
Schaakseizoen van start met bekerloting 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 september, 2012 - 15:49 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 7. september 2012 
Het schaakseizoen begon vanmiddag traditioneel met de bekerloting en veel mededelingen. De 

kinderen kregen vanmiddag te horen wie hun trainer (ster) is voor de eerste seizoenshelft. Tijdens 

onze trainersvergadering twee weken geleden hebben we de kinderen ingedeeld bij een trainer. De 

basis voor de indeling is wie het beste in een groep past qua ontwikkeling, niveau en wie een extra 

duwtje in de rug nodig heeft om een stap te halen. 

 

 

De indeling: 

Evie: Jonas, Eelke, Martijn en Daniel. 

Anders: Joep, Hugo, Daan, Silvan en Thijmen. 

Deze twee groepen zitten in de kleine zaal. Tijdens het seizoen gaan Evie en Anders ook wisselen 

binnen de groepen, afhankelijk van de lesstof. Met name analyse van gespeelde partijen zal een item 

zijn. 

 

Bram: Eline, Matthijs, Huub, Merijn en Koen. 

Sjoerd: Lodewijk, Kasper, Ruben en Sieger 

Miryam: Pieter, Jaimey, Ward en Helge 

Ronald: Nathan, Tess, Jelger, Tristan en Tom 

Niels: Roos, Beau en Romeo 

 

Een goede ontwikkeling voor het Noordelijk Jeugd schaken is de opzet van de Noordelijke Jeugd 

Competitie (NJC). Alle clubs in het NOSBO en FSB gebied mogen aan dit teamkampioenschap 

meedoen. Het is de bedoeling dat iedere deelnemende  club een speelavond organiseert. De eerste 

ronde wordt gespeeld op vrijdagavond 12 oktober om 20.00 uur in de Hunzeborgh. Onze clubleden 

krijgen nog verdere informatie over deze competitie. 

 

De bekerloting zou worden verricht door clubkampioen Jonas en bekerwinnaar Eelke. Helaas was 



Eelke afwezig door een ongelukje met zijn fiets (gelukkig niet ernstig). Zijn plaats werd ingenomen 

door talent van het jaar Thijmen. De jongens trokken de namen en de letters voor de poule waarin je 

terecht komt. Op basis van rating zijn de clubleden ingedeeld in vier "potten"' van 8 schakers de 

hoogste ratings in pot 1. In de eerste ronde van het bekertoernooi speelt iedereen in de poule twee 

keer tegen elkaar, een keer met wit en een keer met zwart.  

 
Poule C, Roos, Jaimey, Silvan en Jonas 

Vanmiddag werd de eerste ronde gespeeld. De rating hoogste tegen de rating laagste en de 

nummers twee en drie tegen elkaar. Natuurlijk is het krachtverschil tussen de hoogste rating 

tegenover de laagste rating erg groot maar voor de rating laagsten leerzaam om te spelen. Bij de 

uitslagen tussen de tweede en derde geplaatsten in de poules bleken de nummers twee allemaal 

sterker. Een aantal schakers konden niet aanwezig zijn. Hun partijen worden later ingehaald. De 

uitslagen zijn inmiddels op de site geplaatst. 

 

Nieuw op de site zijn de reglementen voor de interne competities. Tijdens de interne- en 

bekercompetitie vorig seizoen bleek het noodzakelijk om reglementen te hebben. We hebben ons 

erover gebogen welke regels we gaan hanteren, de uitkomst vind je bij Clubinformatie > 

Reglementen interne competities. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drie kampioenen op NOSBO 
stappenkampioenschap 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 september, 2012 - 21:42 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 22. september 2012 
Op de overgangs dag van zomer naar herfst vond vandaag het eerste kampioenschap van 
het nieuwe schaakjaar plaats: traditioneel het NOSBO Stappenkampioenschap. Het was 
fraai najaarsweer, een zonnetje erbij dus konden de deelnemers en aanwezige ouders 
buiten genieten van de aangename temperatuur. Vandaag tijdens het schrijven van 
dit verslag is het herfst geworden. 
  

 
Silvan en Lodewijk, voor het eerst in Paardensprong geel! 

 
Vorig jaar werd het toernooi gespeeld in het Denksportcentrum en trok toen 70 deelnemers. 
Het toernooi verliep toen bepaald niet vlekkeloos. Zie het verslag 
destijds: http://scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/327 
 
Dit jaar koos de organisatie voor een andere locatie, de kantine van Iederz. Zoals vaker op 
deze site geschreven is dit een prima locatie, alle ruimte veel spelers en ouders. Een aantal 
Paardensprongers waren al om half een aanwezig. Zij troffen een speelruimte met alleen 
een inschrijftafel maar geen borden, stukken en klokken. Voor een schaaktoernooi een van 
de vereisten om te spelen! Veel Paardenspronghandjes hielpen even mee om alles klaar te 
zetten zodat er op tijd begonnen kon worden. In de aankondiging stond dat stappen bij een 
beperkt aantal deelnemers samengevoegd konden worden. In stap 4 hadden 6 deelnemers 
zich ingeschreven. Met 7 speelronden zou deze groep samengevoegd gaan worden met 
stap 3. Voor beide groepen eigenlijk competitie vervalsing. Er zit nu eenmaal wel wat 
krachtverschil in. In overleg met Roland werd besloten dat stap 4 vijf ronden ging spelen 
met 25 minuten per persoon op de klok. Wel zo eerlijk voor beide groepen. Het toernooi 
trok vandaag slechts 46 deelnemers. Aan onze club heeft dat niet gelegen, met 15 

http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/588
http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/588


deelnemers waren we aanwezig. 
  

 
 
De stap 0, kinderen zonder diploma en stap 1 waren samengevoegd. In stap 0 geen 
clubleden. Jaimey, Huub en Beau deden mee in stap 1. Beau heeft nog niet zo heel veel 
toernooi ervaring. Voor hem een toernooi om te leren. Beau deed het goed vanmiddag. Met 
een score van 4.5 punten uit negen partijen mag je tevreden zijn. In de eindstand met 15 
deelnemers vinden we Beau terug op de 9e plaats. Ook zijn toernooiscore is goed, een plus 
van 0.86. De op een hoogste toernooiscore in de groep. Huub begon het toernooi met een 
patje. Hij stond ver voor maar verkeek zich op de stelling. Door het spelen met de Dame, die 
hij juist niet moest zetten was het plotseling pat. Eerder in de partij had Huub alle stukken 
geslagen. Misschien een tip om pat te voorkomen, laat een pionnetje van je tegenstander 
die nog wel gezet kan worden gewoon staan. Dan voorkom je ook een plotseling patje. 
Patjes komen ook voor bij gevorderden, zie verder op in dit verslag. Tot aan de zesde ronde 
zagen we Huub goed spelen. Mooie dubbele aanvallen en ongedekte stukken slaan. Dat 
leverde drie punten uit vier partijen op. Daar ging het minder drie verloren partijen op rij. In 
de laatste ronde wist Huub weer te winnen. Net als Beau scoorde Huub 4,5 punten goed 
voor een 7e plaats. 
 
De favoriet bij de stap 1 groep met de hoogste rating was Jaimey, een mooie kans op een 
echte prijs maar je moet het nog wel waarmaken. Van te voren heb ik Jaimey nog wat 
instructies gegeven. Ga niet lopen met je Dame. In de eerste ronde ging het bijna mis, 
Jaimey verloor zijn Dame, maar wist zich heel knap terug te knokken in de partij. Menig stuk 
van zijn tegenstander wist hij te slaan zodat hij de partij nog wel wist te winnen. Na deze 
schrik ging het goed met Jaimey. Hij scoorde 7 punten op rij en in de voorlaatste ronde kon 
hij al kampioen worden. Het was denk ik de spanning die parten speelde. Jaimey verloor in 
deze partij veel materiaal en wist dat niet meer te corrigeren. Het punt ging verloren maar 
de concurrentie verloor ook punten. Wout Admiraal, wedstrijdleider in deze groep kon 
Jaimey al vertellen dat hij kampioen was! De negende ronde was daarna een formaliteit. 
Jaimey wist snel het achtste punt te scoren. In de eindstand liet Jaimey de concurrentie 2,5 
punten achter zich! 

http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/588
http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/588
http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/588


 
  

In de hogere stappen werden 7 ronden gespeeld met 20 minuten p.p.p.p. op de klok. In de 
stap 2 groep mocht ik wedstrijdleider zijn en kon onze jongens in deze groep goed volgen. 
In deze groep maakten Silvan en Lodewijk hun debuut voor onze club. Verder in deze groep 
Pieter en Koen. Pieter begon het toernooi uitstekend. In de partij tegen Lodewijk wist hij 
een toren te winnen waarna hij de partij wist te winnen. Na deze partij bleek de groep voor 
Pieter wel erg zwaar. Hij won nog een partij. Met twee punten eindigde Pieter op de 
11e plaats in een veld met 12 deelnemers. Dat de tegenstanders voor Pieter sterk waren 
blijkt uit het toernooi resultaat, toch een winst: + 0.21! Lodewijk won na het verlies tegen 
Pieter in de tweede en derde ronde. Daarna twee verlies partijen waarna de laatste partij 
weer gewonnen werd. Vier punten uit zeven partijen is niet slecht. Het leverde een 6e plaats 
op. Silvan en Koen speelden een goed toernooi maar ik had voordat ze in de laatste ronde 
tegen elkaar moesten het idee dat er voor beide meer mogelijk was geweest. 
De remise van Koen in ronde vijf was een twijfelgeval en Silvan kwam in dezelfde ronde in 
een lastig toreneindspel waar hij materiaal weggaf waar nog andere mogelijkheden lagen. 
In deze ronde verloor Silvan zijn partij. Voor ze in de laatste ronde tegen elkaar speelden 
had Silvan 4 uit 6 en Koen 3.5 uit 6. Bij winst was Silvan minimaal tweede en Koen had bij 
winst kans op de derde plaats. Het werd een spannende partij en een race tegen de klok. In 
het eindspel had Koen materiaalvoordeel maar hij had nog een tegenstander de klok. De 
partij trok veel toeschouwers die Koen toch enigszins zenuwachtig het eindspel knap zagen 
uitspelen. Met 42 seconden op de klok wist Koen met een ferme klap op het bord Silvan mat 
te zetten. Voor Koen een derde plaats. Silvan viel met een vierde plaats net buiten de 
prijzen. 
  



 
  
In de stap 3 groep 6 Paardensprongers; Thijmen, Ruben, Daniel, Eline, Niels en Martijn. Veel 
Paardensprongers met een grote kans op een volledig geel podium. In een groep van 13 
spelers natuurlijk veel onderlinge duels. Twee grote verrassingen onder de 
Paardensprongers: Eline en Thijmen. Beiden hadden lang niet de hoogste aanvangsrating, 
die van Eline lag bijna 100% lager (654) dan de hoogste in deze groep (1282) en de NJR van 
Thijmen op de 6e plaats. Eline verloor haar eerste partij waar na ze twee keer won. In de 
vierde ronde werd het remise tegen Thijmen, er was geen mat mogelijkheid meer. Na winst 
tegen Ruben in de vijfde ronde was Martijn in ronde zes de volgende tegenstander. Eline 
was hier zichtbaar niet blij mee. Ze werd volledig van het bord gespeeld maar bleef 
doorspelen. Martijn speelde te snel en tja: pat! Een behoorlijke blunder van Martijn, maar 
het kan je zomaar overkomen. Zag ik Luciano de keeper van FC Groningen ook niet vreselijk 
blunderen tegen PEC Zwolle! In een interview hoorde ik de keeper zeggen dat hij alleen nog 
verder gaat met voetballen voor zijn vrouw en kind, anders zou hij stoppen. Gelukkig stopt 
Martijn niet na deze blamage! Daniel was wel een maatje te groot voor Eline in de laatste 
ronde. Maar de score: 4 punten uit 7 partijen, een zeer fraaie vierde plaats met een toernooi 
resultaat van 2.60! 
  
Ruben heeft aan het einde van vorig seizoen veel NJR punten gewonnen. Het maakt 
natuurlijk veel uit of je aan het begin of aan het einde van de volgende stap zit. Ruben net in 
stap 4 scoorde keurig vier punten en een 8e plaats in de groep waar menig schaker aan het 
eind van de vierde stap zit. Het kost Ruben wat ratingpunten maar met de leeftijd 
correcties, 10 punten per maand valt de schade wel mee. Ruben blijft rond 1000 NJR 
ratingpunten. Daniel werd keurig derde in de groep. Hij won o.a. van Martijn in de eerste 
ronde, verloor na materiaal te hebben voorgestaan van Thijmen maar vijf punten was 
voldoende voor de derde plaats. De strijd om de eerste plaats werd pas beslist in de laatste 
ronde. Thijmen won zijn partij en ook Martijn wist van broer Niels te winnen. Martijn 
speelde Engels tegen een Siciliaanse opening van Niels. Thijmen en Martijn scoorden beide 
5.5 punten. Op dit toernooi telt het onderling resultaat boven de WP punten, deze waren in 
het voordeel van Thijmen, 27.5 tegen 25.5 maar Martijn had van Thijmen gewonnen. Martijn 
dus kampioen stap 3 en een zeer fraaie, toch wel onverwachte tweede plaats voor Thijmen. 



Keurig gedaan! 
  

 
  

Zes deelnemers kwamen in actie bij stap 4. Voor SC de Paardensprong zaten Eelke en Jonas 
achter de borden. In ronde 4 troffen de jongens elkaar in wat binnen de club el clasico (de 
klassieker) wordt genoemd. Eelke en Jonas hadden op dat moment 3 uit 3. In de partij kwam 
Jonas een kwaliteit voor maar hij wist de stelling van Eelke niet binnen te dringen. Het werd 
remise. In de laatste ronde moest de beslissing vallen, wie wordt stap 4 kampioen. In de 
laatste ronde won Eelke vrij snel de partij. Jonas had zijn hadden vol aan ex clublid Ruben 
Bourgonjen. Deze partij heb ik niet kunnen volgen maar Ruben won. Met dit resultaat is 
Eelke kampioen stap 4, Ruben tweede en Jonas derde. Helaas was er slechts een beker voor 
de kampioen maar de organisatie besteld de bekers na voor de tweede en derde plaats. 
  
De organisatie was een veel beter dan vorig jaar. Jammer dat het materiaal niet klaarstond 
maar vele handjes… Het toernooi liep wat uit maar dat kwam mede door de speeltijd 20 
minuten p.p.p.p. in de stap 2 en 3 groep. De ijsjes waren een leuke break in het programma. 
  
Voor de club weer een geweldig succes, drie stappenkampioenen en veel bekers (58.3%) die 
gewonnen zijn! Uitslagen en foto’s geplaatst. Ook de punten voor het talentenklassement 
staan op de site. 
  



 
Foto: Erwin Kok (ScepU) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beker: 15 schakers geplaatst voor knock out fase 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 september, 2012 - 21:59 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 28. september 2012 
Vanmiddag mochten we twee nieuwe schakers op de club welkom heten: Jonathan en Annejan. 

Jonathan heeft op school zijn stap 1 diploma gehaald en is in de groep van Sjoerd begonnen met stap 

2. Annejan weet al wat van schaken en gaat voorlopig in de groep van Ronald werken aan stap 1. 

 
In de kleine zaal werd flink gewerkt aan oefenexamens! 

In de bekercompetitie wisten veel schakers zich vorige week te plaatsen voor de knock out fase. 

Vanmiddag kwamen daar nog een aantal bij. Silvan won twee keer van Roos en plaats zich daarmee 

bij de laatste 16. Ook Daniel komt bij deze elite groep. Hij won van Lodewijk en Helge. Alleen in groep 

G is de competitie nog open. Hugo speelde remise tegen Sieger. Daarmee is Sieger zeker van de 

laatste 16 maar de rest van de spelers in deze groep kan daar nog bijkomen. Na vanmiddag zijn 15 

spelers geplaatst en komt er nog een bij. A.s. vrijdag worden de laatste partijen in de poultjes 

gespeeld. 

 

Hoe gaat de bekercompetitie verder? Op de site bij Uitslagen > Beker staat een overzicht. Je ziet daar 

een speelschema met een linker en rechter kant. Vrijdag gaan we loten wie waar komt in het 

schema. Eerst wordt een naam getrokken en daarna het nummer. De nummers staan al in het 

overzicht. Het wordt spannend wie elkaar tegen komen. Wordt je ingeloot aan een kant dan kan je 

een schaker aan de andere kant pas treffen in de finale of voor de derde plaats. Dit soort schema's 

zie je o.a. bij ATP tennistoernooien. Volgende week gaan we ook van start met de voorronde interne 

competitie. Iets eerder dan de planning omdat we vorig seizoen heel veel partijen moesten inhalen 

en sommigen op een clubmiddag 2 a 3 partijen moesten spelen. Daar eerder te beginnen hopen we 

dit te voorkomen en het seizoen is door de eerdere zomervakantie 2 weken korter! 

 



Meesterlijke zaterdag Paardensprongers in Ten 
Boer en Amersfoort 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 september, 2012 - 20:46 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 29. september 2012 
Het eerste Grand - Prix toernooi van het nieuwe seizoen stond vandaag op het programma: Ten Boer. 

Het is leuk om op de site binnen het archief even terug te lezen hoe het vorig jaar verliep. Toen veel 

deelnemers. Helaas dit jaar net 50 deelnemers, waarvan velen in Ten Boer rood, ScepU rood/wit en 

Paardensprong geel. Van de andere clubs in Noord Nederland weinig deelnemers, geen 

Veendammers, SC Groningen en Staunton spelers. Enige concurrentie was er wel, een aantal clubs 

had NK verplichtingen in Amersfoort waar de Meesterklasse C en D werd gespeeld. Leuk voor het 

toernooi: de deelnemers van schaakclub Sneek die er een aardige reis voor over hadden. Ook zij 

speelden in hun clubshirt. 

 

 

In de laagste groepen geen Paardensprongers, wat overigens nog een kwestie van tijd is voordat we 

ook daar het gele shirt weer gaan zien. Het eerste clublid die we tegenkwamen was Pieter is groep F. 

In deze groep 7 deelnemers door afwezigheid van een speler die zich wel had aangemeldt. Pieter 

speelde 6 partijen en scoorde 5 punten. Een zeer goed resultaat. Met afstand won hij de groep al 

voordat de laatste ronde werd gespeeld. Voor Pieter de tweede keer dat hij de eerste prijs weet te 

winnen op een GP toernooi in zijn groep. In groep E waren Matthijs en Jaimey ingedeeld. Matthijs 

had niet echt zijn dag. In een groep met 6 schakers won hij de partij tegen clubgenoot Jaimey. 

Matthijs belandde in een eindspel Toren/Koning tegen Koning alleen van Jaimey. Ik zag Matthijs 

denken hoe moet ik ook alweer mat zetten. Na enige minuten had hij het door en won de partij. 

 



In ronde 5 kon Jaimey nog derde worden, tegenstander was ScepU speler Joost. Het werd een zeer 

merkwaardige partij in de eindspel fase. Joost wist een Dame te veroveren door een pion te laten 

promoveren. Jaimey had ook pionnen en een paard. Even later verscheen voor Jaimey ook een dame 

op het bord. Ik heb niet gezien hoe zijn pion kon promoveren want een dame achterstand is 

natuurlijk dodelijk. Niet veel later wist Jamey de dame van Joost te slaan, waarna Jaimey de partij 

won en de beker voor de derde plaats mee naar huis mocht nemen. Een vreemde partij! 

In groep D ook 6 deelnemers. Eline kwam uit in deze groep. Na een succesvol stappenkampioenschap 

(vierde plaats bij stap 3) kreeg Eline ruim 100 NJR ratingpunten erbij zodat ze vandaag in een hogere 

groep zat. Na drie verloren partijen wist ze de laatste 2 te winnen. Weer een goed resultaat, 

misschien iets zakken in ratingpunten maar weer een mooi uitgangspunt voor komende toernooien.  

 

Groep C was voor 50% Paardenspronggeel: Koen, Sieger en Lodewijk speelden in deze groep. DE drie 

jongens eindigden op het podium. Onderlinge resultaten: Koen - Lodewijk 1 - 0, Lodewijk - Sieger 1 - 

0, Koen - Sieger 0.5 - 0.5. De laatste partij werd gespeeld in de laatste ronde. Beide jongens hadden 

voldoende aan remise om in de prijzen te vallen. Het werd remise die beiden aanboden hoewel er 

duidelijke winstkansen voor Sieger lagen. Koen won de groep, tweede werd Lodewijk, brons was er 

voor Sieger. 

 

De groepen A en B speelden in een aparte ruimte. In groep B speelde Kasper. Hij zat vaak 

op het achterste bord waardoor ik de partijen niet goed kon volgen. In een sterke groep scoorde 

Kasper 1.5 punten. Net wat minder dan verwacht door zijn rating maar het seizoen is jong en 

voor veel spelers die hun eerste toernooi spelen is het weer even wennen. 

 

Even wennen was het ook voor Silvan en Hugo in de A groep. Silvan werd op het laatste moment 

door het uitvallen van een speler in de hoogste groep ingedeeld. Het is altijd moeilijk als je voor het 

eerst in de A groep terecht komt. Met de laagste rating in de groep stond Silvan in de meeste partijen 

zwaar onder druk waardoor ze verloren gingen. Gelukkig wist Silvan in de laatste ronde nog een punt 

mee naar huis te nemen. Voor zijn rating heeft het geen ernstige gevolgen. Als je met de laagste 

rating in je groep meedoet verlies je meestal niet zo heel veel punten. De winst voor Silvan: heel veel 

leer momenten tegen sterkere tegenstanders. Ook Hugo had het lastig. Hij heeft weinig geschaakt en 

was twee club middagen afwezig, even wennen dus. Net als Silvan won Hugo 1 partij tegen 

clubgenoot Silvan.  

 



Daniel was vooraf de favoriet in groep A met de hoogste rating. Maar dan moet je het nog wel 

waarmaken. Daniel won in de eerste ronde van Silvan waarna in de tweede ronde een half punt 

verloren ging. Dat was in het voordeel van Leonard, de concurrent voor Daniel in de groep. Leonard 

liet vervolgens in de derde ronde ook een halfje liggen. Daniel bleef geconcentreerd spelen 

en maakte geen fouten meer. In ronde vijf speelde hij tegen Leonard. Na een gelijk opgaand 

middenspel wist Daniel materiaal te winnen. De voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Met de 

winst schreef Daniel het GP Ten Boer op zijn naam, een geweldig resultaat. Goed voor een 

vermelding in onze eregalerij! 

 

Het toernooi is een van de best georganiseerde toernooien binnen de NOSBO GP cyclus. Roelof en 

zijn team hebben het goed voor elkaar. Met hulp van veel ouders weten ze er een schaakfeest van te 

maken waar niet alleen schakers winnaar zijn maar de schaaksport in zijn geheel. Leuk dat op dit 

toernooi alle mensen die meewerkten in het zonnetje worden gezet. Met 11 schakers waren we dit 

keer aanwezig, minder dan vorig jaar maar we hadden vier vaste GP deelnemers achter de borden in 

Amersfoort. 

 

Het D team: Jonas, Eelke, Martijn en Thijmen scoorden flink op in de Meesterklasse D. In de eerste 

ronde speelde het team gelijk tegen Moira Domtoren D2. Ronde twee leverde een winst op tegen 

Spijkenisse D. In de laatste ronde van de eerste speeldag was stadgenoot Unitas de tegenstander. Na 

een spannende strijd won ons team met 2.5 - 1.5. Een geweldige zaterdag voor onze club op deze 

zaterdag: Meesterlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flitsende start van Paardensprong D-team in 
Amersfoort: verslag. 
Ingezonden door Sake Jan op 2 oktober, 2012 - 22:44 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 29. september 2012 

 
Zoals reeds gemeld op deze site heeft het Paardensprong D-team afgelopen zaterdag een 

flitsende start gemaakt in de KNSB jeugdclubcompetitie (Meester)klasse D. Deze landelijke 

competitie van clubteams bestaat uit negen wedstrijden (Zwitsers) verdeeld over drie 



zaterdagen in het najaar in Amersfoort. Het team, bestaande uit resp. Jonas Hilwerda, Eelke 

de Boer, Martijn van Nimwegen en Thijmen Bourgonjen, speelde de eerste wedstrijd gelijk, 

maar won de twee opvolgende, waarvan de laatste tegen de andere deelnemende club uit 

de Groningen, Unitas, een complete sensatie genoemd mocht worden. Voorlopig wordt 

daarmee een fraaie vierde plaats ingenomen in het veld van 25 deelnemende teams. 

Natuurlijk is de competitie pas een derde op weg, maar dit prachtige begin pakt niemand 

het team meer af. 

 

 

 
 Het Paardensprong D-team bij aanvang van de derde ronde tegen stadgenoot Unitas. 

