. Jammer dat Levi en Martijn in een aantal partijen wat mogelijkheden niet 

konden benutten, maar dat hoort er ook bij. Martijn deed voor de derde keer mee en 

komt volgend jaar net als Joep uit bij de Etjes. Daan en Levi kunnen zich volgend jaar 

weer kwalificeren voor dit toernooi. Volgend jaar wordt er gespeeld in Oosterhout, met 

hopelijk net zoveel deelnemers van onze club als dit jaar! 

 

 
 

http://www.nationalepupillendag2009.nl/catf/players/p017.html
http://www.nationalepupillendag2009.nl/catf/players/p017.html
http://www.nationalepupillendag2009.nl/catf/players/p008.html
http://www.nationalepupillendag2009.nl/catf/players/p008.html