 

Voor ik verslag doe van de dag, eerst nog even iets over teamschaak. Hoewel schaken bij 

uitstek een individuele sport is, kan schaken dus ook in teamverband worden gespeeld. Vier 

spelers van twee teams spelen hun partijen tegen elkaar, waarbij - zoals normaal - een 

gewonnen partij 1 punt oplevert, verlies uiteraard 0 en remise 1/2 punt. De uitslag van de 

teamwedstrijd wordt bepaald door de behaalde punten van de vier spelers bij elkaar op te 

tellen. Een gewonnen match (b.v. 4-0, 3-1, 2 ½ –1 ½ ) wordt beloond met 2 punten, een 

verloren match geeft 0 punten, en aan een gelijke stand (2-2) houd je een punt over: de 

ouderwetse voetbaltelling dus. Waar het om gaat is de match te winnen, de cijfers waarmee 

is van ondergeschikt belang. Pas als in de eindstand het aantal matchpunten gelijk is, wordt 

gekeken naar de zgn. bordpunten (het doelsaldo in voetbal dus). 

 

Eén van de charmes van teamschaak is de volkomen gelijkwaardigheid van de deelnemende 



spelers in een team. Hoewel de plaatsen (borden) binnen het team naar sterkte worden 

ingenomen (van bord 1 t/m bord 4), is elk bord even belangrijk; immers, voor de wedstrijd 

telt de uitslag van elke individuele partij even zwaar. De beslissing van een wedstrijd kan 

zomaar vallen op een van de lagere borden. Ook interessant bij teamschaak is de rol van de 

coach. De coach mag zich bemoeien met het wel of niet aannemen van een remise-aanbod. 

Hij mag zijn speler adviseren, zelfs min of meer opleggen, om een remise aanbod aan te 

nemen of af te wijzen; omgekeerd mag hij ook zijn speler opdragen remise aan te bieden. 

Het idee erachter is dat de coach het overzicht over de hele wedstrijd heeft en een 

dergelijke beslissing in het voordeel kan zijn van het gehele team (winst, of gelijkspel, of 

desnoods beperkt verlies). De coach kan hierbij soms voor lastige dilemma's komen te 

staan. Een voorbeeld daarvan maken we zaterdag meteen al mee in de eerste ronde, als de 

Paardensprongers aantreden tegen het tweede team van Moira-Domtoren (D2). 

 

Op bord 4 verliest Thijmen tegen Tim Schuttevaer na de opening een stuk, en weet dat in de 

rest van de partij niet goed te maken. Eelke komt goed uit de opening, peuzelt twee 

pionnetjes op van de damevleugel van Jochem Schoppen, maar aangezien dit ook de kant 

van het bord is waarnaar toe Eelke gerokeerd heeft lijkt hij daarmee tevens gevaarlijke open 

lijnen voor zijn tegenstander te creëren. Hij weet het tij echter net te keren en na het ruilen 

van de belangrijkste stukken, geven de pluspionnen al snel de doorslag. 

Het is dus duidelijk dat de voorlopige tussenstand in de wedstrijd 1-1 is. Martijn krijgt 

aanvankelijk een immense koningsaanval van m.n. een aantal lichte stukken over zich heen, 

maar zijn tegenstander Douwe Terlouw, die al een stuk geofferd heeft, ziet zijn aanval 

kennelijk niet doorslaan en biedt remise aan. Coach Anders (vader van Jonas) is nog niet 

zeker van het resultaat op bord 1 en laat Martijn het remise aanbod afwijzen. Voor Douwe 

resteert dan slechts een alles-of-niets poging en hij offert nog een stuk. Martijns paard en 

twee lopers dekken zichzelf wederzijds op wonderbaarlijke wijze, echter zijn benauwde 

koning wordt door dame en toren opgejaagd naar het midden van het bord. Remise is nu 

onbestaanbaar. Óf Martijn zal mat gaan, óf – in het andere geval – ontsnapt zijn koning en 

dan zal Martijn dankzij de materiële voorsprong zelf de partij winnen. Net op het moment 

dat Martijn er in lijkt te slagen zijn koning om een vijandelijk pion heen naar een veilige plek 

achter zijn eigen linies te loodsen, kiest hij na het zoveelste schaakje voor een verkeerd veld 

en wordt prompt mat gezet. Achteraf is het afwijzen van het remise bod dus ongelukkig. 

Want Jonas heeft ondertussen op de van hem welbekende degelijke wijze zijn partij tegen 

Mire Gurses definitief naar zich toe getrokken en wint.  

 

Dat is dus 2-2 en één matchpunt. Het gelijkspel voelt een beetje aan als een teleurstelling. 

Tegen een tweede team was toch wel een beetje gerekend op winst. Waren we wellicht te 

optimistisch geweest en zou deze competitie zwaarder zijn dan ons misschien lief is? Dat de 

dag zal eindigen zoals hij uiteindelijk eindigt houdt in elk geval niemand op dat moment 

voor mogelijk. 

  



 
Start van de competitie, ronde 1 tegen Moira-Domtoren D2. 

 

Ronde 2 dan. Zoals verwacht krijgen we een tegenstander die ook gelijk heeft gespeeld, 

Spijkenisse D1. Snel wordt duidelijk dat de overwinning er nu wel komt. Eelke is al in een 

minuut of 10 klaar. Djad Maes – dit voorjaar toch derde op de Pupillen dag bij de F-jes – ziet 

een vork op c7 bij Eelke, maar vergeet totaal zijn eigen verdediging en moet aan zijn eigen 

kant van het bord de dame geven om mat te voorkomen; hetgeen uiteraard uitstel van 

executie is. Het wordt een lange pauze voor Eelke, die zich gelukkig nog net niet afvraagt of 

hij nu hiervoor naar Amersfoort heeft moeten afreizen. Gelukkig is er voor hem nog een 

derde ronde ... 

 

Martijn heeft tegen Giselle Fransen slechts een pion voorsprong, maar met alleen de torens 

nog op het bord is dit meer dan genoeg om het karwei vakkundig af te maken. Ondertussen 

vergaat het Thijmen slechter tegen Pascalle Monteny, die hij nog kent van het ONJK en 

waar het toen remise was. Qua rating zou Thijmen van haar toch moet kunnen winnen, 

maar verlies is zijn deel. Maar ook Thijmen zal in de derde ronde nog mooie dingen laten 

zien. Ik verlaat de speelzaal even en heb het volste vertrouwen dat Jonas toch op zijn minst 

wel remise zal maken tegen Lorena Kalkmaan. Als ik terugkom zie ik dat hij inmiddels ruim 

gewonnen staat. Dat is dus 3-1. 

 

Na een pauze, komt Leendert (vader van Thijmen) de kantine binnen met de grap dat we 

wel naar huis kunnen gaan. Niet omdat we niets meer te zoeken hebben op het toernooi, 

nee, we kunnen naar Groningen afreizen om daar de laatste wedstrijd van vandaag te 



spelen: de tegenstander is namelijk het Groningse Unitas!! In de voorronde begin dit jaar in 

Groningen hebben beide teams ook tegen elkaar gespeeld, en even had er toen een 

verrassing in de lucht gehangen. Uiteindelijk won Unitas toen toch op het nippertje. 

Ondanks dat ben ik – wat mijzelf betreft - niet al te blij met deze tegenstander, die 

inderdaad beide wedstrijden eerder op de dag vrij probleemloos gewonnen heeft. Met 

Lucas van Foreest aan bord 1 en een ratingplus t.o.v. Jonas van bijna 600 punten denk ik – 

met alle respect voor Jonas – dat je bij voorbaat al met 1-0 achter staat. Daarbij gevoegd het 

sterke trio overige spelers, acht ik zelfs een gelijkspel bepaald ver weg. Maar zo niet de 

spelers van Paardensprong! 

 

Voor ik er erg in heb staat bij Thijmen en Tom Stomphorst het bord vanaf de aftrap volledig 

in brand. Beide spelers laten hun dames als razenden het veld over gaan (zoals in het Unitas 

verslag treffend verwoord staat: beide spelers zijn meer tijd kwijt aan het opschrijven van de 

zetten dan aan het bedenken ervan, en zo was het maar net!), en als ik het goed zie staat 

Thijmen toch echt drie pionnen voor. Omdat bord 4 het verst verwijderd is van de 

toeschouwer zie ik misschien iets over het hoofd, maar ik heb sterk de indruk dat als 

Thijmen niet vergeet f3 te verdedigen de overwinning een feit was geweest. Nu wordt zijn 

koning opgejaagd en komt tot 'rust' voor zijn pionnen van a2 en b2! Het tempo van de partij 

daalt daarna en Thijmen doet er van alles om de winst binnen te halen, maar moet berusten 

in een plusremise. Winst was dan misschien mogelijk geweest, maar een remise tegen Tom 

is zonder meer een uitstekend resultaat. En wat meer is: het halve punt blijkt bij de 

eindafrekening mede van beslissende waarde! 

 

Het lijkt een hele eer om bij teamwedstrijden plaats te mogen nemen aan bord 1. Dat is het 

natuurlijk ook, maar soms is het ook een ondankbare taak. Altijd neem je het op tegen de 

sterkste tegenstanders, en soms zijn die van echt heel groot kaliber. Toch heeft Jonas 

eerder het jaar in de voorronde aan bord 1 groot voordeel gehad tegen Lucas van Foreest, 

die zich toen desalniettemin terug vocht naar een zege. Het kan dus, waarom ook niet. 

Vandaag echter zit dat er helaas niet in. Lucas wint de kwaliteit en brengt in het middenspel 

een pion naar de overkant. Een en ander kost Jonas groot materieel, waarmee de partij 

voorbij is. 

 

Bij Eelke en Adrian Kuiper staan op een wederzijdse pion na alle stukken nog op het bord en 

hoewel Eelke het goed lijkt te doen is er nog niks van te zeggen. De situatie bij Martijn in zijn 

partij tegen Pieter van Foreest ziet er op afstand echter niet al te glorieus uit: Pieters witte 

pionnen staan op g5 en h6 zodat Martijns positie hachelijk genoemd mag worden. Zelfs al 

zou Eelke winnen, dan nog lijkt verlies van de wedstrijd een kwestie van tijd. 

 

Dan is er plotseling een kantelmoment. Tamelijk onverwacht heeft Martijn het spel geheel 

kunnen verplaatsen naar het gebied rondom de niet gerokeerde koning van Pieter. Het 

beeld van de wedstrijd verandert hierdoor totaal. Eelke lijkt toch niet slecht te staan en 

Anders mompelt mij in het voorbijgaan zelfs iets in het oor van: zoals het nu staat kunnen 

we winnen ... 



Voor Pieter zijn de problemen inderdaad groot, hij verliest een toren, en geeft even later op. 

Met zoveel stukken nog op het bord in een teamwedstrijd misschien iets te vroeg, maar hoe 

dan ook: de tussenstand is nu 1 ½ tegen 1 ½ . M.a.w.: de uitslag van de partij tussen Eelke 

en Adrian zal ook de uitslag van de wedstrijd zijn. Op één partij op de naastgelegen tafel na 

zijn alle partijen in de zaal uitgespeeld en nog zeker 3 kwartier vervolgen de twee omringd 

door vele omstanders hun spannende partij. 

 

Eelke heeft een klein voordeel en wint de a-pion. Maar Adrian komt aan de andere kant van 

het bord met de toren binnen en samen met een opgerukt paard ben ik even bang dat dit 

Eelke fataal zal worden. Eelke wint ook de b-pion maar staat tevens zijn h- en f-pion af. Er 

wordt afgewikkeld naar een eindspel van toren, paard en drie pionnen. Eelke besluit 

helemaal te gaan voor zijn vrije a-pion. Hij heeft berekend dat Adrian zijn paard mag slaan, 

omdat die even later zijn toren zal moeten geven om de gepromoveerde a-pion van het 

bord te verwijderen. Voor Eelke dus een voordelig ruil van een paard en pion tegen een 

toren. 

Er ontstaat eigenlijk een tweede eindspel, nu van toren en 2 pionnen tegen paard en 3 

pionnen. Als Adrian de middelste van zijn 3 verbonden pionnen niet verdedigt, is het pleit 

praktisch beslecht. Toch is grote nauwkeurigheid vereist, zeker met het voortdurend gevaar 

van een dreigende paardenvork op de loer. Geconcentreerd en elke zet goed de tijd nemend 

kwijt Eelke zich voortreffelijk van zijn taak en leidt de b-pion langzaam maar zeker naar de 

promotielijn. Met nog 2 minuten op de klok geeft Adrian zich over. 

 

De Paardensprong wint de wedstrijd met 2 ½ tegen 1 ½ en de 2 matchpunten zitten in de 

tas. Een toch wel memorabele bladzijde in de jonge geschiedenis van de Paardensprong is 

geschreven. 

 

  



 
Na bijna 2 uur spelen is de overwinning op Unitas is een feit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gespannen gezichten bij loting beker 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 oktober, 2012 - 22:16 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 5. oktober 2012 
In de bekercompetitie zijn bijna afgelopen weken alle beslissingen gevallen. Alleen in poule 
G was nog niet duidelijk wie naast Sieger ook doorging naar de knock out fase. In deze 
poule moest Hugo nog een aantal partijen inhalen. Deze partijen zijn vanmiddag gespeeld. 
Alle andere partijen die nog openstaan worden  niet meer gespeeld aangezien de beslissing 
al zijn gevallen. 

 
 
Na het mededelingen rondje werd geloot voor de knock out fase. Eelke mocht als 
bekerhouder de namen trekken en Huub bepaalde met het trekken van het speelschema 
nummer waar de betreffende speler terecht kwam in het speelschema. We hanteren vanaf 
dit seizoen een schema met acht spelers aan de linkerkant en acht aan de rechterkant. De 
loting leverde gespannen gezichten op bij de geplaatsten. Wie komt wie tegen in deze 
competitie. Nadat de kruitdampen van de loting waren opgetrokken zagen we een 
interessant schema (zie uitslagen > beker). De finalisten van vorig jaar (Jonas en Eelke) 
kunnen elkaar pas treffen in de finale. Eelke in de rechterkant van het schema lijkt aan een 
iets zwaardere kant te zitten dan Jonas, met ook aan de rechterkant Daniel en Martijn. Maar 
verrassingen kunnen altijd voorkomen. We gaan het zien. 



 
 
Hugo plaatste zich na drie inhaalpartijen tegen Tom (2x) en Nathan ook bij de laatste 16. De 
bekercompetitie wordt in de volgende fasen gespeeld in de kleine zaal. Vanmiddag de 
eerste ronde in de knock out fase, laatste 16. De tweede partij wordt over 4 weken 
gespeeld. De bekercompetitie loopt als een rode draad d0or het seizoen. 
 
Bekerhouder Eelke was heel snel klaar tegen Ruben. Hij noteerde zijn zetten om te 
analyseren maar gezien de duur en het aantal zetten waarmee hij won lijkt analyse 
overbodig. Ruben kan zich revancheren in de volgende partij. Matthijs gaf Jonas behoorlijk 
tegenstand maar de loper voorsprong als voordeeltje voor Jonas in het eindspel was 
doorslaggevend.  

 
 
Daan wist in de partij tegen Lodewijk al heel snel materiaal te winnen. Lodewijk trapte in 
een aanval waarbij de loper van Daan eenvoudig een toren kon slaan die geen kant uit kon. 
Dit voordeel was beslissend voor de partij. Hugo die nog zoekend is naar de juiste vorm had 
een goede schaakmiddag. Na drie gewonnen partijen in de poule was hij ook Thijmen de 
baas, die veel materiaal verloor. Koen deed goede zaken in de partij tegen Joep. Ook in deze 



partij materiaalverlies van Joep wat de doorslag gaf. Materiaal verlies is eigenlijk dodelijk, je 
haalt het op dit niveau niet snel meer in. Ook Kasper moest stukken inleveren tegen Martijn. 
Voor veel spelers leerzame momenten! 
 
Met voor beide spelers 20 minuten op de klok heb je alle tijd. Bovenstaande partijen waren 
al ver voor het vallen van de vlag al beslist. Twee partijen blonken in dat opzicht uit. Niels 
had zijn handen vol aan Sieger die erg goed verdedigde. Niels won in het eindspel door 
promotie. Een boeiende partij om te zien. De meeste spanning zat in het treffen tussen 
Silvan en Daniel. Beide jongens namen goed de tijd om na te denken over een lastig 
eindspel waarin Silvan een klein voordeel leek te hebben. Dat voordeel ging verloren na een 
verkeerde zet. Daniel won een belangrijke pion van Silvan, waarna hij zijn pion (met 
oppositie van de Koning) kon doorschuiven naar het promotieveld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonas zilver op NK Snelschaken voor Jeugd - 
verslag met foto's 
Ingezonden door Anoniem op 14 oktober, 2012 - 16:56 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 13. oktober 2012 
Zaterdag 13 oktober maakte Jonas zijn debuut op een NK Snelschaken voor jeugdspelers. 
Na een wat aarzelend begin kwam Jonas op stoom en eindigde, na vier beslissingspartijen, 
op een mooie tweede plaats. 

 

 
Jonas, geflankeerd door Eva rechts, en Mick en Sjoerd links,  

links op de achtergrond Dharma Tijam van de KNSB, rechts in rood  
een vertegenwoordiger van een goed georganiseerd toernooi. 

 
Er werd gespeeld in het Denksportcentrum "En Passant" in Bunschoten. In Jonas' 
leeftijdsgroep (geboren 2002 of later) deden 31 spelers mee. Per categorie werd een 
voorronde gespeeld van 9 ronden Zwitsers. Daarna werden er finalegroepen gemaakt van 
8-10 personen. In de voorronde ging het Jonas niet echt voor de wind, hij had eerder 
tegenwind, maar het lukte hem toch om met 5,5 punten op plaats 7 te eindigen, mede 
dankzij een mooie wp-score. Jonas kwam namelijk een aantal sterke schakers tegen, zo 
moest hij de onderspit delven tegen bekende spelers die ook op andere toernooien als 
concurrenten optreden, namelijk Maarten Hoeneveld en Mick van Randtwijk. Maar Jonas 
verloor ook van de positieve verrassing in de voorronde, Rembrandt Bruil, die heel knap op 
plaats twee eindigde in de voorronde, een punt na Maarten die als een raket begon met 8 
uit 9. Juist de partij tegen Rembrandt liet zien dat snelschaken, 5 min. per speler per partij, 
soms een heftig spel kan zijn: Jonas stond niet alleen materieel voor, maar had ook meer 
tijd op de klok, 14 seconden tegen 2 van Rembrandt. Rembrandt aan zet gaf nu zijn Dame 
weg om in de volgende zet een schaak te geven met de Loper, en in de volgende zet zette 
Jonas, dacht hij, Rembrandt mat, ware het niet dat Jonas immers zélf schaak stond, waarna 
Rembrandt de winst kon claimen. En dat doe je natuurlijk, want zo zijn de snel schaak-
regels: doet je tegenstander een onreglementaire zet, mag je de winst claimen. Later zou 
Jonas trouwens zelf gebruik van deze regel maken. Het is ook een vermelding waard dat 



Jonas in de voorronde tegen oud-clubgenoot Levi Nies moest spelen. Jonas won, maar Levi 
scoorde in totaal 5 punten en eindigde op plaats tien, maar omdat de poules werden 
ingedeeld met slechts 8 spelers, kwam Levi net terecht in poule B, terwijl Jonas in poule A 
kwam, waar men om de titel Kampioen NK Snelschaken voor Jeugd speelde: 
  

  
  

In de finaleronde, waar iedereen tegen iedereen speelde, dus 7 ronden, was het alsof Jonas 
écht op stoom was gekomen en hij begon als een speer met vier overwinningen op rij en 
ging alleen aan kop. De titel kwam langzaam in zicht, maar in ronde 5 moest Jonas tegen 
(ratingfavoriet) Sjoerd van Roon en Jonas verloor, waardoor Jonas en Sjoerd samen op 
plaats 1 stonden, spannend. Jonas moest in de laatste ronden tegen Maarten en daarna 
Mick. Deze partijen wist Jonas te winnen, maar omdat Sjoerd ook zijn laatste twee partijen 
won, moesten er barragepartijen worden gespeeld om de kampioenstitel. Bij de meisjes 
moesten er ook barragepartijen worden gespeeld, tussen Eva van Harten en Pascalle 
Monteny. Dat gebeurde in dezelfde zaal, waar toeschouwers geen toegang hadden, 
waardoor het niet zo gemakkelijk was om de partijen te volgen. Barragepartijen zijn geen 



nieuw verschijnsel voor Jonas, want juist via barragepartijen wist hij zich te kwalificeren 
voor zijn avontuurlijke EK in Praag. Hier een snapshot van Jonas achter de zwarte stukken 
tegen Sjoerd: 
  

  
  
Jonas verloor de eerste partij, die trouwens werd onderbroken toen de klok het plotseling 
begaf, en Jonas moest daarom de tweede partij winnen om nog minstens één barragepartij 
af te dwingen. En dat lukte! Er werd nu opnieuw geloot om de kleuren, en om de tijd zou je 
kunnen zeggen, want er werd gespeeld met 4,5 minuut voor wit en 5 voor zwart, waarbij het 
geen rol speelt of het remise wordt, in dat geval wordt er gewoon een nieuwe partij 
gespeeld, alleen met omgekeerde kleuren. De derde partij eindigde in remise toen er twee 
koningen op het bord stonden, nadat - wat ik achteraf begreep - Jonas op een gegeven 
moment goede kansen had om de partij in zijn voordeel te beslissen (omdat hij materieel 
voorstond). Maar een vierde partij moest dus worden gespeeld, en deze partij verloor Jonas 
helaas. Maar Jonas kon toch trots zijn beker voor de mooie tweede plaats in ontvangst 
nemen van KNSB bestuurslid Jeugd en Talentontwikkeling Dharma Tjiam (zie foto boven). 
  
Snelschaken is een bijzondere manier van schaken, soms lijkt het een beetje op het wilde 
westen. Er kunnen hoogst verrassende dingen gebeuren. Op dit toernooi kwam daarbij dat 
het een lang toernooi was, minstens zestien partijen moesten de deelnemers spelen (Jonas 
en Sjoerd zelfs twintig) en het is van belang dat je het hele toernooi je energie weet te 
doseren, zodat je je kunt focussen op steeds een nieuwe partij. Jonas begon zoals gezegd 
wat weifelend, maar in de loop van het toernooi vond Jonas zijn ritme en wist dus erg mooi 



af te sluiten met een tweede plaats op zijn eerste NK Snelschaken voor de Jeugd. Het 
toernooi leek me goed en strak georganiseerd en voor mijn gevoel hield men zich in ieder 
geval tot de pauze aan het tijdschema. De prijsuitreiking beneden begon op een moment 
dat niet alle partijen waren gespeeld, want boven zat immers o.a. Jonas nog te spelen. Het 
was laat toen we weer thuis waren, maar het was een leuk en geslaagd toernooi. Van alle 
bekerwinnaars werd een groepsfoto gemaakt: 
  

 
De bekerwinnaars, Jonas links vooraan. 

 
Eindstanden op: http://www.nksnelschaakjeugd.nl/  

  
Fotomateriaal in dit verslag is afkomstig van Robert Krouwel. Op zijn 
site www.jeugdschaak.com zijn veel meer tekst en foto's en filmpjes over het NK 
Snelschaken in Bunschoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nksnelschaakjeugd.nl/
http://www.jeugdschaak.com/


Succesvolle start Noordelijke Jeugd Competitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 oktober, 2012 - 15:06 

Wedstrijddatum:  
vrijdag, 12. oktober 2012 
Een avond vergaderen in Ten Boer, het nodige mail verkeer nadien en het schrijven van een 
draaiboek waren de voornaamste ingrediënten voor de geboorte van een nieuwe 
competitie in Noord Nederland: de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC). 

 
Openingszet op bord 4 van SC Sneek 

 
Het doel van de organisatoren SC Ten Boer, ScepU en SC de Paardensprong was om met 
name voor de oudere jeugd een kampioenschap te organiseren met langere bedenktijden 
en notatieplicht. Dit vind je niet bij de Grand - Prix toernooien voor jeugdspelers. We zien 
binnen de clubs veel spelers afhaken zodra ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Met deze 
competitie doen we een poging om deze kinderen aan het schaken te houden, wat 
natuurlijk ook goed is voor de clubs. De NJC kan je zien als een tussenfase naar het 
volwassenen schaken. 
 
In de voorbereidende fase hielden we rekening met acht deelnemende teams met 7 ronden 
in de provincies. Het aantal ingeschreven teams kwam echter op tien uit, een verheugend 
aantal. Er worden nu zeven ronden gespeeld volgens de planning met daarna een Grand 
Finale op een zaterdag met twee speelronden. Bij het schrijven van dit stuk is de datum voor 
deze finale nog niet bekend. In de competitie wordt in teams gespeeld. Het team schaken is 
bij veel kinderen de favoriete vorm van schaken. Zelf vind ik het ook veel leuker en 
spannender dan de individuele partijen. Bij verlies op een bord kan de wedstrijd na kantelen, 
dat voelen de kinderen erg goed aan. Je ziet ze dan een tandje erbij zetten om de 
overwinning binnen te slepen. Een team ben je niet zomaar, er moet een goede sfeer 
hangen in het team, niet mopperen als iemand verliest en als je partij gespeeld is bij je team 
blijven. En natuurlijk het clubshirt: daarmee vorm je echt een team. Het straalt iets uit 
achter de borden! 
 



De eerste ronde werd vandaag in onze thuisbasis de Hunzeborgh gespeeld. De 20 tafels 
pasten maar net in de grote zaal. Ondanks het barre herfstweer buiten zaten bijna alle 
teams op tijd achter de borden. Alleen de spelers uit Leeuwarden uit het combiteam 
SC Sneek/Philidor waren de weg naar de Hunzeborgh kwijtgeraakt. De Hunzeborgh ligt aan 
de Beijumerweg, een hele lange weg die begint aan van Starkenborgh kanaal en vervolgens 
dwars door Beijum richting Bedum voert. Deze weg was vroeger overal toegankelijk voor 
auto's maar na de bouw van de woningen in Beijum zijn grote delen fietspad geworden. De 
auto uit Leeuwarden werd belandde uiteindelijk in de Ebbingestraat waar de weg werd 
gevraagd aan agenten in een surveillancewagen van de Groninger politie. De agenten 
besloten om het team onder escorte naar de Hunzeborgh te begeleiden, hulde aan het 
Groninger korps! 

 
NJC Wisselbeker 

 
De Friezen kwamen een kleine 10 minuten te laat in de Hunzeborgh, waar inmiddels druk 
werd gespeeld. Zij misten de openingswoorden van de schrijver dezes, de uitleg over de 
speeltijden en de openingszet door Roland Kroezen van de NOSBO op het vierde bord van 
SC Sneek. 
 
Opvallend in de deelnemende teams het grote aantal jonge spelers. Qua leeftijd is het 
combinatieteam uit Friesland het oudste en SC Sneek lijkt mij het jongste team te zijn. Ook 
zijn er behoorlijk verschillen in de ratings, wat het toernooi erg leerzaam maakt voor de 
laagst gerate deelnemers. Het noteren leverde weinig problemen op. Ik zag op een bord een 
speler in de problemen komen. Hij kon het opschrijven van de zetten niet bijhouden. Dat 
kwam omdat hij noteerde in de tijd van zijn tegenstander die vervolgens een zet deed die hij 
niet had gezien. Een goede tip is om eerst te noteren, vervolgens te zetten en dan pas de 
klok indrukken. Dan kan je goed bijhouden wat je tegenstander doet. 
 



In de eerste ronde spelen clubs die meerdere teams hebben eerst tegen elkaar. Ons eerste 
team speelde dus tegen team twee. Het tweede team werd beslist niet weggespeeld. Op 
bord vier was Joep snel klaar tegen Tom die als beginner meedoet aan dit toernooi. Erg 
dapper van Tom die veel gaat leren tijdens dit toernooi. Op bord drie kwam Niels flink in de 
problemen tegen Eline van team 2. Eline had een ijzersterk loperpaar centraal op het bord 
met daarbij een dame die voor heel veel dreiging zorgde. Niels wist zich met hangen en 
wurgen uit deze "wurgende" stelling uit te vechten waarna stukken werden afgeruild. Een 
vrijpion van Niels kon doorlopen naar het promotieveld. Dat was de beslissing maar hulde 
voor Eline. Na analyse van de partij bleek Niels erg veel geluk te hebben gehad. Er had zeker 
materiaalwinst voor Eline ingezeten.  

 
Onze teams in actie 

 
Materiaalwinst zagen we ook voor Martijn in zijn partij tegen Daan. Na dit voordeel wist 
Martijn de koning van Daan op te jagen. Een opgejaagde koning is natuurlijk niet goed. Niet 
veel later ging Daan mat. Ruben weerde zich kranig tegen Jonas. Als bord 1 speler krijgt 
Ruben de moeilijkste tegenstanders, geen eenvoudige opgave. Ruben kwam flink onder 
druk te staan maar bleef daar heel kalm onder. Ik zag hem zijn zetten geconcentreerd doen 
maar de ene na de andere penning kreeg hij te verwerken. Deze druk werd hem uiteindelijk 
te veel. Team 1 won met 4- 0 van het tweede team. Die uitslag was van te voren 
ingecalculeerd. Team 1 had geluk op bord 3 en team 2? ......zij hebben veel geleerd! 
 
In de kleine zaal werden veel partijen geanalyseerd, erg leuk om te zien dat veel schakers 
hun partij naspeelden. Dat is het nut van noteren! Je leert er heel veel van. 



 
Analyse 

 
De eerste speelavond is succesvol verlopen. Geen enkel incident op de borden, en een 
uitstekende sfeer! Opvallend: slechts twee partijen gingen door de 35 minuten voor de 
eerste 25 zetten. In de volgende ronde dus meer tijd nemen voor je partij: je hebt tijd 
genoeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardenspronggeel prolongeert kampioenschap 
GP Twee Kastelen! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 oktober, 2012 - 21:19 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 20. oktober 2012 
Vandaag stond het eerste Grand - Prix toernooi van de FSB op het programma, net als vorig 
jaar werd deze gespeeld in Buitenpost. Buitenpost klinkt ver maar het is slechts een half 
uurtje reizen. Vorig jaar waren we met slechts 4 schakers aanwezig. Een aantal jongens 
speelden toen op het NK Rapid in Eindhoven. Vandaag, met als voordeel geen voetbal 
togen 12 schakers van de club de grens met Friesland over. En er was een nummer 13: 
Ramin. Hij speelt voor SV Krimpen (a.d. IJssel) maar was vandaag bij zijn vader in 
Groningen. Natuurlijk wilde hij ook weer spelen in Paardensprong geel! Geen probleem 
want ik neem naar ieder toernooi wat reserve shirts mee. 

 
 
Na ieder toernooi schrijft een van de redacteuren een verslag op onze site. Deze worden 
goed gelezen gezien het aantal hits die we zien. Met veel deelnemers op een toernooi is het 
vaak lastig om over iedereen iets te schrijven. Ik ga mij in de komende verslagen wat 
beperken tot een aantal schakers en iets schrijven over wat er zoal op de borden van een 
aantal schakers is gebeurd. Daarbij natuurlijk rekening houdend om niet steeds over 
dezelfde speler te schrijven. 
 
Schaken is vanuit de basis (beginopstelling) eigenlijk best simpel. Wit en zwart hebben 
beide 16 stukken. Deze 16 stukken verplaatsen zich op 6 verschillende manieren over het 
bord. Met 64 velden en 32 stukken die in het begin op het bord is 50% van het bord bezet 



door stukken. Meteen wordt het dus lastig en is schaken niet zo simpel meer, waar zet je de 
stukken neer? Stukken zijn in de beginopstelling passief. Vanuit de opening is het zaak om 
je stukken actief te maken d.w.z. dat ze naar zo veel mogelijk velden kijken. Een paard als 
voorbeeld niet op de rand van het bord zetten, waar hij naar vier velden kijkt maar naar 
binnen. Dat levert 100% meer velden op waar het paard heen kan. In de stappenmethode 
wordt gesproken over gouden regels, pionnen naar het centrum, stukken ontwikkelen en 
dan rokeren. En dan wordt het lastig hoe nu verder? Om ruimte te winnen op het bord 
worden dan stukken geslagen. Het slaan van stukken is waar ik heen wil. Slaan is bij schaken 
niet verplicht. En toch zien we elk toernooi dat er in volle vaart wordt geruild.  
 
Ward en Pieter waren vanmiddag ingedeeld in groep F. Beide spelers heb ik goed kunnen 
volgen omdat hun borden goed zichtbaar waren voor de toeschouwers. Ward heeft al een 
tijdje niet meer gespeeld, goed dat hij weer meedoet. In zijn spel zien we dat als er een 
mogelijkheid is om te slaan dat Ward dat ook doet. Maar ook tegenstanders gaan mee in dit 
spel. Met name de snelheid van afruilen is een leerpunt. Op het moment dat een stuk 
geslagen wordt ontstaat er een nieuwe bordsituatie, dus even goed kijken of er andere 
mogelijkheden zijn. Dat liet Ward in meerdere partijen na. Soms pakt het goed uit en soms 
ook niet. Je kan zomaar extra stukken verliezen. De meeste partijen waren ook snel klaar. 
Slaan blijkt een mooi item om met name bij beginnende schakers nog extra op te trainen. In 
stap 1 leren de kinderen om aangevallen stukken te dekken of mee weg te gaan. Slaan komt 
niet ter sprake. 
 
Slaan in eindspelsituaties is soms ook niet slim. Ik zag Ward in een eindspelsituatie met voor 
hem twee torens en tegen een van zijn tegenstander en een mooi pionnenvoordeel zijn 
tegenstander uitdagen tot afruilen van zijn laatste toren. Goed gezien van Ward, zijn 
tegenstander ruilde af, waarna Ward de partij met een overschot aan pionnen en een toren 
probleemloos uitspeelde. Dus niet afruilen als je achter staat, tenzij je natuurlijk niet anders 
kan. 
 
Pieter maakt goede stappen in zijn ontwikkeling, bijna altijd aanwezig op toernooien. Met 
vaak leermomenten. In een van de partijen zagen Pieter en zijn tegenstandster dat er 
sprake was van schaak. Een loper van Pieter viel de koning aan maar beiden hadden dit niet 
gezien en hadden doorgespeeld. Wat nu? Ze vroegen de tafelleider om hulp. Een goede 
beslissing als je het niet weet. Het enige wat je kan doen is doorspelen waarbij degene die 
schaak staat eerst schaak moet opheffen, deze beslissing nam de tafelleider ook. Weer wat 
geleert! 
 
Opvallend was de partij tussen beide jongens. In deze partij werd snel afgeruild en ontstond 
een eindspel met voor Pieter een Koning/Paard tegen Koning/Paard/Pion voor Ward. De 
pion stond op de A rij, waarvan kenners weten dat een randpion nooit kan promoveren, ook 
niet met behulp van een paard als de tegenstander ook een paard heeft. De pion komt 
vanzelf op een veld waar het paard van de tegenstander heen kan. Pieter was even vergeten 
dat als hij de pion zou slaan ten koste van zijn paard het remise zou zijn. Na veel zetten kon 
Ward zijn pion laten promoveren. Niet veel later ging het paard van Pieter verloren. Partij 
beslist zou je zeggen, Koning tegen Koning/Dame is beslist, maar....  jawel: pat! Voor Pieter 
een juichmoment, voor Ward: oefenen! Voor dat de laatste ronde inging hadden beide 
jongens nog uitzicht op het podium maar beiden verloren. Geen prijzen in de F groep. 



 
In groep E ook geen ere metaal. Jaimey had niet echt zijn dag met 2 punten (waarvan een 
uit een bye). Succes was er wel in groep D. Sieger scoorde met 3 punten net geen 
50%. Silvan had een prima schaak dag na een zwaar toernooi in Ten Boer. Met 4.5 punten 
werd hij tweede in de groep. Er had misschien wat meer in gezeten. In een aantal partijen 
kon Silvan wat meer druk geven op zijn tegenstander. Even wat minder lief zijn, voor onze 
trainers ook iets om mee te nemen. In dezelfde groep zat ook Koen. Hij begon met 0 uit 3 en 
de reactie "het wordt niets vandaag". Met deze score verwacht je als trainer dat de 
motivatie voor vandaag weg is. Maar Koen toonde veerkracht, 100% score uit de volgende 4 
partijen. Op onderling resultaat een derde prijs.  Prima gedaan en opvalland dat Koen veel 
prijzen achter elkaar wint. 
 
In groep C twee gele shirts: Ruben en Hugo. Ruben scoorde net als Sieger 3 punten, dus net 
naast het podium. Hugo won het toernooi vorig jaar. Vandaag zat hij in groep C en liet zien 
dat hij na een dipje aan het terug komen is. Hij won de C groep met 5 uit 7. In de laatste 
ronde stond hij gewonnen maar gunde zijn tegenstander door remise te maken een half 
punt wat voor laatst genoemde goed was voor de derde plaats. 
 
De groepen A en B zaten in een aparte zaal, waar het de hele middag rustig bleef. Niels 
speelde in de B groep en deed dat met verve. Ik zag hem zeer solide en rustig spelen. In een 
aantal partijen nam hij in lastige stellingen waar geen eer leek te behalen de juiste beslissing 
om remise aan te bieden. Met 3 gewonnen partijen en twee remises ging hij met de beker 
voor de tweede plaats naar huis. 
 
In de A groep drie Paardensprongers en tevens drie kanshebbers voor de titel: Eelke, Martijn 
en Jonas. Eelke en Jonas troffen elkaar in de tweede ronde. Jonas won een loper tegen een 
pion van Eelke en dat voordeel gaf hij niet meer weg. Martijn verloor van beide clubgenoten 
en belandde naast het podium. Jonas verloor in de derde ronde waarmee met 4punten hij 
gelijk eindigde met Eelke. Het onderling resultaat was doorslaggevend. Jonas won het 
toernooi en neemt de titel over van Hugo. Opvallend detail Jonas en Hugo reden met elkaar 
mee. Onze gast Ramin wist net geen ere metaal op te halen. Vier punten was net niet 
voldoende. 
 
Het toernooi was weer prima georganiseerd, goede en betaalbare catering, mooie prijzen 
en voldoende ruimte voor ouders en schakers na hun partijen. Voor de club weer een mooie 
middag. 6 gewonnen prijzen op 12 deelnemers! 

 

 

 

 

 

 

 



Eerste stap 5 diploma's in clubhistorie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 november, 2012 - 15:55 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 2. november 2012 
Op de clubmiddag zijn vandaag de eerste stap 5 diploma's uitgereikt. Eelke en Jonas zijn de 
eerste in de clubgeschiedenis die dit examen hebben gehaald. Maar er werden door 
trainster Evie meer diploma's uitgereikt. Thijmen en Martijn slaagden voor hun stap 4 
examen en Silvan is nu in het bezit van stap 3. Iedereen gefeliciteerd! 

 
 
In de competitie stonden nog een aantal partijen open uit de tweede ronde. Deze werden 
direct gespeeld zodat de groep Evie/Anders met hun pupillen aan de slag kon met het 
spelen van openingen. Een belangrijke training met het oog op de komende speelronden op 
het NK D teams, officieel heet dit kampioenschap Meesterklasse D. A.s. zaterdag reizen 
Jonas, Eelke, Martijn en Thijmen voor de tweede keer af naar Amersfoort. Het team staat 
verrassend op de 4e plaats in de tussenstand na 3 van de 9 ronden. 
 
Bij de inhaalpartijen een aantal opmerkelijke. Thijmen leek voordelig te staan tegen Sieger 
maar zag nog een vijand: de klok. De vlag viel wat Sieger onmiddellijk zag. Winst voor 
Sieger. De competitie is pas begonnen en er zijn nog 8 ronden voor we verder gaan in 
groepen. Een partij verliezen is in dit stadium van de competitie nog niet zo erg. Sieger is 
wel de trotse koploper met een 100% score. 
 
De klok als tegenstander, dat gold ook voor Eline en Daniel. Voor Daniel de tweede partij 
deze middag. Hij won eerder de inhaalpartij uit ronde 1 van Pieter maar Eline was een waar 
obstakel voor Daniel. Qua ratingverschil onverwacht maar toont weer aan dat Eline erg 
goed bezig is. Op het bord verscheen een pionnen/dame eindspel. Erg lastig en met weinig 
tijd op de klok nog ingewikkelder. Eline had eerst tijdvoordeel ten opzichte van Daniel maar 
verbruikte veel tijd zodat voor beiden slechts seconden resteerden. In de haast maakte Eline 
een fout wat haar de dame kostte. Slecht 1 pion resteerde op het bord. Die moet je slaan 
om nog remise te halen als je door de vlag gaat. Dat was Daniel in de haast niet vergeten. 



De pion ging eraf en met 4 seconden op de klok ging Eline mat. Een uitstekende partij van 
beide spelers.  

 
De beslissing in de partij. Dame in de penning! 

 
Voor het maken van de indeling ronde 3 moeten we wachten op de uitslag van de partij 
Daniel - Eline. Tegen kwart over 5 kon de indeling gemaakt worden. De groep Evie/Anders 
was druk met openingen bezig in de kleine zaal, waardoor in ronde 3 een paar partijen zijn 
gespeeld. Alle uitslagen staan op de site. Komende vrijdag wordt weer ingehaald, voor dat 
de indeling voor de volgende ronde wordt gemaakt. Zo proberen we de competitie zo 
eerlijk mogelijk te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diploma's voor Huub en Lodewijk 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 november, 2012 - 15:21 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 9. november 2012 
Op de clubmiddag zijn weer twee diploma's uitgereikt. Huub is geslaagd voor zijn stap 2 diploma en 

Lodewijk wist een ruime voldoende te scoren op het examen stap 3. 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

NJC ronde 2: Team 1 pakt volle buit, team twee 
scoort remise 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 november, 2012 - 16:08 

Wedstrijddatum:  
 dinsdag, 9. oktober 2012 - vrijdag, 9. november 2012 

De tweede ronde van de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) stond vanavond op het 

programma. Om kwart over zeven stonden de teams klaar voor vertrek naar SC Ten Boer, 

gastheer voor deze ronde. Hugo en Daniel waren hun clubshirt vergeten, maar gelukkig heb 

ik thuis een stapeltje reserve shirts liggen. Het shirt is een belangrijk onderdeel van het 

teamschaken, je bent herkenbaar als team en er straalt teamgevoel uit. In team twee 

konden Eline en Ruben niet spelen. Joep en Hugo waren bereidt om in te vallen. 



 

SC Ten Boer 3 was vanavond de tegenstander van ons tweede team. Op bord vier had Tom in de 

eerste ronde heel snel verloren. We hebben de partij op de club geanalyseerd en konden daaruit 

concluderen dat het fout ging in de opening. Daaraan is gewerkt en ik zag dat Tom nu wel het vier 

Paardenspel speelde. Dat is al de winst uit de eerste ronde. Na de opening zag Tom heel goed dat hij 

met twee torens een vrije lijn kon pakken. Daarna ging het mis. Hij dacht mat te kunnen zetten maar 

dat feest ging niet door. Een van de torens ging eraf, wat hem de partij kostte. Jammer, maar we 

gaan weer analyseren op de club.  

 

Daan speelde op bord drie, en deed dat in alle rust. De beslissing in de partij kwam al snel met een 

dubbele aanval paard op koning/toren. Opvallend daarna: normaal slaat Daan dan de toren. 

Vanavond niet. In alle rust eerst rokeren in de wetenschap dat de toren er toch afgaat. Deze zet 

volgde waarna de koning van zijn tegenstander het hele bord over werd gejaagd. De zwarte koning 

ging mat op de tweede rij, zie de foto. 

 
  



Op bord twee kreeg kwam Joep onder grote druk te staan. Zijn tegenstander had een goede 

aanval opgezet met dame, paard en toren. Een enorme druk op de koningsvleugel waar 

Joep om de situatie nog enigszins te redden zijn dame moest weggeven. Natuurlijk is het 

niet meer goed te maken. Joep verloor de partij. Het wilde vandaag niet echt lukken, ook op 

de club verloor Joep in de competitie. Maar we kennen Joep als een diesel. Ieder seizoen 

moet de motor eerst even warm draaien. De partij van Joep wordt ook geanalyseerd op de 

site van SC Ten Boer, zie: 

http://albertsschaakblog.blogspot.nl/ 

 

Op bord een speelde Hugo een degelijke partij. Hugo had de twee torens van zijn 

tegenstander geruild voor lichte stukken, de beslissing in de partij. Hugo zien we steeds 

beter spelen en is op weg naar zijn "oude" niveau! 

 
Fragment uit de partij van Joep (met zwart) 

De 2 - 2 eindstand betekend voor team twee het eerst matchpunt in de competitie. In team 

1 geen wijzigingen in de ontmoeting met team Kasteel uit Coevorden. Niels speelde een 

goede partij op het vierde bord. Hij zette veel druk op de tegenstander en was als eerste in 

het team klaar. Een voorsprong voor team 1. Martijn had op bord twee een kleine 

achterstand maar wist in een paar zetten de zaak om te draaien. Ook hij won de partij 

waarmee het tweede bordpunt binnen was.  

  

http://albertsschaakblog.blogspot.nl/


 

 

Op bord een kreeg de partij tussen Feline en Jonas een bizarre ontknoping. Regel binnen de 

NJC is om 25 zetten te doen binnen 35 minuten. Als de vlag valt komt de wedstrijdleider om 

te kijken hoeveel zetten er zijn gespeeld. Als je meer dan 25 zetten hebt gedaan krijg je er 

10 minuten bij. De vlag van Feline viel waarna Roelof (wedstrijdleider van de avond) moest 

concluderen dat Jonas had gewonnen. Feline had 24 zetten gedaan! Dat was jammer voor 

haar want de stelling was eigenlijk nog in evenwicht. Je moet dus niet alleen de klok in de 

gaten houden waar ook je notatieboekje! 

 

Marlinde, zusje van Feline speelde tegen Daniel op het derde bord. Het werd de langste 

partij van de avond waar bijna alle tijd die beschikbaar was werd gebruikt. Daniel wist de 

partij te winnen maar kreeg erg veel tegenstand van Marlinde die toch een veel lagere NJR 

rating heeft dan Marlinde. Een compliment voor de Coevordense! 

  

 



Team 1 heeft tot nu toe de volle buit binnen. Vier match en acht bordpunten. Het team 

staat nu op de gedeelde eerste plaats aan kop van het klassement. De toppositie delen ze 

met het combinatieteam Sneek/Philidor.  

 

Complimenten aan de organisatie. Het team va Roelof had de zaken, net als op GP Ten 

Boer, prima voor elkaar. Rust in de speelzaal en een leuke bijkomstigheid, spelers die klaar 

waren konden kijken naar de voetbalwedstrijd NAC Breda - FC Groningen. Maar er werd ook 

uitvoerig geanalyseerd, erg belangrijk. De volgende ronde wordt gespeeld op 14  december 

in Usquert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silvan toernooiwinnaar in Leeuwarden 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 november, 2012 - 17:58 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 10. november 2012 
Tekst: Rene Heijnen 
Moederziel alleen, als enige eenzame Paardensprongstrijder, trok Silvan naar het altijd 
verre Friesland. Nog wat moe van het gewonnen Leonardo schaaktoernooi in het ook al zo 
verre Maarssen. Maar Silvan wil nou eenmaal altijd en overal schaken. Vader René, 
inmiddels het vele reizen een beetje beu, trok het echt niet meer zaterdag. Moeder Carmen 
moest dus achter het stuur kruipen, want niet gaan terwijl er een Grand Prix is, dat gaat 
Silvan echt niet gebeuren. Kom op mama, gas erop en rijden!  
  

 
  
Thuis had Silvan zijn vader nog wel even gewaarschuwd, je zult nog spijt krijgen dat je niet 
mee gaat mannetje, want Silvan had al ingeschat dat er mooie kansen lagen nu zijn top 
collegae van de Paardensprong immers waren afgereisd naar Amersfoort. Als enige in het 
inmiddels beruchte gele wedstrijdshirt waagde Silvan zich in de A-groep. Maar toen het stof 
was neergedaald en er links en rechts verslagen schakers waren te bespeuren, stond alleen 
de topper in het gele shirt nog fier overeind. Silvan was toernooiwinnaar! Met 4 uit 5, 
ongeslagen en met een tactische remise in gewonnen positie in het laatste potje, was hij 
Gronings heer en meester op de Friese schaakvelden. Silvan, gefeliciteerd met je eerste 
toernooizege! 
Toernooi winnaars worden opgenomen in de eregalerij, Silvan staat nu ook eervol vermeldt! 



 

D team prolongeert topklassering in de 
Meesterklasse 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 november, 2012 - 18:28 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 10. november 2012 

Vroeg dag voor ons Meesterklasse D team. Het team, Jonas, Eelke, Martijn en Thijmen 

speelden vandaag de tweede ronde in Amersfoort. De eerste tegenstander was al enige tijd 

bekent: VAS uit Amsterdam. Voor het team een sleutelmatch, bij winst zou het team zich 

handhaven de de top van het klassement. We waren op tijd bij de speellocatie zodat de 

jongens de benen konden strekken na de reis. 

 
Tegen de Schaakmaat 

Het team van VAS is een goed team waar we van te voren blij zouden zijn met een gelijk spel. Het liep 

anders. Op bord vier leek Thijmen een pionnen voordeel te hebben maar de partij eindigde in remise. 

Op bord drie kwam Martijn in een lastig pionnen/toren eindspel. Zijn tegenstander wist een pion 

naar het promotieveld te duwen waarmee de partij beslist was. Op bord een en twee ging het beter. 

Eelke wist vanuit een lastig eindspel een pion te laten promoveren dus de winst op dit bord ging naar 

ons. Op bord een had Jonas een flink tijdvoordeel. Zijn tegenstander die wel in tijdnood was keek 

toen hij aan zet was een aantal malen erg lang om zich heen. Waarom, was ons een raadsel. Jonas 

stond veel beter waarna de tegenstander opgaf. Een mooie winst in de eerste ronde van de dag en 

een toppositie op de ranglijst. Opvallend in deze match: op alle borden werd nog gespeeld toen de 

speelzaal al half leeg was. 

 

In de tweede ronde moesten we aantreden tegen de koploper: Moira Domtoren uit Utrecht. Martijn 

en Thijmen zorgden voor rust in het team, zij wonnen hun partij waar mee de druk bij de Utrechters 

kwam te liggen. Op bord een en twee lastige stellingen, daar kwam bij: Jonas een Eelke waren in 

tijdnood. Jonas had vier pionnen geruild voor een stuk. In het eindspel waren een aantal van deze 

pionnen gesneuveld en wist tegenstander Casper met zijn paard beide pionnen van Jonas aan te 



vallen. De koning van Jonas verloor de oppositie waarna de pionnen eraf gingen. Einde partij. Eelke 

kwam weer terecht in een pionnen/toren eindspel. Met heel weinig tijd op de klok wist zijn 

tegenstander door te breken in de verdediging van Eelke. Jammer, want met meer tijd op de klok 

was er wellicht meer mogelijk geweest. Een 2 - 2 gelijk spel, natuurlijk een fantastisch resultaat van 

het team. 

 

Laatste tegenstander werd de Schaakmaat uit Apeldoorn. Thijmen speelde Scandinavisch op bord 

vier waar zijn tegenstander geen raad mee wist. Binnen korte tijd was de partij beslist in het voordeel 

van Thijmen. Martijn maakte een fout in de opening die niet meer te herstellen was, jammer. Een 1 - 

1 tussenstand. Jonas en Eelke zaten na twee lange partijen er zichtbaar doorheen. De scherpte die 

we zagen in de voorgaande partijen was een beetje weg. Beiden kwamen een pion achter. Anders en 

ik besloten dat een remise een prima resultaat was, dus remise laten aanbieden. Beter een zeker 

matchpunt dan verliezen. De tegenstander van Jonas was ons besluit even voor. Hij bood remise aan 

met een pion voorsprong die Jonas accepteerde. Het remise aanbod van Eelke werd eerst verworpen 

maar enige zetten later zag de tegenstander geen hel meer in de stelling en werd deze partij remise. 

Het gelijke spel was voldoende voor het team om zich te handhaven in de top. Een gedeelde tweede 

plaats, op bordpunten vierde. Dat hadden we vooraf niet kunnen dromen! En op drie borden zitten E 

spelers. Jonas, Thijmen en Eelke kunnen nog twee jaar op dit kampioenschap spelen. In de 

wandelgangen spraken Anders en ik al over een mogelijke titel in een van de komende jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonas Open Nederlands Rapidkampioen 
(geboortejaar 2003) 
Ingezonden door Anoniem op 19 november, 2012 - 11:18 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 17. november 2012 

 

 
Jonas met beker - in zijn EK-shirt 

Foto: Robert Krouwel / www.jeugdschaak.com 
 

Zaterdag 17 november moest er worden gekozen tussen het GP Groningen, het Remco 
Heitetoernooi in Wolvega en het Open Nederlands Jeugdkampioenschap in Eindhoven. 
Jonas koos voor het laatste toernooi, het is immers een NK. Maar het is óók een leuk 
toernooi, dat wisten we van vorig jaar, toen Jonas ook deelnam. Toen werd Jonas tweede, 
en dus moest een nieuwe poging worden ondernomen om de titel te krijgen. En toen werd 
Jonas' schaakconcurrent, en schaakvriend, Maarten Hoeneveld uit Amsterdam kampioen, 
o.a. door Jonas te verslaan in hun onderlinge partij. Dit jaar waren Jonas (rating 1412) en 
Maarten (rating 1289) op papier de favorieten, met o.a. Tycho Bruggink uit Assen (rating 
1235) als gevaarlijke outsider. 
  
Maar alleréérst moesten we naar Eindhoven zien te komen. Dat ging per trein, dus vroeg 
opstaan en naar station Groningen per fiets om de trein om 06.46 uur te halen. Ongeveer 
drie uur later waren we in de speelzaal, op de Technische Universiteit Eindhoven (10 min. 
loopafstand van het station van Eindhoven). Ook de aanmelding verliep probleemloos (alles 
was van tevoren geregeld via internet) dus Jonas kon zijn welkomstcadeau (een praktisch en 
mooi ontworpen houder voor markers) + een schaakopdracht ontvangen. Jonas begon de 
schaakopdracht meteen op te lossen samen met...Maarten. 
  

http://www.jeugdschaak.com/


Na een snelle toespraak met de nodige praktische informatie - en dit vinden de schakers 
altijd fijn: snelle openingstoespraken, want iedereen wil graag spelen - kon Jonas zijn plek 
innemen, namelijk in de zogenoemde Blauwe Zaal: een auditorium waar de bord 1-partijen 
van alle leeftijdsgroepen op live-borden werden gespeeld. En achter op de wand werden de 
partijen geprojecteerd. Jonas zou hier al zijn partijen spelen, maar dat was natuurlijk van 
tevoren niet te weten. Maar voor Jonas erg leuk, want spelen op een live-bord vindt hij altijd 
iets bijzonders. 
  
Ik zal hier niet alle partijen becommentariëren, ze zijn immers ook na te spelen voor 
geïnteresseerden (zie http://livechess.zeelandnet.nl/ ), maar ik wil wel terugkomen op het 
feit dat het niet vanzelfsprekend was dat Jonas de hele tijd in de Blauwe Zaal mocht spelen. 
Al de eerste partij werd spannend! Ik vond Jonas' tegenstandster, Eva Zijdemans, goed 
spelen, vooral haar zetten rond haar 22.-,e2 die een kwaliteit won (voor een pion). Ik geloof 
dat Jonas deze partij m.n. door zijn ervaring won, toen Eva in tijdnood de kwaliteit teruggaf, 
en tegelijkertijd door de vlag ging. Een ander voorbeeld was te zien in ronde 8 tegen Hans 
Nieman, waar Jonas met zwart 5.-,Dh4+ speelde (i.p.v. gewoon 5.-,dxPe4), waarbij Jonas 
blijkbaar dacht dat hij het witte paard op e4 terug kon winnen, maar Hans had gewoon zijn 
paard van e4 naar g3 kunnen spelen: schaak opgeheven + paard gered (Hans speelde 6.Ke2 
en Jonas won een korte partij). Een laatste voorbeeld: in ronde zes tegen de gevaarlijke 
Rembrandt Bruil (Jonas had van Rembrandt verloren in de voorronde op het NK 
Snelschaken in Bunschoten niet zo lang geleden) had Jonas in het, niet makkelijke, 
middenspel een pion gewonnen en daarna keurig afgeruild tot een gewonnen 
pionneneindspel, toen Jonas plotseling 40.Kd2 speelde. Hier schrokken we van, want 
waarom de tegenstander de kans geven om naar voren te wandelen met zijn koning? Na de 
partij verklaarde Jonas dat hij gewoon niet dacht dat zwart naar voren kon gaan. Gelukkig 
was het geen beslissende fout en Jonas won uiteindelijk. (Ik schreef zonet "we ", omdat 
Grigori Kodentzov op dat moment meekeek op het grote scherm. Grigori is secretaris van 
de NOSBO en had een KNSB-vergadering op de TU/e, maar maakte gebruik van de 
gelegenheid om naar de spelers te kijken, net zoals hij dat eerder op toernooien heeft 
gedaan, leuk is dat). 
  
Net zoals vorig jaar was de verwachting dat de partij tegen Maarten de cruciale partij zou 
worden. In ronde vijf moesten Jonas en Maarten tegen elkaar. Zoals gezegd kennen Jonas 
en Maarten elkaar goed, zowel aan en buiten het schaakbord. Ondanks hun jonge leeftijd 
hebben ze al een flink aantal keren tegen elkaar gespeeld. De laatste keer was in de 
Jeugdclubcompetitie een paar weken geleden in Amersfoort. Toen won Jonas met wit in 
een Siciliaanse partij. In de Blauwe Zaal zat Jonas weer achter de witte stukken en weer 
kwam de Siciliaanse opening op het bord, en de eerste zetten waren een herhaling van hun 
ontmoeting Amersfoort, maar toen Jonas van deze partij afweek en Maarten een door 
Jonas geofferde pion pakte, werd Maartens koning plotseling opgejaagd en na in totaal 
slechts 14 zetten had Jonas gewonnen. Ik denk dat Jonas deze partij als zijn beste partij van 
het toernooi beschouwt, terwijl ik zelf vind dat zijn laatste partij ook in aanmerking komt 
voor zijn beste partij. 
  
De stand voor deze partij was als volgt: Jonas 7,5 punt, een half punt voor Maarten, Jonas 
had namelijk inmiddels remise tegen Tycho gespeeld en Maarten had, behalve tegen Jonas, 
alles gewonnen. Daarna volgde een drie mans groep met Tycho, Ivan Kroetkov en Tommy 

http://livechess.zeelandnet.nl/


Tran op 5,5 punt. Jonas moest dus winnen om zeker te zijn van een ongedeelde eerste 
plaats. Bij remise was alles afhankelijk van hoe Maarten speelde. Negende en laatste ronde: 
Jonas-Tommy, Maarten-Ivan en Tycho-Rembrandt. Jonas weer tegen de Siciliaanse 
opening, maar deze keer verliep het anders: Jonas mocht vrij snel de open c-lijn in bezit 
nemen met zijn torens, en kort daarna stonden zijn torens op de zevende rij, alles volgens 
het (stappen)boek, en toen Jonas ook zijn Dame erbij haalde, won hij een Toren. Jonas 
haalde nu ook zijn laatste stuk (een Paard) erbij, ruilde alles af, en stond met een gewonnen 
eindspel met Paard + twee pionnen extra. En zodoende was het laatste punt + de titel 
binnen. Het bleek trouwens dat Maarten zijn partij tegen Ivan ietwat verrassend verloor, 
waardoor Jonas' voorsprong op Maarten in de eindstand tot 1,5 punt opliep. Maarten dus 
tweede, en Tycho derde door een laatste-ronde-overwinning op Rembrandt (hier alle 
uitslagen en standen: http://www.nbsb.nl/NKrapid2012.php). 
  
Het was nu wachten op de prijsuitreiking, maar de wachttijd werd dankzij een zeer strak en 
sterk georganiseerd toernooi erg kort. Voordat ik overga tot de prijsuitreiking enkele 
opmerkingen: 
Aan het einde van het toernooi stelde Maartens vader mij voor om na het toernooi ergens 
(snel) te gaan eten, een erg aardig voorstel, en ik was er graag op ingegaan, maar omdat ik 
bang was dat we dan vrij laat thuis zouden komen, moest ik helaas nee zeggen (maar er 
komt zeker een andere keer!). We waren trouwens om iets voor 23.00 uur thuis en de lange 
schaak- en reisdag was voorbij. Juist de lange reistijd naar NK's in het westen van het land 
(soms verbonden met overnachting in hotels) is natuurlijk niet iets wat deelnemers aan de 
andere kant van het land een voordeel geeft, integendeel. Misschien daarom een 
overweging waard om te proberen de NK' s meer te verspreiden over het land. 
  
Goed, na deze constructieve kritiek snel terug naar de prijsuitreiking: blij en trots nam Jonas 
zijn beker voor de eerste prijs in ontvangst. Net zoals vorig jaar was het leuk om alle 
prijswinnaars op de trap in de grote hal te zien, en net zoals vorig jaar: Jonas en Maarten 
zittend naast elkaar met hun bekers. Een mooi beeld om dit succesvolle toernooi, dat 
indrukwekkend goed in elkaar zat, mee af te sluiten. 
  

http://www.nbsb.nl/NKrapid2012.php


 
Rechts boven: Jonas en Maarten (in Ajax-shirt), en rechts van Maarten in blauw shirt: 

Tycho.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke wint GP SC Groningen/GasTerra, 
succesvol debuut Jonathan 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 november, 2012 - 16:48 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 17. november 2012 
Het tweede Grand - Prix toernooi van het seizoen was een bijzondere. Organisator SC 
Groningen had een sponsor gevonden waar op locatie werd gespeeld: GasTerra. Van te 
voren was het maximum aantal deelnemers op 100 gesteld. Dit aantal werd bijna gehaald. 
Voor de kinderen was het feest: alle consumpties waren gratis. Voor de ouders ook een 
meevaller in tijden van recessie; deelname aan het toernooi was gratis, behalve voor niet 
KNSB leden. De meeste ouders konden hun beurs dus thuislaten! 

 
 
In het GasTerra gebouw werd gespeeld op de derde etalage. Alle schakers zaten in een 
ruimte die eigenlijk veel te krap was voor ruim 90 kinderen, ouders en begeleiders. Tafels en 
stoelen stonden erg dicht op elkaar en er was voor de kinderen die klaar waren met hun 
partij niet echt een ruimte om naar toe te gaan. In de andere zaal op de etage werd een 
simultaan gespeeld tegen Jan Werle. Kinderen die klaar waren bleven in de zaal hangen wat 
het nodige geluid voortbracht. Met name de spelers in de A en B groep hadden daar 
zichtbaar last van. De groepen begonnen ook niet gelijktijdig wat ook rumoer met zich mee 
bracht. 
 
Er was een tekort aan tafelleiders wat voor een groot deel werd opgelost door ouders van 
Paardensprong kids, vijf vaders namen de nodige groepen voor hun rekening en konden 
hun kinderen van dichtbij volgen. Onder de deelnemers 13 Paardensprongers, wat geen 
clubrecord was. Het toernooi begon wat eerder dan een GP toernooi normaal begint. Voor 
sommigen was het aanvangstijdstip niet te halen door andere sportverplichtingen op 
zaterdagmorgen. 
 
In de verslaglegging van toernooien ga ik dit seizoen op elk toernooi een aantal kinderen 



extra volgen. Iedere keer valt iets meer te lezen over een aantal Paardensprongers. Roos 
speelde in de laagste groep L en kwam niet verder dan 1.5 punten. Roos heeft al een tijd 
geen toernooi gespeeld wat denk ik mede de oorzaak was van de lage score. In groep J 
maakte Jonathan zijn toernooi debuut in Paardensprong geel. 
 
Ik heb een aantal van zijn partijen gezien en ook een tijdje gevolgd. Jonathan is stap 2er en 
heeft dit toernooi laten zien dat hij een goede speler kan worden. Hij slaat ongedekte 
stukken en ziet mat in 2. Na afloop van een aantal van zijn partijen kon ik hem een paar 
bruikbare tips geven. In veel partijen kwam Jonathan flink voor te staan en dan is het zaak 
om het goed af te maken en opletten op pat. In een van de laatste speelronden stonden er 
veel stukken op het bord en zijn tegenstander had nog drie pionnen op a,b en c, een loper 
en een koning achter de pionnen. Het kostte Jonathan veel moeite om mat te geven. De 
oplossing als je in een dergelijke stelling komt, geef bijv. een toren weg voor die loper en 
ruim de pionnen op. Ben je niet zeker van je zaak laat dan een pion van je tegenstander 
staan die nog gezet kan worden. Zo voorkom je pat. Jonathan scoorde vijf punten in groep J 
wat goed was voor zijn eerste beker: een derde plaats! 
 
Matthijs kwam uit in groep F. Hij had een hele goede dag. Won zes partijen en speelde een 
keer remise. Een partij viel op waar Matthijs met toren en koning mat moest geven. Het 
bleek behoorlijke opgave te zijn, maar het lukte uiteindelijk wel. Tijd om met een groepje 
kinderen op de club dit nog maar eens te oefenen. Een dergelijke score is normaal 
voldoende voor de hoogste plek op het ereschavot, maar niet vandaag. De verschillen 
tussen Matthijs en Joost Bensink (ScepU) en de rest van de spelers in groep F was erg groot. 
Joost scoorde ook 6.5 punten waardoor een barrage noodzakelijk was. Matthijs kwam een 
toren en een aantal pionnen achter te staan waarna hij in het eindspel zijn laatste toren 
afruilde. Dat was niet verstandig want je bent dan kansloos tegen de meerdere pionnen op 
verschillende lijnen. Matthijs verloor de partij maar mag trots zijn op de score en de tweede 
plaats. Goed voor het moraal want Matthijs had al een tijdje geen beker meer gewonnen. En 
een mooie winst voor zijn NJR rating! 
 
In groep D zagen we drie gele shirts: Sieger, Lodewijk en Daan. De groep zat wat verder 
weg zodat het zicht op de borden minder was. Sieger scoorde 3 punten, een punt te weinig 
voor plek drie. 
Daan scoorde 3.5 punten en kreeg een punt cadeau omdat zijn Friese tegenstander in ronde 
1 te laat kwam. In de derde ronde kwam Daan in tranen achter zijn bord vandaan. Ik ving 
hem op met de vraag wat er gebeurt was. Volgens Daan had zijn tegenstander hem bewust 
door de klok gejaagd door steeds schaak te geven. Daan vertelde dat hem dat de laatste 
minuut overkwam. Volgens de tafelleider duurde dit tafereel 20 seconden. Tja dan krijg je 
de discussie, wie heeft gelijk. Ik had het niet gezien en kon hier dus ook geen mening over 
hebben. Iemand bewust door de klok spelen mag niet. Daan heeft ook niet geprotesteerd 
toen hij nog tijd had, misschien was een claim op zijn plaats geweest. We gaan dit voorval 
vrijdag met de groep bespreken. Bram volgt een opleiding tot wedstrijdleider en kan daar 
vast het een en ander over vertellen. Winnaar van de groep werd Lodewijk met een mooie 
score van 5 punten en een flink toernooi resultaat van 1.54 punten. Goed voor de rating van 
Lodewijk die toch aardig op de deur bonst met het bordje rating 1000, ik wil naar binnen! 
 
Koen en Silvan stonden vandaag op mijn lijstje om eens extra te volgen. Of dit voornemen 



van invloed was op het spel van de jongens weet ik zo niet maar beiden hadden absoluut 
niet hun dag. Zowel Silvan als Koen scoorden goed op de laatste toernooien en hadden flink 
geplust voor hun NJR rating, beiden inmiddels in de 900 punten. Gevolg is dat je dan in een 
hogere groep komt 
 met vaak 1000+ spelers. Het ging bij beiden denk ik ook iets te gehaast. Silvan zag ik in een 
van zijn partijen een misrekening maken. Hij dacht met een torenoffer materiaal te winnen. 
Hij had niet gezien dat het geslagen stuk nog een keer gedekt stond. Een misrekening en 
met een toren minder is het natuurlijk einde partij. Het onderlinge treffen werd remise, er 
bleven twee koningen over. Silvan had de partij denk ik kunnen winnen met twee pionnen 
tegen alleen een koning. Een slechte kan je zomaar gebeuren. Het kost misschien wat rating 
punten maar op een volgend toernooi kan je dat weer goed maken in een lagere groep. 
Beide jongens houden zicht op de 1000 punten grens. 
 
De A en B groep speelden in dezelfde zaal en hadden zoals eerder vermeldt in dt verslag last 
van het remour. In groep B een oude bekende van onze club: Levi. Levi won van Niels en 
verloor later van Thijmen. Niels kwam net als twee andere schakers in de groep niet verder 
dan 2 punten. Thijmen, Levi en Leonard (Unitas) scoorden een punt meer en na uitrekenen 
van de SB punten bleek ook deze score in evenwicht, barrage dus. Thijmen speelde eerst 
tegen Leonard en claimde de winst na een onreglementaire zet van Leonard, die na de partij 
een claim terug deed. Na enige discussie ging het punt terecht naar Thijmen die ook wist te 
winnen van Levi. Goud voor Thijmen in de B groep! Levi greep het zilver. 
 
Daniel had zijn dag niet in groep A, hoewel hij na afloop vertelde weer geleerd te hebben. 
Slechts een half punt wist Daniel op het scorebord te krijgen. Martijn had wel zijn dag. Hij 
zat erg gedreven achter het bord en wist in een aantal partijen in lastige stellingen er een 
voordeel uit te slepen. Met 4 punten werd Martijn tweede achter de winnaar van dit 
toernooi: Eelke. Beiden hadden vier punten maar het onderlinge treffen was in het voordeel 
van Eelke. Eelke verloor geen enkele partij, twee remises en drie keer winst. Een prestatie 
die goed is voor een vermelding in onze eregalerij. 
Opvallend vandaag: onze jongens in het Meesterklasse D team vielen vandaag allemaal in 
de prijzen! 
 
Dank gaat uit naar Wim en zijn team die ondanks alles er voor de kinderen een leuke 
schaakmiddag van hebben gemaakt. En niet te vergeten: alle deelnemende kinderen 
kregen en grote chocoladeletter mee naar huis! 
 
Ook leuk: we hebben groepswinnaars en krijgen als club een schaaktraining aangeboden 
door Sipke Ernst. 

 

 

 

 

 

 



Drie keer zilver op Grand Prix Veendam 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 november, 2012 - 23:27 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 24. november 2012 

Grand - Prix nummer drie in het NOSBO gebied stond vandaag op het programma en wel in 

Veendam. Het toernooi trok slechts 44 deelnemers, waaronder zeven in Paardensprong geel. Het 

aantal was beduidend lager een week ervoor in Groningen. Erg jammer want dit toernooi wordt al 

jaren goed georganiseerd. Het lage deelnemers aantal kan ook gezocht worden in feit dat twee 

toernooien achter elkaar altijd minder spelers trekt. 

 

Bram maakt al jaren deel uit van de organisatie en de locatie is hem niet vreemd, op de 

scholengemeenschap Winkler en Prins heeft hij de basis gelegd voor leraar geschiedenis. De catering  

was weer uitstekend te noemen tegen kindvriendelijke prijzen en al jaren verzorgt door Bram's ega. 

 

Opvallende mededeling tijdens het welkom woord en spelregels: tafelleiders mogen ingrijpen bij 

mat, pat of remise als mat zetten niet meer mogelijk is. Navraag bij Bram die de opleiding 

wedstrijdleider heeft afgerond leerde dat dit een nieuwe regel is! We bespreken dit punt op de 

volgende clubmiddag. 

 

Stipt op tijd begon het toernooi en gedurende de middag werd een strak tijdschema gehanteerd. Zo 

zien we het graag! In groep D speelde Pieter maar had geen gelukkige middag. In de eerste ronde 

kreeg hij een dubbele aanval met paard tegen op f7, samen met f2 ook wel de zwakste velden 

genoemd. Daar kwam nog een aanval bij met loper/dame en het was al snel gebeurt. Deze middag 

zag ik nog een aanval loper/dame waarover verderop meer. Na deze verliespartij volgenden er nog 5 

maar gelukkig sloot Pieter het toernooi met een winstpartij. Je stapt dan toch met een betere mood 

de auto in op weg naar huis. 

 

Kasper en Daan speelden in groep C. Kasper speelde een wisselend toernooi met vaak lange partijen. 

In de eerste ronde won hij op indrukwekkende wijze. Met nog 43 seconden op de klok wist hij een 

vrijpion te creëren en deze in een hoog tempo te loodsen naar het promotieveld. Na promotie kwam 

een dame op het bord en werd het mat, op de klok nog 17 seconden! Daan was in ronde 4 een 

maatje te groot voor Kasper. Het tweede winstpunt van de middag wist Kasper te scoren in ronde 5. 



In ronde 6 en 7 werd daarna verloren. Met twee punten eindigde Kasper in de achterhoede maar de 

winst is natuurlijk wel het gebruiken van je tijd. Verlies je een partij binnen 5 minuten, dan heb je iets 

toch niet goed gedaan. 

 

Daan speelde een goed toernooi. Hij verloor slechts een partij tegen de latere winnaar van de C 

groep en speelde twee keer remise. De remise in de laatste ronde werd aangeboden en 

geaccepteerd door Daan die wist dat een half punt voldoende was voor de tweede plaats. Op 

moment van het aanbod stond Daan al in gewonnen positie maar volgens Daan wilde hij geen risico 

meer nemen. Grootste winstpunt die ik zie in het spel van Daan: rust! Een jaar geleden was dit 

anders, zeg maar: van dik hout zaagt men planken. Ruilen als er geruild kan worden zonder er verder 

bij na te denken. Dat lijkt nu verleden tijd en met rust in het spel legt Daan lijkt mij een goede basis 

op weg naar de 1000 NJR ratings. 

 

In de B groep "de heren Haren", Silvan en Lodewijk. Silvan had een week eerder niet echt de vorm 

van de dag en Lodewijk juist wel. In groep B 6 spelers, dus 5 partijen. Silvan  verloor 1 partij en 

speelde 1 keer remise. Het onderlinge treffen was in het voordeel van Silvan. In een van de 

gewonnen partijen van Silvan een leuk leermoment voor hem. In het middenspel lag de F lijn 

helemaal open, ideaal voor zijn toren die nog op h8 stond. Silvan speelde de toren echter niet. 

Jammer want even later werden stukken geruild op deze lijn en dan was een toren op f8 een 

voordeel geweest. Op f8 staat de toren veel actiever dan op h8 met daarvoor de f en g pion. Als je 

een vrije lijn kan pakken met je toren; altijd doen! Het goede spel van Silvan werd beloond met de 

tweede plaats, prima gedaan! 

 

Loper/dame combinaties kunnen dodelijk zijn. Klassiek is natuurlijk de herdersmat. Diagonalen zijn 

voor kinderen veel lastiger dan rechte lijnen. In stap 1 worden de stukken voorgesteld. Eerst de toren 

en dan de loper. Op het bord blijkt de loper een stuk lastiger te zijn met name als de loper een lang 

en vrij diagonaal over het bord heeft. Daar kwam Lodewijk vanmiddag ook mee in aanraking. In een 

van zijn partijen zag Lodewijk een vrij loper diagonaal over het hoofd gericht op de koningstelling. 

Vervolgens deed zijn tegenstander een zet met de dame met als gevolg met op de tweede rij. Het is 

oppassen als de dame wordt gezet. Kijk eerst waar de loper staan en je kunt meestal de dreiging 

oplossen met een pionnenzet. Lodewijk scoorde twee punten in de groep wat een goed resultaat is, 

ik heb hem niet eerder zien spelen in een groep van zes. Meestal is het even wennen voor de spelers. 

 

Eelke en Martijn hadden voor aanvang de hoogste rating in groep A. Opvallend vanmiddag: er werd 

wel heel snel gespeeld in deze groep. Slechts een aantal partijen eindigde door tijdnood! Martijn 

speelde niet scherp vandaag, hoewel hij eerder in de ochtend met voetbal als doelman een drukke 

wedstrijd had en wel scherp was. Hij loodste zijn team naar een krappe 1 - 0 overwinning. In de 

eerste ronde verloor hij een stuk wat beslissend was. Op papier had hij de partij moeten winnen. 

Tegen Eelke in de tweede ronde stond de stelling lang in evenwicht maar Martijn in tijdnood maakte 

wat fouten. Met Eelkes toren a8 was het mat. In ronde 3 en 4 werd gewonnen. In ronde vijf was nog 

alles mogelijk voor een ereplaats. Tegen Thycho stond een lastig eindspel op het bord. Beiden 

hadden niet veel tijd meer en de partij kon alle kanten op. Nadeel voor Martijn een dubbelpion. Ik 

had de indruk dat Martijn een aantal keren net de verkeerde zet deed. Hij bood remise aan, maar dat 

aanbod werd door Tycho niet geaccepteerd. Hij zag het voordeel van zijn twee pionnen en toren 

tegen de dubbelpion en toren van Martijn. Tycho speelde het knap uit waardoor Martijn het podium 

met drie punten mistte. 

 

Eelke kwam goed uit de startblokken met twee uit twee. Tegenstander in ronde drie Leonard. Ook 



hier op papier de beste kansen voor Eelke. Hij kwam echter een stuk achter en kon dat niet meer 

goedmaken. Eelke kwam Tycho tegen in ronde vier. Met op de klok voor beiden 3 minuten werd 

remise overeen gekomen. Beide jongens zagen niets in de stelling. Sportief dat ze niet verder op de 

klok speelden, wat mogelijk is als je maar voor de winst speelt. In de laatste ronde wist Eelke nog een 

winstpunt aan zijn totaal toe te voegen. Met 3.5 uit 5 legde Eelke beslag op de derde plaats. Weer 

een topklassering voor Eelke. 

 

Elders in het land kwam nog een andere Paardenspronger in actie. Op een Grand - Prix toernooi in 

Bunschoten werd Thijmen in groep twee tweede met 4.5 punten uit zeven partijen. Op dit toernooi 

speelden ook twee ex Paardensprongers, namelijk Ruben, de broer van Thijmen, en Sytze Krom. 

Vader van Ruben en Thijmen, Leendert, vertelde daarover: 

 

"Het was ook leuk om Sytze Krom weer tegen te komen. Sytze is een paar maanden nadat onze 

jongens lid zijn geworden van de Paardensprong verhuisd naar Bussum. Ik heb nog even met hem 

gesproken en hij schaakt nog steeds met veel plezier. Hij zit nog in stap 2 en is ondertussen wel van 

de schaakclub uit Bussum 

overgestapt naar Baarn. Daar vindt hij het erg leuk en hij speelt dus ook toernooien. Hij had Thijmen 

en Ruben wel herkend, maar wist hun 

namen niet meer, ook wel logisch. Hij schaakte eerder veel met Pieter en Matthijs vertelde hij. Sytze 

is nog steeds een leuke spontane jongen. Vandaag ging het tot en met ronde 5 nog niet zo goed 

(1 gewonnen) maar dat had op zijn plezier geen negatief effect. Ik zie nu dat er in de laatste ronden 

nog wel een puntje bij is gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uit de oude doos: wie is wie en we plaatsen 
foto's terug! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 november, 2012 - 22:50 

Honderden, misschien wel duizenden foto's zijn er gemaakt van de clubschakers SC de 
Paardensprong. Op de site staan er velen maar een aantal jaren geleden hadden we een 
andere site. De foto's van destijds zijn verdwenen maar komen, stap voor stap wel weer 
terug op onze site. 

 
Martijn - Niels 2007 

 
Ons toernooi begon in 2007 onder de naam Hunzeborgh Toernooi. Foto's uit deze jaren zijn 
terug te zien in het foto album! Wie is wie? 

 
Martijn - Niels 2012 

 



Roos als enige in de prijzen op Jeugdtoernooi 
Aurich 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 december, 2012 - 22:28 

Wedstrijddatum:  
 zondag, 2. december 2012 
Schaken op zondag, tja dat kan. Vandaag in Duitsland op het toernooi uit de Jugendserie: 
Aurich. Zeven Paardensprongers (sters) wilden wel hun krachten meten met de Duitse 
schakers (ster) en schreven zich in. Vanaf de Hunzeborgh vertrokken om 08.15 uur 5 
deelnemers en gelijktijdig gingen 2 auto's vanuit Haren richting de grens. Aurich is goed te 
bereikbaar, eigenlijk net zover als Zwolle. Ruim op tijd waren we aanwezig in de Realschule, 
plaats van handelen.  
  

 
 
Schaken in de Jugendserie betekend spelen tegen leeftijdgenoten in de U groepen. Indeling 
gaat op Zwitserse basis aan de hand van je JugendWerdZahl. Dit getal is een beetje te 
vergelijken met de NJR ratings maar hebben een andere berekening. Als je voor het eerst 
meedoet krijg je een rating van 1000 punten. Deelname aan een toernooi levert een bonus 
op van 10 punten. Spelen lijkt hier belangrijker, de bonus voor je NJR rating stijgt iedere 
maand ook met 10 punten maar de basis daarvoor is dat je ouder wordt. Aan de start: 102 
deelnemers in 5 leeftijdscategorieën. 
 
Het toernooi begon voor ons een beetje vreemd, geen inleidende woorden en begroeting 
maar wedstrijdleiders die hun groep bij elkaar riepen. Het werd eigenlijk een toernooi met 
toernooitjes in de leeftijd groepen waar de wedstrijdleiders de vrijheid hadden om een eigen 
speeltempo te hanteren en waar later in de middag de prijsuitreikingen ook in de groepen 
plaatsvonden. Erg was dit niet, er werd gespeeld in klaslokalen waar in alle rust gespeeld 
werd. Opvallend wel dat de wedstrijdleiders de kinderen niet op afstand hielden bij partijen 
die nog bezig waren. Ik denk dat een aantal van onze spelers hier last van hebben gehad. Ze 
zaten bijna bij de spelers op schoot. 
 



Niels was ook mee naar Aurich. Hij kon helaas niet spelen. Niels was drie weken te oud voor 
de U14 groep en na een mailtje richting organisatie om toch mee te doen in die groep 
kregen we bevestigd dat hij niet kon spelen. Jammer maar ook begrijpelijk. Alle 
deelnemers, uitslagen enz. zijn zichtbaar op Jugendserie.de. Een mooie site waar veel 
informatie is te vinden over Jugendserie. En opvallend: op de site gaat heel veel 
automatisch, standen, ratings en uitslagen! 
 
Martijn kwam uit in de U12 groep. Deze groep (en ook de U14 groep) speelde op de eerste 
etage. Martijn was als 12e geplaatst in de groep en speelde een strek toernooi. In ronde 1 
verloor hij na te snel spelen maar zette het keurig recht. In de laatste ronde trof hij een top 
speler van Bremen - West. Het werd en boeiende partij met een spannend eindspel. Martijn 
met wit had twee pionnen op de g een h lijn met daartegenover twee zwarte. Beide 
koningen op de vierde en vijfde rij. Zijn tegenstander bood remise aan, wat het eigenlijk ook 
was, na heen en weer geschuif van de koningen. Martijn bleef zoeken naar een oplossingen 
en speelde zijn koning naar een verkeerd veld. Weg oppositie en de pionnen konden 
doorlopen. Jammer maar wel een mooie vijfde plaats met 4.5 uit zeven.  
 
Vieren een half punten, in de grand-prix cyclus vaak voldoende voor een prijs maar in 
Zwitsers vaak te weinig. Dat gold ook voor Lodewijk in de U10 groep. Hij scoorde ook 4.5 
punten en kwam buiten de prijzen terecht. In deze groep een aantal goede Duitse spelers 
waaronder de winnares van deze groep, een meisje van SK Union Oldenburg, zeer rustig en 
wel overwegend spelend. Zij won overtuigend van Lodewijk en Daan. Zie de 
uitslagen. Opvallende partij van Lodewijk. Hij probeerde een muurtje te bouwen 
met koning/toren. Zijn tegenstander zag het onheil aankomen en hield zijn koning vast en 
drukte de klok in met zijn andere hand. Dit mag niet, maar Lodewijk liet het gebeuren. Met 
een arm van je tegenstander op het bord heb je geen overzicht, dus volgende keer er wel 
iets van zeggen! Daan speelde een 50% toernooi. 3.5 punten uit 7 partijen. Een goed 
resultaat waarmee hij net wat JWZ punten weet te winnen. Het belangrijkste pluspunt: 
Daan begint rustiger te spelen, overdenkt situaties dat is ook winst. Daan werd 7e in de 
groep U10. 
 
De U9 groep staat qua leeftijd gelijk met categorie E, waar we binnen de club een hele 
sterke lichting hebben. De topspelers met de hoogste rating, Jonas, Eelke en Thijmen waren 
niet in Aurich. Zij speelden een weekend toernooi in Assen. Een verslag komt later op de 
site. Wel aanwezig waren Silven, Pieter en Jaimay. Zij lieten op dit toernooi zien dat ze 
beslist geen tweede garnituur zijn en scoorden er lustig op los. We zagen 
echte oprolpartijen, patstellingen en een mat achter de paaltjes. Kortom de groep waar het 
meest over te schrijven valt. 
 
Pieter kwam in een van zijn partijen rijkelijk voor te staan en wilde zijn pion doorschuiven 
naar het promotieveld, gedekt door de koning. Op het bord voor hem ook een loper, met 
een heel naar diagonaal. Na pion 2e rij was het plotseling pat. Heel jammer. Ik liep weg van 
het bord in de veronderstelling dat er een half punt was gescoord. In de hal kwam ik 
Pieter tegen die vertelde dat hij een punt had gescoord. Zijn tegenstander had gezegd dat 
Pieter gewonnen had en deze uitslag werd ook doorgegeven! Een gratis half punt. In de 
laatste partij kwam Pieter weer ver voor te staan met een overwicht aan stukken. Zijn 
tegenstander had twee lopers bij de koning staan. Lastig om mat te geven. Pieter nam de 



juiste beslissing, een toren ruilen voor een van de lopers. Ruimte op het bord waarna het 
even later mat was. Pieter scoorde 4 punten, een mooi resultaat. 
 
Jaimey scoorde een punt minder maar verdiende meer. In een van zijn partijen mistte hij 
mat in twee. Met toren, dame en loper was mat een kwestie van tijd. Ik zag een mooie 
dubbele aanval: loper uit torenlijn, schaak + het laatste stuk van de tegenstander, toren 
aangevallen. Wat ik ook zag: er dreigde mat achter de paaltjes, zijn tegenstander zag ik 
loeren op die kans. Jaimey deed een tussen zet en het feit werd beslecht; mat achter de 
paaltjes. Jammer want een vol punt werd ingeleverd. In een latere partij kwam Jaimey 
achter. Zijn tegenstander wist zich geen raad met toren/dame om mat te geven. Hij was in 
tijdnood wat Jaimey goed had gezien. Vlak voor het vallen van de vlag lukte het toch om 
Jaimey mat te zetten, wel heel gelukkig. Veel leermomenten voor Jaimey op dit toernooi: 
doe er je voordeel mee op. 
 
Silvan was goed op dreef vandaag. In een aantal partijen veegde hij zijn tegenstander 
(ster) volledig van het bord. Een van zijn partijen ging eigenlijk onnodig verloren. Silvan 
speelde tegen een tegenstander waar Pieter vrij eenvoudig van gewonnen had. je zou 
denken, die gaat Silvan winnen. Het ging echter mis. Silvan sloot zijn koning in binnen zijn 
eigen stukken. Dameruil zou voordelig zijn geweest maar Silvan zag het over het hoofd. 
Silvan verloor verder slechts een partij van een zeer goede tegenstander die met pionnen 
ging wandelen. Iets waar we niet zo gewend aan zijn. Een prachtige score van 5 punten was 
niet genoeg voor een beker. Op Buchpunten (SB) werd Silvan vierde.  
 
In de U8 groep won Roos twee partijen. Maar toch werd zij als beste meisje in het zonnetje 
gezet met een mooie medaille. Voor Roos eindelijk weer eens een prijs wat haar zeker weer 
zal motiveren!  
 
Het toernooi was al ver voor de geplande prijsuitreiking om 16.30 uur afgelopen. Rond half 
vier liepen we met een groepje nog even over de kerstmarkt in Aurich. Groots 
aangekondigd op o.a. radio Noord maar het viel allemaal een beetje tegen. Veel eten en 
drinken op het marktplein, weinig verder vertier. 
 
Vandaag weinig prijzen, alleen Roos die met een medaille huiswaarts ging. Tegenvallend is 
het beslist niet. Goede scores maar net niet genoeg voor een beker. En belangrijk, we 
kunnen ons prima meten met de Duitse jeugd! 
 
Qua organisatie was het een beetje een rommelig toernooi, maar de catering was prima op 
orde met taarten, belegde broodjes en Bockwurst. De eindstanden staan op onze site en op 
jugendserie.de. 
De nieuwe JWZ getallen staan er ook op vermeldt. Opvallend dat als je wat minder scoort 
het aantal punten dat je inlevert gering is. Winst op toernooien wordt in dit systeem goed 
beloond wat natuurlijk motiveert. Een voorbeeld: Roos scoort 2 uit 7 en verliest maar 17 
punten.  

 

 

 



3 Paardensprongers op Open Drents 
weekendtoernooi Assen 
Ingezonden door Anoniem op 5 december, 2012 - 22:15 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 30. november 2012 - zondag, 2. december 2012 
In het weekend van vrijdag 30 november tot zondag 2 december deden drie 
Paardensprongers mee aan het Open Drents weekendtoernooi in Assen. Speelplaats was 
het warenhuis Vanderveen in het centrum van Assen. Er werd gepeeld in een grote groep 
naar het Zwitserse systeem, maar er waren ratingprijzen in drie groepen. De 
Paardensprongers "speelden" in de C-groep. Thijmen had een uitstekend toernooi in 
Hoogeveen achter de rug (Univé) waar hij met 4 uit 8 punten een TPR van bijna 1400 haalde, 
met een behoorlijke ratingwinst tot gevolg. In Assen haalde hij helaas niet dezelfde mooie 
score, namelijk 1,5 uit 5 met een bye (= 0,5 punt) in de eerste ronde, maar hij speelde wel 
goede partijen, o.a. in ronde twee, en in ronde drie (zie later).  
Thijmens broer, ex-Paardenspronger Ruben, deed ook mee, en scoorde één punt meer (2,5 
punten ook met een bye in de eerste ronde), wat hem een prima W-We score van 1,26 
opleverde én een gedeelde derde plaats in de C-groep en daarmee een (gedeelde) geldprijs. 
Eelke had een bye in ronde twee, won twee partijen en speelde een remise, wat in totaal 3 
punten opleverde en net zoals Ruben een W-We score van 1,26, een TPR van 1486, én een 
ongedeelde tweede plaats.  

 
Groepsfoto met (bijna) alle prijswinnaars. In gele shirts: Eelke en Jonas, en naast Jonas: 

Ruben.  



In de rij achter hun, met wisselbeker: toernooiwinnaar Dick Stavast.  
Foto: Sjoerd Homminga. 

 
Winnaar van de C-groep werd Jonas. Met drie overwinningen en een remise eindigde hij 
met 3,5 punten op een ongedeelde eerste plaats. Ik heb de partijen van Jonas het meest 
gevolgd: tegen Thijmen in ronde drie kwam Jonas al na (of misschien zelfs in) de opening 
twee pionnen achter, maar omdat Thijmen zijn Toren liet insluiten, wist Jonas de partij naar 
zich toe te trekken. In ronde vier kwam Jonas ook niet goed uit de opening tegen Sake Jan, 
Eelke's vader, maar hoe langer de partij duurde, hoe meer het Jonas lukte om zich terug te 
vechten, en uiteindelijk won hij de partij. Daartegenover staat dat hij in ronde twee tegen 
een speler met 1600+ rating het eindspel had kunnen (en waarschijnlijk moeten) winnen, 
maar het werd remise ondanks een Loper + randpion extra voor Jonas, maar helaas had de 
Loper de verkeerde kleur. De laatste partij won Jonas doordat zij tegenstander (te) veel 
offerde. Jonas hield het hoofd koel en uiteindelijk won hij met een overmacht aan stukken. 
Zijn W-We score werd hierdoor 1,61 (de hoogste in het hele toernooi) en zijn TPR 1586. Hij 
had in de een na laatste ronde het genoegen om tegen de latere toernooiwinnaar, Dick 
Stavast, te spelen, maar ondanks een (korte) voorbereiding kreeg Jonas nooit zijn geofferde 
gambietpion (of iets anders) terug en verloor. Jonas heeft eerder meegedaan aan zo'n 
weekendtoernooi, waar je de mogelijkheid krijgt om in de loop van enkele dagen veel 
partijen met lange bedenktijd te spelen, maar het is wel intensief (en soms vermoeiend) als 
je alle partijen speelt - maar nu spreek ik misschien meer voor mezelf en in mindere mate 
voor Jonas ;o). Hoe dan ook, een erg leerzaam toernooi, dat goed was georganiseerd en 
zich afspeelde in een goede, ontspannen sfeer in warenhuis Vanderveen.  
 
Op het toernooi kwam Jonas Maaike Keetman tegen die hij op het EK in Praag heeft leren 
kennen, en omdat Maaike een blog bijhoudt over haar verrichtingen als schaakster, zijn hier 
haar ervaringen van het toernooi te lezen: maaike-
schaken.blogspot.nl/2012_12_01_archive.html Het officiële toernooiverslag bevindt zich 
hier: opendrents.schaakclubassen.nl/verslag.php 
 
Toernooifoto's van Harry 
Gielen: plus.google.com/photos/104512470919567521882/albums/5817078936611168353 
Toernooifoto's van Sjoerd Homminga: www.facebook.com/media/set/ 
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Stap 1 diploma voor Jelger 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 december, 2012 - 22:35 

De laatste weken hebben veel clubleden hun stapexamen gehaald. Vanmiddag kreeg Jelger 
zijn stap 1 diploma uitgereikt. Twee weken geleden deed hij examen en scoorde op zijn 
examen een mooi resultaat een 8.5! Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fantastisch resultaat Meesterklasse D team! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 december, 2012 - 00:56 

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 8. december 2012 

Update 14.00 uur. Het team is de derde speeldag fantastisch begonnen tegen ESV Eindhoven. 

Thijmen op bord vier won een toren van zijn tegenstander en speelde daarna de partij bekwaam uit. 

De stand werd niet veel later gelijk. Op bord een verloor Jonas een paard in het twee paardenspel die 

zijn tegenstander speelde. Jonas kwam behoorlijk onder druk en wist daar niet onderuit te komen. 

Eelke stond lang veel beter. Met veel druk op de koningsstelling leek winst mogelijk. Na afruilen 

kwam een pionnen eindspel met een paard voor Eelke tegen een loper van zijn tegenstander. Eelke 

moest zijn paard ruilen voor een vrijpion, waarna er alleen een loper van zijn tegenstander overbleef. 

Eelke had een randpion maar die kon niet promoveren. Remise dus. Martijn op bord drie kwam een 

kwaliteit achter, hij verloor een toren tegen een paard maar wist zich op fantastische wijze terug te 

vechten in de partij. Hij won de dame tegen zijn laatste toren maar de twee torens van zijn 

tegenstander gingen er met dubbele aanvallen af. Martijn won en sleepte de winst voor het team uit 

het vuur. Anders noemde de partij nu al Match van de dag! Het team staat nu op een tweede plaats. 

Afwachten tegen wie we straks moeten! 

 

Update 16.00 uur. Bepaald gelukkig waren we niet met de tegenstander in ronde acht. We troffen 

het team van Klim Op uit Capelle. Dit team heeft gemiddeld 170 punten meer achter de borden. 

Thijmen verloor op bord vier en ook Jonas moest kon niet voor een bordpunt zorgen. Hij moest 

opgeven. Eelke op bord twee kwam materiaal voor te staan. Hij had twee pionnen die naar het 

promotieveld konden doorlopen. Reden voor zijn tegenstander om op te geven. Martijn verloor zijn 

dame maar beet zich vast in de stelling. Martijn had een, door een loper, gedekte pion twee velden 

voor promotie. Met een paar pionnen en paard kon zijn tegenstander niets uitrichten. Het werd 

remise. Voor de eerste keer verloren in dit toernooi. We zakken nu een paar plaatsen maar hebben 

nu de top van het klassement gehad. Een minder sterke tegenstander in de volgende ronde.  

 

Update 22.00 uur: We zijn weer thuis. In de laatste ronde werd het team gekoppeld aan De 

Toren Arnhem. Bordpunten waren broodnodig want het team stond vijfde maar op 



bordpunten liepen we achter op de concurrentie. Voor het winnen van plaatsen waren we 

afhankelijk van de uitslagen van de andere partijen. Eelke en Thijmen hadden het al snel voor elkaar, 

zij wonnen binnen no time hun partij. Bij Martijn leek de energie wat weg na twee lange partijen. Hij 

kwam achter te staan en verloor. Jonas had met een mooie aanval de dame van zijn tegenstander 

gewonnen en wist de match glansrijk te winnen. Concurrent ESV speelde gelijk waarmee de vierde 

plaats zeker was. Om derde te worden moest Moira Domtoren winnen van Klim Op. Helaas voor ons 

team ging die vlieger niet op. Het werd een gelijk spel waarmee we definitief vierde waren. 

 

Vierde is vaak een sneue plek maar voor ons jonge team veel meer dan van te voren verwacht. Voor 

de club kregen de jongens een beker uitgereikt. De komende jaren kan dit team, met uitzondering 

van Martijn die Cér is, een gooi doen naar een Nederlands Kampioenschap. 

 

Onze felicitaties gaan uit naar het team van SV Unitas, zij werden Nederlands Kampioen met op bord 

drie ex Paardenspronger Ruben Bourgonjen. Voor de NOSBO een zeer geslaagd kampioenschap met 

een vierde en eerste plaats. Dat levert een extra startbewijs op voor volgend jaar. 

 

Terugblik: ons jonge Meesterklasse D team mocht op het NK spelen dankzij honorering van een 

wildcard aanvraag. Onze dank gaat naar Grigori (NOSBO secretaris) die de aanvraag bij de KNSB heeft 

behandeld. Het team heeft (meer dan) bewezen dat ze terecht aan het toernooi hebben meegedaan. 

Drie dagen Amersfoort is intensief, niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders en 

begeleiders. Na bijna twee uur reizen drie intensieve partijen spelen is niet niks. Met name op de 

tweede speeldag zagen we bij de laatste partij dat het team er een beetje door zat. Maar het 

resultaat mag er zijn, gedeeld derde en op bordpunten uiteindelijk vierde is ver boven onze 

verwachting. We rekenden op een top 10 plaats en dat is meer geworden. Misschien had er in 

sommige matches meer in gezeten maar dat werd ruim gecompenseerd door onverwacht punten in 

andere matches. Heel veel leermomenten heeft het toernooi opgeleverd waarvan later de vruchten 

kunnen worden geplukt. 

 

Onze club is nu derde bij de E teams en vierde in de Meesterklasse D. Er kan nog veel worden 

gewonnen. Het duurt niet lang meer voordat binnen het NOSBO gebied de voorronde begint voor de 

Meesterklasse D en C eind volgend jaar. Spelers die voor deze teams in aanmerking komen worden 

binnenkort uitgenodigd om aan de voorronde mee te doen.  

 

 

Leerzame partijen in derde ronde NJC, Usquert 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 december, 2012 - 22:25 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 14. december 2012 
Het was vanmiddag haasten na de clubmiddag, de derde ronde NJC stond op het 
programma. Om 19.00 uur was het verzamelen bij de parkeerplaats voor de Hunzeborgh. 
Ruim op tijd was iedereen aanwezig. Door een waar noodweer reden we over de 
Eemshaven richting Usquert, plaats van handelen. In dit prachtige Groninger dorp bleek nog 
een flinke laag sneeuw te liggen, die in de stad al lang was verdwenen. Gliberend en glijdend 
bereikten we de ingang van de openbare basisschool. Binnen was het behagelijk warm en 



stond de koffie klaar. Erwin en zijn team hadden het goed voor elkaar. In de gymzaal waren 
tafels en stoelen opgesteld voor de schakers. In een ruimte ernaast was er voor uitgespeelde 
schakers ruimte om te analyseren of gewoon lekker tv kijken op een groot scherm. 

 
 
In de openingswoorden van Erwin nog een verrassing. Er is een prijs beschikbaar voor de 
meest interessante partij van vanavond. Deze prijs wordt uitgereikt op de volgende 
NJC avond in Haren. Waarschuwende woorden van Erwin: schrijf wel netjes want ik maak 
een foto van je notatieboekje! 
 
De tegenstanders van vandaag waren SC Haren, gekoppeld aan team 1 en team twee moest 
het opnemen tegen Het Kasteel. Kastelen hebben meestal een naam maar dit Kasteel uit 
Coevorden is naamloos. In Frankrijk vind je onder de franse naam chateau de mooiste 
namen, zoals chateau Lafite Rothschild. Bij Franse chateau's denk je vaak aan kastelen waar 
fraaie en goede wijnen vandaan komen, meestal van topkwaliteit. Dit naamloze Kasteel uit 
Coevorden is geen producent van wijnen maar van schakers. Heel bijzonder in dit team, 3 
schaaksters uit een familie. Zij luisteren naar de naam Waardenburg. Schaaksters?, jawel 
drie meiden uit een gezin die de schaaksport beoefenen. Schaken is over het algemeen een 
jongenssport, meisjes zijn ruim in de minderheid. Drie uit een gezin is tamelijk uniek. Het 
Kasteel verdiend dus de naam Waardenburg. In de vorige speelronde hadden 
Paardensprongers bezit genomen van Kasteel Waardenburg. Vandaag was het team 
afgelost door team twee die de vesting in handen moesten houden. Een lastige opgave! 
 
Achter de borden vier meiden, de drie Waardenburg dames en Eline. Het werd en strijd 
tussen jongens en meisjes. Op bord vier onze beginner Tom. Hij heeft al veel geleerd dankzij 
het spelen in de NJR. Tom kwam goed uit de opening maar verloor zijn dame. Dan is het 
eigenlijk al gebeurt. Niet veel later kreeg hij van Marlinde, de jongste telg uit de familie een 
loper aanval op beide torens die in hetzelfde diagonaal stonden. Enkele minuten later was 
het doek gevallen voor Tom. Op het derde bord trof Eline de enige jongen in team Kasteel 
Waardenburg. Eline speelde een erg goede partij. Dacht lang na over de zetten en bracht 
een mooie stelling op het bord met veel druk op de tegenstander. Het was jammer dat ze de 
druk niet kon handhaven, haar stukken moesten van de sterke velden om te verdedigen. 



Plotseling was de partij afgelopen. Volgens Eline had ze een verkeerde zet gedaan met mat 
als gevolg.  
 
Op bord 1 kon Ruben het heel lang volhouden tegen Lisanne, de oudste Waardenburg. De 
fout in de partij was een penning dame voor de koning. De dame ging eraf en daarna lag 
Rubens stelling volledig aan gruzzelementen. Ruben was na de partij ook verbaasd hoe snel 
hij bijna alle stukken verloor. Daan zorgde voor het enige halve punt voor team twee. We 
hebben op de site al gemeld dat hij een stuk rustiger gaat spelen. Dat bleek vandaag. Van 
de 20 borden waarop gespeeld werd was Daan het langste bezig tegen Kasteelvrouwe 
Feline. De partij was nog lang niet beslist toen beide spelers in tijdnood waren. Ze besloten 
met een handdruk er remise van te maken. Het Kasteel Waardenburg won de partij met 3.5 
tegen 0.5 Paardensprongpunten en heeft de eigen vesting weer terug gewonnen. 

 
 
Team 1 speelde thuis tegen SC Haren. Thuis spelen in teamwedstrijden betekent dat bord 1 
zwart heeft. Daniel was al heel snel klaar met zijn partij. Ik heb niet gezien hoe hij het voor 
elkaar heeft gekregen maar ik was nog aan een kop smaakvolle koffie bezig toen ik hem 
tgen kwam in de gang. Gewonnen zei hij op mijn vraag "ben je nu al klaar". Een voorsprong 
voor team 1 en dat is altijd lekker voor het moraal. Martijn had op het tweede bord een stuk 
voorsprong en speelde het bekwaam uit. Zijn tegenstander gaf op. Het derde punt werd 
binnengehaald door Jonas op bord 1. Op de ScepU site valt te lezen dat Jonas meer 
interesse had voor de andere borden dan voor zijn bord. Voor het team het belangrijkste dat 
het bordpunt werd gewonnen. Ook op de ScepU site veel aandacht voor de partij van Niels. 
Dat was inderdaad een triller zoals te lezen valt. Niels was in een pionneneindspel in 
tijdnood en speelde net de verkeerde zet. In plaats van remise ging de winst naar SC Haren. 
Voor het eerst in drie speelronden verloor team 1 een bordpunt. De mede koploper 
Sneek/Philidor verloor een half bordpunt en staat nu alleen aan de leiding. 
 
Stelling Niels (wit), bron: website ScepU 
 



 
 
Remise wordt als volgt bereidt: 

1... bxc4 2. Kf4 cxd3 3. Kf3 Kg7 4. Kf2 Kg6 5. Ke1 Kf5 6. Kd2 Ke4 7. b3 Kd5 8. Kxd3 Kc5 9. Ke4 d3 10. Kxd3 

Kb4 11. Kc2 Ka5 12. b4+ Kxb4 1/2-1/2 

In deze stelling speelde Niels na: ...., xc4, dxc4. Dodelijk! 
 
Team 1 staat in de tussenstand op de tweede plaats. De topper tegen Sneek/Philidor staat 
nog op de kalender. Team twee staat in de onderste regionen maar kan natuurlijk nog naar 
boven klimmen. Het team heeft al veel leermomenten gehad en ze gaan veel beter met de 
tijd om dan de eerdere speelronden. Overigens gingen vanavond meerdere partijen door de 
eerste 35 minuten heen dan in de vorige edities. Een goed teken. Het is natuurlijk ook 
wennen als je de tijd gewend bent die je normaal speelt in Grand Prix partijen. 
 
Het was weer een sfeervolle avond in de NJC competitie. Rust in de speelzaal en nuttige 
analyses en leuke conversaties in de ontspanningsruimte. Complimenten voor organisator 
ScepU! 



Ook dank aan Thea Heersma (Ten Boer) voor het maken en beschikbaar stellen van de 
foto's, ik was mijn toestel vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniёl schrijft Grand - Prix Emmen op zijn 
naam 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 december, 2012 - 17:21 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 15. december 2012 
Het vierde Grand - Prix toernooi van het seizoen in Emmen trok afgelopen zaterdag slechts 
38 deelnemers. Met dit aantal was het toernooi het slechts bezette van dit seizoen. 
Ongetwijfeld zou de afstand een rol hebben gespeeld maar ook concurrent voetbal deed 
een duit in het zakje. Zeven Paardensprongers kozen wel voor dit toernooi.  

 
 
In groep E deed Jelger mee. Hij heeft een behoorlijke tijd niet meer gespeeld op een 
toernooi. Erg leuk dat hij vanmiddag wel achter de borden zat. Ik heb hem vanmiddag 
gevolgd en na de partijen de nodige tips gegeven. Jelger verloor in een van de eerste ronde 
met een Herdersmat. Dus direct oefenen hoe je het zwakke F veld (slechts gedekt door de 
koning) kan verdedigen. Ook de opening is voor Jelger nog vaak wat lastig. In een van de 
partijen speelde hij de h pion om vervolgens de toren te spelen. Dit op de kanten schaken 
zien we heel veel bij jonge beginnende schakers. Het is veel veiliger om aan de rand van het 
bord te spelen maar stukken hebben weinig velden. Tussen de partijen door hebben we het 
vierpaarden geoefend. Goede leermomenten voor Jelger. Jelger won drie partijen. Het 
verlies in de laatste ronde was sneu. Jelger had een mooie penning gemaakt maar 
verzuimde het `gratis` paard in de penning te slaan. Niet veel later verloor hij ook zijn dame 
waarna de partij was gespeeld. Voor mij als trainer van Jelger een heel nuttig toernooi. Ik 
heb veel dingen gezien waar ik aan kan werken. Opvallend dat Jelger zet met de ene hand 
en de klok indrukt met de andere. De wedstrijdleider zei daar niets over. In de laagste 
groepen worden vaak onreglementaire zetten gespeeld waar de spelers niets over zeggen. 
Jelger doet dat gelukkig wel waarmee hij mooi voor zichzelf opkomt, heel goed! 



 
 
Een groep hoger speelde Pieter. Zijn toernooi begon niet goed, slechts 1 punt uit vier 
partijen. In een aantal verloren partijen stond Pieter vaak veel beter maar maakte een aantal 
foutjes waardoor het mis ging. Na deze valse start ging het een stuk beter. De laatste drie 
ronden werden gewonnen. In de zesde ronde speelde Pieter (met wit) het eindspel op 
onderstaande foto vakkundig wijze uit. Pieter eindigde met vier punten op een gedeelde 
derde plaats. Op onderling resultaat net geen beker.  

 
 
In de B groep twee gele shirts: Ruben en Silvan. Silvan was lang niet fit en dat had duidelijk 
weerslag op zijn spel. Ik zag hem een aantal keren wat ongelukkige zetten doen wat fataal 
was. Maar een  lichtpuntje, met drie gescoorde punten verlies je niet zo veel rating. En drie 
punten in een sterke groep is, als je niet fit bent toch een goed resultaat. Ruben scoorde een 
half puntje meer, net niet genoeg voor een prijs. Ruben won een van zijn partijen met 
Koning-Toren. Dat kostte hem nogal moeite om het voor elkaar te krijgen. Het blijft toch 
lastig als je in je partijen voor deze situatie komt te staan. Wat in deze partij makkelijker was 
geweest: Ruben had nog een paar pionnen. Laat een van die pionnen promoveren en het is 
een stuk makkelijker. Een van de partijen ging verloren door dame ruil. Ruben had een toren 



en zijn tegenstander twee. Nooit afruilen als je achter staat! 
 
In de A groep drie Paardensprongers: Thijmen, Daniel en Martijn. Voor Martijn was het na 
wekenlang elke zaterdag spelen en de NJC vrijdagavond en toernooi te veel. Martijn 
scoorde slechts een half puntje in de eerste ronde. Op onderstaande foto een 
eindspelsituatie. Zwart lijkt beter te staan maar er bleven twee lopers over. 

 
 
Ook Thijmen had geen goede dag. Hij won slechts een partij, de laatste tegen Martijn. Tja 
soms lukt het gewoon niet. Snel vergeten en op een volgend toernooi lukt het wel weer. 
Martijn en Thijmen verliezen wat rating maar ik denk dat dat hun weinig zou interesseren. 
Ze gaan de verloren punten vast weer terug verdienen. 
 
Bij wie wel alles lukte vanmiddag: Daniel. Hij speelde een fantastisch toernooi met een 
100% score in de A groep. Deze score zien we zelden in de A groep. In de laatste ronde had 
Daniel wel wat geluk. In de partijtegen oud clubgenoot Ruben Bourgonjen gaf Ruben 
zomaar zijn dame weg. Hij schrok daar zichtbaar van, probeerde nog wel terug te komen 
maar Daniel gaf niets meer weg. Ruben gaf later de partij op nadat Daniel zijn dame had 
geruild voor de laatste toren van Ruben. Na promotie was er geen houden aan. Ik ben 
benieuwd naar de nieuwe rating van Daniel. Dit resultaat levert vast veel punten op! 

 

 

 

 

 

 

 



Sander geslaagd voor Opstap 1 examen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 december, 2012 - 16:48 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 21. december 2012 
In de pupillengroep werken we voornamelijk met Opstap boekjes. Deze zijn zeer geschikt 
voor jonge kinderen. De diagrammen zijn groter en dus duidelijker dan in de normale 
stappenboeken. In de boeken staan ook meer oefeningen t.o.v. het Stap 1 werkboek. Er zijn 
twee Opstap boeken die samen bijna de oefenstof van het Stap 1 werkboek bevatten. Als de 
kinderen een Opstap boek helemaal hebben gemaakt kunnen ze examen doen voor een 
echt diploma. Een leuke beloning voor het geleverde werk. 

 
 
Sander is de eerste in de pupillengroep van dit jaar die het examen Opstap 1 heeft gemaakt. 
Vorige week vrijdag zat hij achter de 12 opgaven en was de draad een beetje kwijt. Na 20 
minuten nagedacht te hebben over de eerste opgave lukte het hem toch om alle 
opdrachten binnen de gestelde tijd te maken. Vanmiddag kreeg Sander zijn diploma met 
een keurig cijfer: een 9! Gefeliciteerd. 
 
Is Sander de jongste Paardenspronger die een diploma heeft gehaald? Daarvoor dook ik in 
het clubarchief. Menigeen zou denken dat Jonas misschien wel de jongste zou zijn. Maar dit 
blijkt niet waar te zijn. De jongste in de clubgeschiedenis is Sarah Berghuis. Zij zit niet meer 
op de club. Op het moment dat NOSBO diplomaconsul Wout Admiraal zijn handtekening 
op het diploma zette was zij 5 jaar, 8 maanden en 20 dagen jong. Zij slaagde voor het Stap 1 
diploma. Sanders broer Jonas was 6 jaar, 2 maanden en 23 dagen oud toen hij slaagde voor 
Stap 1. Sander heeft Stap 1 nog niet, maar heeft wel een schaakdiploma gehaald. Op het 
moment van de handtekening was hij 5 jaar, 1 maand en 15 dagen jong! 



Zes Paardensprongers op Schaakfestival 
Groningen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 december, 2012 - 22:41 

Wedstrijddatum:  
 woensdag, 26. december 2012 - zondag, 30. december 2012 
Dag 2, donderdag 27 december. Vandaag voor mij een gewone werkdag, er moet immers ook brood 

op de plank komen. Om 14.30 uur was ik in het sportcentrum en trof Aafke (moeder Hugo) buiten 

aan. Zij wist te vertellen dat Hugo riant voorstond maar zijn Dame verloor. Hugo had wel een toren 

en paard gewonnen maar was dit voldoende? In de kantine kwam ik Eelke tegen. Zo nu al klaar was 

mijn reactie. Ja, gewonnen zei Eelke, binnen drie kwartier. In de speelzaal zag ik Hugo net zijn laatste 

zetten doen. De partij ging verloren. Jammer maar weer veel leermomenten voor Hugo. Morgen 

gaan we de partij analyseren. Jonas was inmiddels in een gewonnen eindspel belandt en wist het 

punt snel binnen te halen.  

 

Niels en Martijn waren nog volop bezig dus op zoek naar Thijmen. Die zag ik niet meer in de speelzaal 

maar trof hem even later in de gang bij de computers. Verloren was Thijmen's reactie. Terug bij de 

borden zag ik Martijn een stuk voorsprong inleveren en Niels stond ook een stuk achter. Martijn had 

twee lopers tegen twee paarden, de rest was in evenwicht. Tijd voor een kop koffie en een nuttig 

schaakdialoog met de vader van Lodewijk. Plotseling kwam Martijn binnen: gewonnen met mat! Een 

mooi resultaat 2 uit 2. Niels was nog volop bezig en probeerde vanuit achterstand terug te komen. 

Zijn tegenstandster wist na ruim 4 uur eindelijk mat te geven. Uit de analyse bleek dat Niels een 

mogelijkheid op remise had gemist. Hij speelde met Koning alleen nog door op pat maar dat mocht 

niet baten. Martijn is koploper in de compact D groep en treft morgen..... Eelke. Daar is in ieder geval 

Martijn niet blij mee! En Eelke....? 

Dag 1, tweede Kerstdag, werd er volop geschaakt op het Schaakfestival Groningen. Het toernooi is al 

enige dagen bezig, vandaag begon de compact groep. Zes Paardensprongers hebben zich 

ingeschreven voor het 5 daags toernooi: Eelke, Hugo, Thijmen, Jonas, Niels en Martijn. Op Tweede 

Kerstdag kan je een bye nemen (goed voor een half punt) maar alle zes spelers kozen ervoor om te 

spelen. In de compact groep worden de spelers ingedeeld op rating in groepen van ongeveer 40 

schakers. Het Paardensprong zestal spelen allemaal in compact D.  



 

Met zes clubgenoten heb je kans dat ze elkaar treffen. In de eerste ronde was het direct bingo. Jonas 

trof Martijn achter de stukken en Niels mocht zijn krachten meten tegen Eelke. Dit toernooi is voor 

onze clubleden een mooie toernooi om veel te leren en je partij na afloop te analyseren zodat je er 

nog meer van opsteekt. Voor Hugo was het de eerste keer dat hij mocht spelen met heel veel tijd op 

de klok, anderhalf uur voor 40 zetten, daarna een half uur voor de rest van de partij en 30 seconden 

per zet. Hugo kwam in een Russische opening terecht die hij niet kende. Zijn antwoord leek goed 

maar Hugo maakte een fout in het vervolg. Hij zag een dubbele aanval Dame/Toren over het hoofd 

waarna hij een toren moest inleveren. Een rokade was de verdediging geweest tegen deze aanval. Na 

analyse bleek dat Hugo het verlies van toren en pion had kunnen compenseren door winst van loper 

en paard. Natuurlijk was de partij na dit verlies snel over. Hugo moest opgeven. Maar op dag een al 

heel veel geleerd. Met name omgaan met de enorme hoeveelheid tijd die je hebt. Ynte die de 

analyse deed merkte terecht op: kijk eerst naar wat je tegenstander van plan is en maak dan je eigen 

plan. 

Thijmen bereikte na 2 uur spelen een remise. Hij kwam al snel een stuk voor te staan maar wist dit 

voordeel niet om te zetten in winst. Ik heb de remise niet gezien, maar een goed resultaat voor de 

rest van het toernooi. De partij tussen Eelke en Niels ging lang gelijk op. Het kantelpunt kwam na 

ruim anderhalf uur spelen toen de Dame van Eelke op de tweede rij kwam. Dit kostte Niels een 

aantal pionnen wat voor Eelke zijn pionnen vrijpionnen betekenden na Dame ruil. Eelke won de partij 

na twee en een half uur spelen. 

De partij tussen Jonas en Martijn was toen nog bezig. Jonas had een kwaliteit gewonnen maar 

Martijn gaf heel veel druk op de Koningsvleugel van Jonas. Twee paarden, dame en toren waren de 

veroorzakers. Dit was voor Jonas niet te verdedigen en hij gaf niet veel later nadat Eelke en Niels de 

speelzaal hadden verlaten op 

 

 

 

 



Debuut Sander, eerste beker Jelger op GP 
Schaakstad Groningen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 december, 2012 - 23:18 

Wedstrijddatum:  
 donderdag, 27. december 2012 
Het laatste Grand - Prix toernooi van het jaar wordt inmiddels een traditie. Tijdens het 
Schaakfestival Groningen wordt dit Grand - Prix toernooi onder de naam Schaakstad 
Groningen in het Sportcentrum ACLO gespeeld. Elf Paardensprongers deden mee aan de 
editie 2013. In groep J maakte Sander zijn debuut op een GP toernooi. Sander begon goed, 
won twee partijen, waarvan een met een Herdersmatje die hij nog maar net had geleerd. In 
ronde drie leek hij de partij te winnen maar zijn tegenstander bood remise aan. Sander 
schudde de hand en wist toen een pion te laten promoveren. Mat!, maar remise was al 
overeengekomen. Na deze partij leek Sander vermoeid van alle indrukken. Vier partijen op 
rij gingen verloren. Maar een leuk debuut voor de jongste Paardenspronger in de GP cyclus 
tot nu toe. 

 
 
In groep I speelde Jelger zijn derde toernooi op rij. Jelger gaat steeds beter spelen, een 
duidelijk bewijs dat je beter wordt door veel toernooien te spelen. Jelger speelde in de 
eerste ronde remise. Ik was nog niet in het sportcentrum aanwezig maar liet mij door 
Anders vertellen dat ouders zich met de partij hadden bemoeid. Dit kan natuurlijk niet. 
Overkomt je dit: zet de klok stil en haal de wedstrijdleider erbij. Na deze remise ging Jelger 
voortvarend verder: 4.5 punten uit 5 partijen. De laatste partij ging helaas verloren. Drie 
spelers in de groep stonden op 5 punten. Op SB score won Jelger de eerste prijs en kreeg uit 
handen van Hans Bohm (een van Nederlands beste schakers aller tijden, schrijver en 
analyticus) een mooie beker uitgereikt. En: de eerste beker die je wint is altijd speciaal! 



 
 
In groep H begon Jonathan met twee verlies partijen. Daarna was het raak voor Jonathan. 5 
punten uit 5 partijen met een incident in de laatste ronde. Jonathan had zijn tegenstander 
mat gezet en meldde dit aan de tafelleider. Hij vergat een ding: zeg tegen je tegenstander 
het is mat. Schud handen en zet de stukken in de begin opstelling. Dan pas de uitslag 
doorgeven. Je tegenstander kan dan niet meer op de partij terugkomen. Nu kwam Jonathan 
terug van bij zijn bord en... zijn tegenstander had zijn Dame op een ander veld gezet en kon 
mat opheffen. Ik had de mat gezien en de Dame was bewust verplaatst. Vals spel dus. 
Gelukkig kreeg Jonathan toch de winst. Met 4 punten werd hij derde in de groep. 
 
In groep F scoorde Pieter 3.5 punten. Een mooie 50% score waarmee je NJR rating 
nauwelijks wijzigd maar net niet genoeg voor een prijs. Jaimey had zich voorgenomen (zo 
hoorde ik van zijn moeder) om het laatste toernooi van het jaar eens flink uit te pakken. Dat 
voornemen werd omgezet in daden. Vol op de aanval speelde Jaimey al zijn eerste 6 
tegenstenders van het bord. Met de groepswinst al veilig in de tas verloor hij de laatste 
ronde. Een mooi resultaat voor Jaimey die nu echt stappen kan en ook wel moet gaan 
zetten naar een hoger niveau. Begin januari examen stap twee en dan door! Super! 
 
In groep D scoorde Matthijs 3 punten. Hij had lang uitzicht op het podium maar verloor de 
laatste twee partijen. Voor de rating van Matthijs heeft dit weinig gevolg. Een groep hoger 
Kasper en Sieger. Het onderlinge duel werd gewonnen door Kasper. In de zesde ronde 
moest Kasper mat geven met Toren/Koning tegen Koning. Net als in Emmen waar Ruben 
voor dit klusje stond was het voor Kasper ook zoeken: hoe gaat het ook alweer. Gelukkig 
wist Kasper het na wat heen en weer geschuif op te lossen. Ook in deze groep een voorval 
goed voor de site. In ronde 4 speelde Kasper tegen Silke Kok (ScepU). Beiden waren in 
tijdnood en de stelling leek wat in het voordeel van Silke. Kasper koos ervoor om steeds 
schaak te geven met het oog op de klok. Tja, dat mag niet, maar als je dit overkomt claim 
dan. Silke deed dit niet en Kasper won: Silke ging door de klok met nog een seconde voor 
Kasper. Erwin, jeugdleider ScepU liep hoofdschuddend weg, dit kan niet. Die mening was 
ook mij toegedaan en in overleg met beide spelers werd tot remise besloten. Een sportieve 
oplossing. Kasper en Sieger kwamen beiden tot een score van 4.5 punten. Op onderling 
resultaat werd Kasper eerste en Sieger tweede.  



 
In groep B twee Paardensprongers: Lodewijk en Joep. Lodewijk had totaal zijn dag niet. 
Leek niet geconcentreerd en verloor 6 partijen op rij. Alleen de laatste werd gewonnen. 
Joep, die zich heel laat had aangemeld met geluk dat er plaats was, deed het een stuk beter. 
Met vier punten moest Joep een beslissingspartij spelen en dat ligt Joep niet zo, 
snelschaken. Maar dit keer ging het goed, Joep won en werd derde. Leuk dat Joep die een 
tijdje niet meer heeft gespeeld weer een prijs wint. 
 
In de A groep dit keer slechts een Paardensprongshirt, die van Daniel. En een opvallende 
speelster in deze groep: Carmen Brouwers. Deze naam is voor veel lezers misschien 
onbekend maar de wat oudere clubleden weten wie zij is. Ex. Unitasser en jaren geleden een 
van de talenten onder de meisjes. Helaas is zij gestopt met schaken maar deed vanmiddag 
weer een keer mee. Juist tegen deze tegenstandsters had Daniel het erg lastig. In tijdnood 
probeerde Daniel zijn pion te laten promoveren. Dat lukte niet door goed tegenspel van 
Carmen. Daniel ging door de klok, remise want Carmen had alleen nog een Koning. Na deze 
partij was Daniel wat van slag maar herpakte zich en won de resterende twee partijen. Zijn 
score 3.5 punten was goed voor de tweede plaats in de A groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprongers in de race voor podium op 
Schaakfestival 
Ingezonden door Sake Jan op 27 december, 2012 - 23:29 

Wedstrijddatum:  
 donderdag, 27. december 2012 
Vandaag dag 2 van de vijf rondige Compact groepen van het Schaakfestival Groningen. 
Natuurlijk is de competitie nog maar kort op gang, maar het lijkt nu al waarschijnlijk dat een 
aantal Paardensprongers zich prominent zullen laten gelden in de strijd om de hoofdprijzen. 
 
Morgen op bord 1 al meteen de Paardensprong match tussen Martijn en Eelke. Maar eerst 
de anderen. Omdat ik zelf ook schaak (in Compact C) krijg ik slechts flarden van de partijen 
mee. Van Niels en Thijmen heb ik weinig gezien, ze verloren helaas beiden. Ook Hugo 
verloor, bij hem was ik toevallig net getuige van het dramatische beslissende moment. 
Schuin achter Hugo staand dacht ik dat hij met zijn dame een door een pion gedekt paard 
kon slaan, welke zijn tegenstander niet kon nemen, omdat Hugo dan met zijn batterij van 
twee torens mat op de achterlijn zou geven. Hugo dacht er net zo over, en voerde de dame 
zet vol vertrouwen uit. Zijn tegenstander nam Hugo's dame, Hugo zette zijn eerste toren op 
de achterlijn met schaak en zag toen tot zijn schrik (en die van mij) dat de truc niet opging. 
De toren werd genomen, Hugo's tweede toren pakte terug met schaak, maar het verwachte 
mat was niet daar, omdat de tegenstander nog net een paard tussen kon plaatsen. Ai. 
Niettemin, mooi en dapper gespeeld Hugo, en punten zullen er nog zeker volgen! 
 
Jonas is na het verlies van gisteren tegen Martijn meteen veroordeeld tot een 
achtervolgingsrace. Maar dat is hem wel toevertrouwd en beslist is er niets. Vandaag geen 
makkelijke tegenstander voor hem, Sake Algra, die Jonas tot ver in de partij gevaarlijke 
tegenstand bood. Even later echter zag ik dat Jonas een paard had weten te veroveren en 
daarmee was het pleit beslecht. 
 
Zowel Eelke als Martijn speelden - naast elkaar gezeten - tegen een lid van de familie Caljé. 
Eelke tegen Ming Dao, Martijn tegen vader Adrey. Frappant detail: dochter Fong Li zat als 
derde lid van de familie in de rij, allen met de zwarte stukken naast elkaar! Gisteren hadden 
zij de perfecte familiestart: drie keer winst. Wellicht was het gisteravond bij hen wat laat 
geworden, want vandaag liep het anders. Fong Li maakte nog remise, maar beide heren 
bleken niet opgewassen tegen onze Paardensprongers. Ming Dao verloor twee pionnen in 
de opening en daarna de dame; vader Adrey deed het beter, verloor een stuk, won er een 
terug, maar plotseling zag ik beide spelers de stukken terugplaatsen op het bord: de druk 
van Martijn was te hoog geworden. 
 
Na twee rondes zijn er daarmee in de D-groep nog slechts vier spelers met de volle twee 
punten. Martijn en Eelke, beiden in de vorm van hun leven lijkt het, voeren morgen meteen 
hun titanengevecht uit. Op het vinkentouw een groot aantal andere favorieten waaronder 
Jonas. Of moeten we al stilletjes denken aan een compleet geel podium? 
 
Morgen ook, zoals vandaag, is Hans Böhm weer aanwezig als commentator bij de 
toppartijen van de grootmeesters. Altijd aan te raden om even aan te schuiven in de 



analyseruimte, is het niet om schaaktechnisch iets op te steken, dan wel vanwege 
het gegarandeerde amusementsgehalte. Omdat hij de partij tussen Jorden van Foreest en 
John van der Wiel niet tot het einde kon becommentariëren (de organisatie riep hem weg 
om de bekers uit te reiken op het Grand Prix jeugdtoernooi), sloot Böhm af met een groot 
compliment aan Jorden, die volgens hem vanuit verloren positie op karakter had weten 
terug te komen tot een lastig toreneindspel, dat vermoedelijk - naar Böhms verwachting - 
vanwege Van der Wiels ervaring net niet genoeg zou blijken te zijn voor remise. Groot was 
dan ook de verrassing toen er bij thuiskomst toch een 1/2 - 1/2 in beeld verscheen! 
 
Tot nog toe geen nieuws over mijn eigen prestaties in de Compact C groep. Om de 
eenvoudige reden dat die prestaties er simpelweg niet zijn. Gisteren geruisloos 
weggeschoven, en vandaag eerst zelf een remise aanbod afslaan, om later - te laat 
natuurlijk - tot twee keer toe zelf een remiseaanbod te doen, die resoluut en terecht werden 
afgewezen: ten onder in een pionneneindspel. Met twee nullen en - als laatste in het 
klassement - een dreigende bye in het vooruitzicht, wordt de zaak wel erg kritisch. Een en 
ander zal waarschijnlijk degradatie inhouden naar de D-groep van volgend jaar. De 
Paardensprong toppers weet ik op die manier natuurlijk wel weer mooi te ontlopen, want 
die verwacht ik volgend jaar zonder uitzondering in de C-groep.  
 
Tot slot nog één opvallend detail in de Compact D groep: de deelname van het flinke aantal 
van - mag ik zeggen? - niet al te piepjonge vrouwelijke deelnemers. Mogen we volgend jaar 
- als resultaat van de aangekondigde Paardensprongcursus voor schaakouders - de eerste 
Paardensprong moeder of oma in felgeel T-shirt op het Schaakfestival begroeten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ronde 3 Schaakfestival: goede resultaten 
Paardensprongers 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 december, 2012 - 21:38 

Wedstrijddatum:  
 woensdag, 26. december 2012 - zondag, 30. december 2012 
Vandaag alweer de derde ronde Compact D op het Schaakfestival Groningen. Gisteren twee 
updates op de site. Na mijn stukje nog een leuk verslag van Sake Jan. We hebben 
afgesproken dat we de verslaglegging gaan verdelen. Vandaag mijn aandeel, morgen 
kunnen jullie genieten van Sake Jan's verslag. Het Schaakfestival Groningen is best een 
uniek toernooi, bijna 400 deelnemers in een zaal, van grootmeester tot rating bijna 700! Een 
podium waar denk ik volgend jaar nog meer Paardensprongers aan mee kunnen doen. 

 
 
In de Compact D groep de topper tussen Eelke en Martijn op bord een. Maar eerst de andere 
partijen van de Paardensprongers. Thijmen en Jonas, beiden spelend met wit hadden 
binnen een uur de winst binnen. Op beide borden lekker veel druk op de koningsstelling van 
de tegenstander, resultaat: winst voor beide jongens. Niels en Hugo speelden zo snel dat ze 
binnen een half uur in een eindspel zaten. Niels zag ik regelmatig bij zijn bord weglopen om 
het tempo eruit te halen. Hij had twee pionnen voorsprong genomen dus een kansrijke 
stelling voor winst. Hugo kwam in een loper/toren eindspel met voor beide spelers 5 
pionnen. De stelling van Hugo leek beter, zijn loper was veel actiever. Net als in de 
voorgaande partijen maakte Hugo een foutje. Hij ging mat door een torenaanval waar met 
een simpel pionnenzet op de h lijn ruimte was geweest voor zijn koning. Jammer maar weer 
veel leermomenten en ook winst: deze partij duurde bijna twee uur. Morgen weer nieuwe 
kansen voor Hugo. 



 
 
Niels, spelend met wit, kwam in een eindspel met pionnenvoordeel met voor beiden een 
toren. De vrijpion van Niels werd gedekt door de toren. Tot verbazing van Niels en de 
toeschouwers rond zijn bord leverde zijn tegenstander plotseling zijn toren in voor de 
vrijpion. Daarmee was de partij gedaan. Niels deed nog een paar zetten voordat zwart 
opgaf.  

 
 
Op bord een de match tussen Eelke en Martijn. Beiden kwamen vandaag naar de zaal met 
een plan. Martijn wilde Eelke uit zijn ritme brengen door veel tijd te nemen in de opening. 
Dat kan natuurlijk met heel veel tijd op de klok. Eelke kwam veel beter uit de opening, 
actieve stukken tegen twee passieve lopers van Martijn op de achtste rij en een vreemde 
positie van zijn toren op h7. Eelke had wat druk op zijn tegenstander maar ging de fout in 
toen hij een actief paard inleverde tegen een van de passieve lopers van Martijn. Martijn 
kreeg initiatief en creëerde een dame ruil. Duidelijk in zijn voordeel. Eelke had met 
loper/toren nog wat druk op de Koningsvleugel van Martijn maar wist niet hoe hij verder 
moest spelen. In zijn stelling was ook niet gerokeerd, wat in de analyse toch een zwakte in 
de stelling inhield. Martijn bood remise aan na ruim 2 uur spelen. Eelke accepteerde dit 



aanbod waarmee beide jongens op 2.5 punten komen. Dus kansrijk voor een toppositie. 
Leuk fotodetail: Eelke en Martijn spelen op bord 1 Compact D, naast Martijn Sake Jan 
Compact C laatste bord. Sake Jan had een mooi uitzicht op het spel van Eelke! 
 
Morgen een belangrijke ronde waarin winst erg belangrijk is. In de tussenstand staat Martijn 
2e, Eelke 5e, Jonas op plaats 11, Thijmen op 23. Niels en Hugo staan onderin de ranglijst 
maar kunnen zeker nog opklimmen. Eelke treft morgen geen onbekende namelijk Tycho. 
Jonas speelt tegen de tegenstandster van Niels in ronde 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alles mogelijk voor Paardensprongers op laatste 
dag Schaakfestival. 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 december, 2012 - 23:08 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 29. december 2012 

Tekst: Sake Jan. 

 

Vandaag, dag 4, de een na laatste dag op het Schaakfestival Groningen. Elke dag is belangrijk op zo'n 

toernooi. Hoe hoog je ook staat op de ranglijst - bovenaan, onderaan of ergens in het midden – elke 

dag is er bij aanvang van de nieuwe ronde weer die spanning: deze dag is belangrijker dan elke vorige 

dag. Voor de ene om je boven in het klassement te handhaven, voor de ander om door een 

overwinning kans te blijven maken op een prijs, voor nog weer anderen de uitdaging om misschien 

zelfs maar het eerste punt te halen. Het maakt niet uit, ieder is bezig op zijn of haar manier een goed 

persoonlijk resultaat neer te zetten, en elke keer denk je weer: vandaag gaat het gebeuren. 

 
  

Maar zoals iedereen ook weet: er kan er maar één winnen, en waar winnaars zijn, zijn net 

zoveel verliezers. Hugo heeft het deze dagen nog niet meegezeten. De indruk die ik heb is 

dat hij goed spel laat zien, maar steeds is er net weer iets wat een overwinning in de weg 

staat. Vandaag was er aan een plotseling mat van de tegenstander niet te ontkomen. In zo'n 

geval dus gewoon weer kijken naar die volgende dag, die er morgen al weer is. Het moet 

een keer lukken! 

Thijmen belandde in een bere moeilijk eindspel waarin hij, met een gelijk aantal pionnen, 
een toren en twee paarden tegenover twee torens van zijn tegenstander had. Volgens de 
telling heb je dan een punt meer, en ik had het idee dat Thijmen het ook ging redden, maar 
in de uitslag zag ik later dat het punt naar zijn tegenstander was gegaan. Wint Thijmen 
morgen dan komt hij uit op een score van 50%. Dat is dus de uitdaging voor hem. 



 
Na de winst van gisteren voegde Niels vandaag een half punt toe aan zijn totaal. Ook voor 
hem is morgen een 50% score haalbaar. Niels zit in de opgaande lijn, dus gewoon proberen 
die morgen vast te houden. Weliswaar is de tegenstander in rating een flink stuk hoger, 
maar zoals altijd en zeker in dit Compact D toernooi is die rating soms behoorlijk 
misleidend. Dus gewoon gaan voor die overwinning! 
  
Na het verlies in de eerste ronde doet Jonas gewoon het enige wat hij kan doen: alles 
winnen, en vandaag betekende dat de derde overwinning op rij. Al was het ook deze keer 
zeker geen appeltje-eitje. Het leek mij toe dat zijn geduchte tegenstandster met wit het 
middenspel goed onder controle had. Later op de middag constateerde ik echter dat ze tot 
verdedigen gedwongen was, en het verbaasde dan ook niet dat ik later een 1 achter Jonas' 
naam zag staan. Met een verliespartij is een 5-rondig toernooi meestal te kort om de schade 
volledig te herstellen, een podiumplaats is echter voor Jonas nog geheel binnen bereik. 
 
Blijven over: Martijn en Eelke. Ik kan ze in één adem noemen, omdat ze volledig synchroon 
hun weg in dit toernooi volgen. Beiden laten goed spel zien, winnen hun partijen (zoals ook 
vandaag), en het enige puntverlies – middels remise - werd verkregen in hun onderlinge 
treffen, waarin ze – naar mijn indruk - niet geheel tot het gaatje wilden gaan om niet de 
kans te verspelen op een hoge klassering, om niet te zeggen de hoogste klassering. Om dat 
laatste te halen zullen morgen echter beiden wel degelijk met de billen bloot moeten gaan. 
Als ze de lijn van het toernooi doortrekken en beiden winnen, eindigen ze met hun tweeën 
bovenaan. Maar beiden hebben geduchte tegenstanders die daar geen medewerking aan 
zullen willen verlenen. Eelke speelt tegen Stefan Schermann (voor mij onbekend) , die al zijn 
4 partijen tot nu toe won en daar natuurlijk graag een vijfde aan toe wil voegen. Martijn 
neemt het op tegen Bas van Delft (wel bekend van vorig jaar) die – afgezien van een bye in 
de eerst ronde - ook nog niets heeft laten liggen. 
 
Als schakend verslaggever zal ik de ontknoping op de kleinst mogelijke afstand letterlijk van 
zet tot zet kunnen volgen, want voor de tweede keer in dit toernooi zit ik op het laagste 
bord van de C-groep pal naast de twee hoogste borden van de D-groep waar het zich 
allemaal zal gaan afspelen. De uitkomst van alles zal in het verslag van Ronald te lezen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groepsfoto Paardensprongers op Schaakfestival 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 december, 2012 - 20:49 

 

 

 

Paardensprongers op het Schaakfestival podium 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 december, 2012 - 21:37 

Wedstrijddatum:  
 zondag, 30. december 2012 
Dag 5 de laatste dag van het Schaakfestival Groningen. Een bijzondere dag voor de zes 
Paardensprongers. Gaan ze hun doel vandaag echt halen. Gisteren beschreef Sake Jan de 
mogelijke doelen van de Paardensprongers, vandaag de actie om de doelen te halen. De 
laatste dag op het festival is altijd bijzonder, de toegeslagen vermoeidheid, oliebollen die 
met zakken tegelijk worden aangevoerd, warme snacks voor de prijsuitreiking en natuurlijk 
de beslissende partijen. 



 
 
Hugo was na het verlies van gisteren de rode lantaarndrager. De verloren partij was wel wat 
ongelukkig en kwam best hard aan. Hugo dacht een toren te winnen maar zag een dodelijke 
dame loper combinatie over het hoofd. Hij kwam vanmorgen de speelzaal binnen met een 
doel: winnen. Op het laatste bord leek Hugo even in de problemen te komen maar vocht 
zich terug. Na dame ruil was de dreiging helemaal weg en nam Hugo met zwart het 
initiatief. Een centrum pion kon doorlopen naar het promotieveld waarna de verschenen 
dame de beslissing bezorgde. Na drie uur spelen had Hugo zijn eerste punt binnen. Hij was 
daar zichtbaar blij mee en terecht. In eerdere speelronden was er meer te halen geweest 
maar deze kansen wist Hugo niet te verzilveren. Voor alle jeugdschakers die nog niet 
meedoen aan dit toernooi is hij een voorbeeld. Rating zegt niet zoveel, je hebt veel meer tijd 
om een goede partij te spelen en je leert veel meer dan op een grand - prix toernooi. 
 
Thijmen was allang klaar met zijn partij. Hij speelde tegen Feline Waardenburg, geen 
onbekende. Thijmen wist twee vrijpionnen te creëren wat na afruilen van stukken 
voldoende was om te winnen. Doelstelling gehaald: een 50% score en een mooie plaats in 
de middenmoot. Intussen was Jonas ook in een toren pionnen eindspel beland. Ook Jonas 
wist vrijpionnen op het bord te krijgen. Zijn tegenstander gaf niet veel later op. Met dit 
resultaat kwam Jonas op 4 punten. Intussen was ik uitslagen aan het verzamelen om te 
kijken hoe de eindstand uit zou vallen. Vier punten bleek voldoende voor een derde of 
vierde plaats.  
 
Niels zat zich te verbijten in een lastige stelling waar mat mogelijk was. De enige manier om 
die ontwijken was een dame offer tegen een toren. De stelling bleek niet meer te redden. 
Niels verloor maar kan toch terugzien op een goed toernooi. Hij heeft veel sterke 
tegenstanders getroffen en heeft toch een positieve toernooiscore.  
 
Veel aandacht van de toeschouwers voor de partijen van Eelke en Martijn. Beiden hadden 
kans op toernooiwinst en troffen zoals Sake Jan schreef, tegenstanders van kaliber. Met de 
billen bloot dus. Opvallend bij beide partijen: na een uur spelen was er nog geen stuk 
geslagen en na anderhalf uur: Eelke en Martijn hadden ruim 50 minuten over en de 
tegenstanders iets meer dan 20 minuten.  



 
Eelke verloor in het middenspel een pion, maar er leek niets aan de hand. Na bijna drie uur 
spelen wist zijn tegenstander Eelke's koning in de penning te zetten. Dat ging ten koste van 
een toren waarmee de partij natuurlijk gespeeld was. Eelke kan terug zien op een prima 
toernooi, een achtste plaats in de eindstand. En samen met Jonas en Thijmen de veel 
jongere spelers in deze groep. 
 
Op het moment dat Eelke mat ging was er nog van alles mogelijk op het bord van Martijn. 
Zijn stelling was door een dubbelpion wel wat minder. Na torenruil ontstond een gevecht 
tussen koningen en pionnen waar Martijn tot het uiterste ging om nog iets van de stelling te 
maken.  
Met twee witte pionnen tegen een zwarte van Martijn was de stelling verloren. Martijn gaf 
op na vier uur spelen. Toch even balen voor hem want hij zag zichzelf al op het podium. 
 
Tegen half zes was de prijsuitreiking waar Jonas de prijs voor de gedeelde derde plaats in 
ontvangst nam. Voor Martijn een verrassing: hij kreeg met de vijfde plaats de 
aanmoedigingsprijs, een mooie enveloppe met inhoud. 
 
Vijf dagen schaken zitten erop. Leerzame dagen voor onze clubleden, vooral de analyses 
voegen veel toe aan het leerproces van de jongens. Op komende toernooien kunnen ze 
deze ervaring goed gebruiken. Dank aan Ynte Visser voor de analyses van de partijen tijdens 
het toernooi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOSBO PJK-E: Vier Paardensprongers krijgen 
een NK-ticket 
Ingezonden door Anoniem op 3 januari, 2013 - 22:10 

Wedstrijddatum:  
 donderdag, 3. januari 2013 
Op het eerste toernooi van het jaar slaagden vier Paardensprongers er in om zich te 
kwalificeren voor het NK E-kampioenschap. Het aantal deelnemers in deze editie viel wat 
tegen: 6 in totaal, waarvan 5 van Paardensprong. (Omdat de NOSBO 6 NK-plekken heeft 
gekregen zou je denken dat alle zes spelers van tevoren al gekwalificeerd waren, maar vlak 
vóór de eerste ronde werd het bekend gemaakt dat slechts de vijf best geplaatste zeker 
zouden zijn van een NK-plek, klaarblijkelijk omdat men binnen de NOSBO graag zelf een 
plek zou willen reserveren die men zelf naar eigen inschatting zou kunnen geven aan een 
speler).  

 
 
Er waren zeven ronden Zwitsers met 15 min. p.p.p.p.p. gepland, maar vanwege het lage 
aantal deelnemers werd besloten om iedereen tegen iedereen te laten spelen, met 20 
minuten bedenktijd. Enkele indrukken: Silvan begon met een prima overwinning op Tycho, 
en in ronde twee was Thijmen de betere speler in zijn partij tegen Tycho: Thijmens drie 
pionnen bleken te sterk te zijn voor de toren van Tycho, maar Thijmen had ook goed gezien 
dat hij promoveerde met schaak. In ronde drie een verrassing: Pieter won van Thijmen, ik 
zag plotseling de witte stukken van Pieter bijna overal op het boord. In ronde vier ook een 
kleine verrassing: Jonas verloor van Tycho: ergens tussen het midden- en het eindspel 
stonden de stukken van Jonas elkaar in de weg hetgeen Jonas materiaal kostte). In de 
laatste ronde verloor Pieter helaas van Tycho en eindigde zodoende als nummer 6, net 
buiten de kwalificatieplekken. Maar Pieter was dus dichtbij, en met wat meer 
oplettendheid, zo zag Pieter twee keer helaas dezelfde soort penning over het hoofd, 
waardoor hij beide keren zijn dame verloor, had hij het leven voor zijn tegenstanders nóg 
zuurder kunnen maken. Thijmen won van Silvan en zo eindigden deze twee 
Paardensprongers samen met Tycho (uit Assen) op een gedeeld derde-plaats. Maar de 



beker voor de derde plek mocht Tycho in ontvangst nemen, wegens een betere SB-score. In 
de laatste partij moest Jonas van Eelke winnen om barragepartijen te krijgen. Jonas 
probeerde met een offer, wat objectief gezien waarschijnlijk niet de beste zet was, maar 
hierdoor lukte het in ieder geval Jonas om enige onevenwicht in de stelling aan te brengen. 
Dit kostte Jonas wat tijd, maar toch lukte het hem een nieuwe dame te krijgen, en kon hij nu 
met dame + toren beginnen met mat zetten van Eelke's koning (beschermd door een 
toren), maar in behoorlijke tijdnood eindigden de pogingen met pat. En zodoende werd 
Eelke nummer een en NOSBO-kampioen en moest Jonas zijn kampioenstitel van vorig jaar 
inruilen voor de tweede plek. De voor het NK E gekwalificeerde Paardensprongers zijn 
Silvan, Thijmen, Jonas en Eelke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 2 PJK, Eelke aan de leiding PJK D, Martijn 
en Daniel in de middenmoot PJK C 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 januari, 2013 - 22:12 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 4. januari 2013 
Op de tweede dag van het PJK even terug naar gisteren. Een mooi dag waarop Eelke de titel 
greep in PJK E en wij als club 4 NK tickets binnenhaalde. Vandaag kwam er een vijfde bij. 
Pieter van Nes heeft ook het ticket binnen. Vandaag kreeg ik de bevestiging dat ook hij naar 
het NK mag. Vanavond had ik Pieter aan de telefoon om hem op de hoogte te stellen. Pieter 
klonk erg blij dat ook hij naar het NK mag. Pieter kan daar heel veel leren en op de club gaan 
we natuurlijk naar het NK toewerken. Voor onze club een fantastisch resultaat, 5 NK 
gangers. Voor de NOSBO is het allemaal wat minder, slechts zes deelnemers op dit PJK. 
Hier zal vast nader over gesproken worden. Oorzaken van de lage opkomst liggen vast bij 
de wat ongunstige planning voor dit toernooi zo vlak na de jaarwisseling. 
 
Vandaag kwamen de C en D categorie in actie. Het PJK wordt voor deze groepen gespeeld 
in twee dagen. De C'ers spelen op de eerste dag 4 partijen met 45 minuten op de klok. In 
categorie D wordt gespeeld met 30 minuten, op dag een 5 partijen en op de slotdag 4 
partijen. 

 
 
Martijn en Daniel speelden in de C categorie en deden het naar behoren. In de eerste ronde 
won Daniel zijn partij tegen Koen Klomberg. In het middenspel verloor Daniel een pion 
maar wist dit in het eindspel goed te maken, met twee vrijpionnen won hij de partij. 
Opvallend was de partij tussen Melchior Hillenkamp en Martijn. Martijn had in het 
middenspel een mooi plan gemaakt wat moest leiden tot mat. Melchior zat toen dik in 
tijdnood (een minuut of 2 tegen ruim 20 van Martijn) en koos ervoor steeds schaak te geven 
met zijn dame, waarop na ieder schaakje Martijn deze moest opheffen met zijn dame. Dit 
spel kostte Martijn, die op zoek was naar een vluchtweg voor zijn koning erg veel tijd. Die 
zoektocht bleek er niet te zijn. Met voor Martijn 2 seconden en Melchior 1 seconde op de 



klok werd tot remise besloten. De partijen in de tweede ronde gingen voor Daniel en Martijn 
verloren. In ronde drie troffen ze elkaar. Martijn wist een paard te winnen en ruilde af naar 
een eindspel waar hij een pion kon laten promoveren. Dat ging niet eenvoudig want er zat 
nog een patje in. Het punt ging naar Martijn die in de vierde ronde eenvoudig won. In de C 
groep is het aantal spelers oneven, Daniel kreeg een bye in deze ronde. Met 2.5 punten voor 
Martijn en 2 voor Daniel is er morgen nog alles mogelijk. 

 
 
In de D categorie 17 deelnemers voor 5 NK plaatsen, waarvan een aantal nog E speler zijn. 
Daan is een D'er en voor hem werd dag een er een van gemiste kansen. De eerste twee 
ronden gingen verloren. Opmerkelijk was zijn partij tegen Gerbrich Kroon. Daan had een 
vrijpion die hij door liet lopen naar het promotieveld. Dit plan was slecht berekend want de 
koning van de tegenstanderster kon rustig de achtervolging inzetten met de wetenschap 
deze te verpulveren op het moment dat er een dame kon verschijnen.  
Waarom Daan zijn koning niet liet meegaan in de voorgenomen gedaante verwisseling van 
deze pion was een simpele misrekening. In het vervolg had Daan zeker kans op een remise 
maar ook dat wist de Paardenspronger niet binnen te halen. In ronde drie won Daan met 
een mat achter de bekende paaltjes. In ronde vier had Daan de koningsstelling van de 
tegenstander volledig gesloopt. Er lagen zeker mat kansen. Daan had dat ook gezien en 
besloot de open G lijn te pakken via lange rokade, een pijnlijke inschattingsfout. Een 
gedekte loper gaf schaak en viel ook Daan's Dame aan. Weg stelling weg partij. Erg jammer. 
Daan kreeg in de laatste ronde een bye en kan morgen de achtervolging inzetten.  
 
Thijmen lijkt de verrassing van de eerste dag. Hij won met solide partijen in de eerste twee 
ronden. In ronde drie ging de partij tegen Eelke verloren. Ronde 4 en 5 leverden 
winstpunten op. Met name in de laatste ronde een opvallende partij tegen Jonas. Thijmen 
koos voor een dame ruil op de e lijn, een goed aanbod als je weet dat je tegenstander qua 
rating sterker is. Jonas koos voor de ruil en zijn koning kwam op e7. Geen lekkere plaats en 
rokeren kan niet meer. Na een schaakje en koning f8 verloor Jonas plotseling een toren. Ik 
kon niet goed zien of er alternatieven waren maar de toren ging in de doos en Thijmen rook 
zijn kans. Jonas deed nog een poging om een pion te laten promoveren maar ook Thijmen 
had deze optie. Voor Jonas ging de promotie niet door. De pion van Thijmen bereikte wel 
het veelbelovende veld en met een dame op het bord was het over voor Jonas. Met vier uit 



vijf staat Thijmen er goed voor. Morgen eerst tegen broer Ruben. We gaan het zien. 
 
De rating hoogsten in de groep zijn titelverdediger Jonas en Eelke. Beide spelers maakten 
geen fouten in de eerste drie ronden. Jonas verloor gisteren van Tycho maar was vandaag 
de betere. Binnen een kwartier moest Tycho opgeven omdat zijn dame eraf ging. Eelke 
maakte geen fout tegen Thijmen. Met voor beiden drie punten konden ze aanschuiven 
tegen elkaar in ronde vier. Jonas leek veel beter te staan met veel druk op de koningsstelling 
van Eelke. Maar Jonas wist geen vervolg te geven aan de goede stelling. Met herhaling van 
zetten werd het remise. Deze partij werd uitvoerig geanalyseerd en Eelke bleek erg goed 
weg te zijn gekomen. In de laatste ronde kreeg Eelke Ruben Bourgonjen tegenover zich. 
Deze partij werd eigenlijk al beslist toen Eelke in de opening via een trucje een stuk won van 
Ruben. Eelke is na dag een koploper maar er is nog van alles mogelijk! 
 
De eerste tegenstander van Eelke is Tycho. De druk lijkt bij Eelke te liggen, een misstap kan 
behoorlijke gevolgen hebben. Eelke gaat zeker voor de dubbel die Jonas vorig jaar won! 
(eigenlijk een triple met winst in PJK F). De druk die Jonas zeker moet voelen omdat hij erg 
veel aandacht krijgt lijkt er een beetje af. Hij moet gewoon winnen en afwachten wat de rest 
doet. Ook Thijmen heeft nog alle kans. Wint hij van zijn broer dan is Thijmen nog volop in de 
race. Conclusie van de eerste dag: we doen goed mee voor de titel en veel NK plaatsen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke winnaar PJK D, Daniel 4e in PJK C 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 januari, 2013 - 22:40 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 5. januari 2013 
Op de 2e speeldag NOSBO PJK D  heeft Eelke de titel binnengehaald. Hij liet er geen gras 
over groeien wie de beste was op dit toernooi. In de 4 partijen die vanmiddag gespeeld 
werden in het Denksportcentrum maakte hij geen fout door punten in te leveren. Alle 
partijen werden gewonnen. Met 8.5 punten uit 9 partijen nam hij de titel over van 
clubgenoot Jonas. De eerste partij van vanmiddag was van grote klasse. De notatie staat 
onder dit verslag. Eelke heeft met deze prestatie de "dubbel" binnen. 

 
 
Jonas verloor op de eerste speeldag van Thijmen en moest simpelweg alles winnen om nog 
kans te houden. Dat lukte Jonas maar Eelke maakte geen misstap. Voor Jonas een hele 
fraaie tweede plaats! Titels halen is misschien makkelijker dan prolongeren, maar tweede 
op een sterk bezet toernooi is een prestatie. Derde werd ex Paardenspronger Ruben 
Bourgonjen. Zijn broertje Thijmen scoorde 6 punten. Vanmiddag verloor Thijmen van zijn 
broer en van Tycho. Na deze partij had hij de top gehad en scoorde in de laatste twee 
partijen 100%. Op SB punten bezet Thijmen de vierde plaats. 
 
Daan speelde goed en vooral veel rustiger dan op de eerste dag. Hij won de eerste twee 
partijen maar had daarna pech met loting tegen Jonas en Eelke. Daan scoorde 4 punten, 
goed voor een 10e plaats.  
 
In de D categorie hebben we drie NK deelnemers die op Goede Vrijdag en paaszaterdag in 
Waalwijk zich kunnen meten met de landelijke top. Onze felicitaties gaan ook naar Ruben 
(Unitas), Tycho (Assen) en de meiden Gerbrich (Ten Boer) en Silke (ScepU) die zich ook 
plaatsten. Gerbrich en Silke gaan nog een match spelen voor het NOSBO 
meisjeskampioenschap. Opvallend bij de NK deelnemers: 4 E spelers die meedoen in een 
hogere categorie. Wat aantoont dat de NOSBO een unieke E lichting heeft. Eelke, Jonas, 
Thijmen en Tycho hebben twee NK tickets op zak! 



 
In de C categorie had Martijn een lastige dag. Na een goede partij tegen Adrian die hij 
verloor door tijdnoot kreeg hij een punt uit een bye cadeau. In de laatste ronde moest 
Martijn tegen Raymond. Ook deze partij ging helaas verloren. Daniel had een goede tweede 
speeldag. Hij scoorde 2.5 punten en komt in de eindstand op een keurige 4e plaats. In de C 
categorie gaan Adrian, Raymond (beiden Unitas) en Lisanne (Kasteel) naar het NK in Sneek, 
gefeliciteerd! 
 
Voor onze club een zeer geslaagd PJK. Met 8 NK plaatsen kunnen meer dan tevreden zijn. 
De NOSBO heeft dit jaar 28 NK plaatsen, het hoogste aantal van de Nederlandse bonden. 
Voor een kleinere bond als de NOSBO een zeer fraai resultaat. Dit aantal is mede gehaald 
door de goede prestaties van onze schakers op de NK's van vorig jaar! 
 
Het PJK is zeker aan vernieuwing toe. Het aantal deelnemers bij categorie E was 
bedroevend. Of dit te maken heeft met het tijdstip zo vlak na de jaarwisseling of het sterke 
deelnemersveld? Ook de tijd op de klok is misschien een onderwerp van discussie. 15 
Minuten is wel heel weinig als je bedenkt dat op het NK 35 minuten de tijd is (met 
notatieplicht). Misschien kan een PJK E ook over twee dagen gespeeld worden of eerder 
aanvangen. Erg vreemd was ook de uitslag dit jaar. Met zes deelnemers in een groep 
ingedeeld in Zwitsers telt de SB score boven onderling resultaat. Je krijgt dan een uitslag die 
weleens lastig uit te leggen kan zijn zoals dit jaar.  
 
Een gemiste kans is een echt meisjes toernooi. Bij de categorie D was dat mogelijk geweest. 
Binnen Zwitsers spelen over 9 ronden is de indeling in de laatste ronden vaak bepalend en 
omdat het aantal deelnemers oneven is kan iemand zomaar een bye en dus een punt 
krijgen. Te overwegen voor de NOSBO is om de meisjes op een PJK altijd in een eigen 
competitie te laten spelen. Er zijn voldoende varianten te vinden: Zwitsers, tweekamp over 
meerdere ronden enz. Punten waar we op de volgende NOSBO vergadering op terug gaan 
komen. Een meisjes competitie onderling lijkt ook veel eerlijker en is wellicht een promotie 
voor het meisjes schaken. Wat ook werd gemist: een wedstrijdleider die continu aanwezig is 
bij de C, B en A groep. Helaas was er in deze groep wat onsportief gedrag. 
 
Dank gaat uit naar de organisatie die er een leuk toernooi van heeft gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GP Hoogeveen: 1,2 tje in groep A, 1,2,3 tje in 
groep B en Daan wint de C groep! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 januari, 2013 - 22:12 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 12. januari 2013 
Het eerste Grand - Prix toernooi van het nieuwe jaar wordt al jaren gespeeld in Hoogeveen. 
Vanmiddag kwamen 10 Paardensprongers in actie op dit toernooi, sinds vorig jaar 
georganiseerd in Pesse (Gemeente Hoogeveen). In de A groep won Eelke met een 100% 
score de groep. Jonas werd tweede na verlies tegen Eelke en een remise tegen Leonard. 
Martijn kwam niet veder dan 1.5 punten, een vijfde plaats conform de inschrijvingslijst. Voor 
Eelke weer een vermelding in onze eregalerij en een maximum aantal punten voor het 
NOSBO GP klassement. Na dit toernooi gaat Eelke als eerste Paardenspronger door de 
1500 punten grens. Gefeliciteerd! 

 
Paardensprong podium in de B groep 

  
In de B groep gingen alle prijzen naar Paardensprongers. Thijmen verloor slechts een partij 
in de eerste ronde en won van clubgenoten Niels en Silvan. De laatste partij was de meest 
opvallende in deze groep. In de 6e ronde ging het om winst in de groep, je zou dan 
verwachten dat beide spelers er voor zouden gaan. Binnen 8 minuten was de partij al 
afgelopen. In een hoog tempo werden stukken afgeruild en bleek Silvan een loper achter te 
staan. Dat verschil was beslissend in het eindspel. Na afloop vroeg ik de jongens hoe zij over 
de partij dachten. Thijmen was natuurlijk tevreden met de winst maar niet zo gelukkig met 
het spel. Silvan reactie: als ik niet zo snel had gespeeld had ik misschien geen loper verloren. 
Een goed leermoment voor de spelers: raffel het niet af maar maak er een echte partij van. 
Niels scoorde 4 punten met o.a. winst tegen Silvan. Op onderling resultaat een tweede 
plaats. Silvan moest vluggeren voor plek drie en stond hopeloos verloren toen Feline hem 
pat zette. Silvan speelde met zwart en had aan remise voldoende, een hele gelukkige derde 
plaats! Een volledig geel Paardensprong podium, maar jongens waar zijn jullie shirts! 

  



In groep C verloor Daan een partij en speelde er een remise. Die remise was niet nodig 
geweest. Daan gaf wat ongelukkig zijn dame weg. Met 5.5 punten werd Daan op onderling 
resultaat knap eerste. En weer opvallend: Daan gaat nu zijn tijd goed gebruiken. In de 
meeste ronden zat hij het langst achter het bord. 
 
In de E groep scoorde Pieter 4 punten, net niet genoeg voor het podium. Pieter begon goed 
met drie uit 3 maar verloor daarna twee partijen op rij. In de laatste ronde trof hij een 
tegenstander die Pieter vaker had gehad en heel vaak had verloren. Ook nu lukte het niet de 
winst binnen te halen. Jammer maar Pieter gaat met sprongen vooruit, leuk om te zien! 
 
Jelger scoorde in de I groep ook vier punten, waarvan een uit een bye. Ook voor Jelger net 
geen podium plaats. Jammer dat het in de laatste partij met 2 torens en een dame voor 
Jelger pat werd. In ronde vijf ook een remise waar duidelijke winstkansen voor Jelger lagen. 
Na de laatste ronde werd nog even getraind, mat zetten met twee torens of toren dame. Dit 
keer geen beker voor Jelger maar wel weer veel geleerd. We zien bij Jelger een duidelijke 
sprong in zij ontwikkeling nu hij toernooien aan het spelen is. Leuk om te zien en voor de 
trainers kunnen we het lesprogramma voor Jelger afstemmen. 
 
Jonas in de hoogste groep, zijn broertje Sander in de laagste. Sander, ik denk de jongste op 
dit toernooi scoorde 2.5 punten waarvan 1 uit een bye. De eerste ronde leverde meteen de 
leukste partij op. Sander had een dame en een paar pionnen tegen een koning alleen. 
Sander had wel geleerd: pion naar de overkant, promotie en mat zetten, maar was het 
helemaal vergeten. Puffend drukte hij na alle zetten de klok in: is het nog steeds niet 
voorbij! Het werd pat. Jammer maar geen opvallend einde van een partij bij de beginners 
waar patjes heel vaak voorkomen. 
 
Zes bekers op tien deelnemers: weer een mooi resultaat op een goed georganiseerd 
toernooi. Verbeterpunten: de A groep die in dezelfde ruimte zat had nogal last van lawaai 
en een aantal tafelleiders die zich met de partijen bemoeiden. Misschien begrijpelijk maar 
de schakers moeten er zelf uitkomen. Erg leuke prijsuitreiking waar alle kinderen die geen 
beker wonnen als medaille winnaars naar voren werden geroepen. Inderdaad, elk toernooi 
kent eigenlijk alleen maar winnaars, je wint al als je meedoet en win je geen beker dan win 
je wellicht doordat je veel hebt geleerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJC 4e ronde, teams leveren matchpunten in 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 januari, 2013 - 16:24 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 18. januari 2013 

In de Noordelijke Jeugd Competitie stond vanavond de vierde rond op het programma. Speellocatie 

in de 4e ronde Haren. We vertrokken om 19.00 uur vanaf de Hunzeborgh zodat we ruim op tijd 

waren om de materialen die we meenamen klaar te zetten in de speelzaal. In het Gorechthuys 

speelden we in een mooie ruime zaal met grote tafels. Prima voor elkaar! 

 

Onze tegenstanders van vanavond: team 2 trof het sterke team van de thuisclub en team 1 mocht de 

mouwen opstropen tegen het team van ScepU, waar op papier van gewonnen kon worden. In team 2 

op bord vier Tom. Tom begint zich goed te ontwikkelen. Denkt langer na over de zetten maar maakt 

soms een fout waardoor de partij verloren gaat. Dat gebeurde ook in de partij van vanavond. Tom 

ontwikkelde zijn stukken goed maakt leverde plotseling zijn dame in. Dat is dodelijk en de partij ging 

verloren. Tom speelde ruim een half uur. Een groot verschil met de eerste NJC ronde waar hij binnen 

tien minuten de stukken in de beginopstelling kon zetten na een verloren partij. Op de borden 1 en 2 

verloren Ruben en Daan in het middenspel wat materiaal. Beide jongens probeerden er nog het 

beste van te maken, maar de ervaren spelers van Haren gaven het niet meer weg. Op bord drie 

speelde Eline een erg goede partij waar zeker winstkansen lagen. Veel druk op de koningsstelling van 

de tegenstander, goed om te zien! Ook Eline ging maakte een kostbare fout. Het moment heb ik niet 

gezien maar ineens was de dame van het bord verdwenen. Erg jammer want nu was de partij 

natuurlijk verloren. Deze partij gaan we zeker op de club naspelen. Team 2 heeft nog niet veel 

punten gescoord maar ze krijgen nog tegenstanders die ze kunnen hebben. 

 

In ons eerste team een wissel. Daniel was verhinderd maar gelukkig hebben we goede invallers. Joep 

wilde vanavond wel op het vierde bord spelen. Zijn partij was meteen de meest opvallende van de 

avond. Joep kreeg een dubbele aanval tegen en stond zwaar onder druk. Joep beet zich vast in de 

stelling en kreeg na afruilen van wat stukken wat meer lucht. De druk was weg en Joep kreeg het 

initiatief. In het eindspel maakte hij het karwei knap af. Op bord drie had Niels zijn handen vol aan 

een van de meisjes talenten van de NOSBO; Silke. Silke gaf ook veel druk in haar spel en Niels kon 



eigenlijk allen maar verdedigen. Ook in deze partij een kantelmoment waar Niels het initiatief kon 

nemen met een kostbare fout van Silke. Zij gaf zomaar haar dame weg waarna het voor Niels een 

makkie was om het karwei af te maken. De verrassingen in de ontmoeting met ScepU lagen op bord 

1 en 2. Martijn had een licht voordeel opgebouwd maar verbruikte erg veel tijd. Drie kwartier op je 

eigen klok moet wel voldoende zijn om je partij af te ronden maar soms lukt dat even niet. Martijn 

kwam in tijdnood en moest te gehaast spelen om er nog iets uit te slepen. Tijdnood betekent vaak 

ondoordachte zetten en dat gebeurde. Martijn wat materiaal in en moest opgeven. Jonas op bord 1 

speelde een boeiende partij tegen Leonard. In een pionnen eindspel lukte het Leonard om net voor 

Jonas zijn pion naar het promotieveld te duwen. Met de dame op het bord was het einde oefening 

voor Jonas en een toch wel verrassende eindstand 2 - 2! Team 1 levert een duur matchpunt in want 

de concurrent Philidor/Sneek pakte de volle buit tegen Ten Boer 1.  

 

De volgende ronde is op vrijdagavond 15 februari in Leeuwarden. Team 1 speelt dan tegen Ten Boer 

1 en ScepU is de tegenstander van het tweede team. Het team van het Kasteel onderneemt de lange 

reis naar de Friese hoofdstad niet. Het team van Haren, de tegenstander in ronde 5 reist naar 

Coevorden. 

 

In mijn vorige NJC verslag schreef ik over het naamloze Kasteel welke de naam Waardenburg 

verdiend . De moeder van het talentvolle trio schaakdames tipte mij dat het kasteel Waardenburg 

echt bestaat. En inderdaad via Google vond ik het onderstaande plaatje. Het kasteel is gelegen in de 

gemeente Neerijen in de omgeving van Tiel. Het gebouw stamt uit de dertiende eeuw. 

 

Een mooie fotoserie van deze avond is te vinden op: 

 

https://plus.google.com/photos/104512470919567521882/albums/5835268373342223409?banner

=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/104512470919567521882/albums/5835268373342223409?banner=pw

a&gpsrc=pwrd1 

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/104512470919567521882/albums/5835268373342223409?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/104512470919567521882/albums/5835268373342223409?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
https://plus.google.com/photos/104512470919567521882/albums/5835268373342223409?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/104512470919567521882/albums/5835268373342223409?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
https://plus.google.com/photos/104512470919567521882/albums/5835268373342223409?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/104512470919567521882/albums/5835268373342223409?banner=pwa&gpsrc=pwrd1


Twee (drie) NK-team-plaatsen voor 
Paardensprong (+ een NOSBO-
teamkampioenschap) 
Ingezonden door Anoniem op 20 januari, 2013 - 23:00 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 19. januari 2013 
Zaterdag 19 januari deden de drie Paardensprong-teams niet alleen goed, maar dermate 
goed dat alle drie teams naar het NK later dit jaar mogen. Zeker is het in ieder geval dat de 
club twee D-teams mag afvaardigen, en na alle waarschijnlijkheid mag het C-team ook de 
club vertegenwoordigen op het NK voor clubteams in Den Bosch. 
  

 
  

De D-teams, v.l.n.r.: Eelke, Daan, Silvan, Jonas, Hugo, Thijmen, Matthijs, en Pieter. 

 

 

Het toernooi werd georganiseerd in het Denksportcentrum. In de C-groep deden 5 teams mee, 

waaronder twee combinatieteam (die echter alleen voor het NOSBO-kampioenschap mochten 

spelen, omdat een gecombineerde team niet mag meedoen op een NK). Er werden vier ronden 

gespeeld, en Ronald trad op als teamleider voor Daniël, Martijn, Joep en Kasper. Het toernooi werd, 

mede dankzij het feit dat één team in elke ronde een bye had (en daardoor twee gratis matchpunten 

+ 4 gratis bordpunten kreeg). De favoriet, Unitas, maakte hun favorietrol waar door het toernooi te 

winnen, met bijna de maximale 16 punten. Het werd echter "slechts" 15,5 omdat Martijn lukte om 

remise te spelen tegen Raymon Ooord. Ja, eigenlijk had Martijn moeten winnen, want hij stond een 

hele Toren voor, maar de stelling was niet makkelijk en de tijd begon ook een bepaalde druk uit te 

oefenen. Maar het bleek dat elke (halve) punt ontzettend belangrijk werd, want in de laatste ronde 

moest de vier Paardenspronghelden met 4-0 van Ten Boer/Scepu winnen, en tegelijkertijd moest de 

concurrent Het Schaakkwartier/Ten Boer wan Unitas verliezen (met 4-0). Beide dingen gebeurden, 

maar het ging niet zonder stoot of slag. Kasper verloor al in de opening zijn Dame tegen Lemée 

Reuver, maar hij won later (meer dan) voldoende materiaal terug. Op bord 1 zorgde Silke Kok ervoor 



dat Daniël goed eindspeltechniek moest laten zien, voordat de overwinning binnen was.  

(Deze week worden de plaatsen voor het NK C teams door de KNSB gepubliceerd) 

 

 
 

Het C-team: Kasper, Daniël, Joep en Martijn. 
 
In de D-groep deden twee Paardensprong-teams mee die nummer 1 en 2 werden, we 
hadden ervoor gekozen om de krachten te spreiden en op deze manier konden Jonas, Eelke, 
Silvan, Matthijs, Pieter, Daan, Hugo en Thijmen de beker na vijf ronden in ontvangst nemen. 
Zie foto. Op een prima derde plaats, die ook toegang geeft tot het NK, eindigde Assen. 
Pieter speelde een paar goede partijen die ermee eindigde dat hij zijn tegenstander mat 
zette. En mooie matten zag ik ook in partijen van Thijmen en Daan. Hugo had ook een 
mooie mat... kunnen doen, maar om de matchoverwinning tegen Assen te verzekeren koos 
hij voor remise (terwijl de koning van de tegenstander in een mat net terecht was 
gekomen). De beide D-teamleiders, Niels en Anders, kunnen op een zeer geslaagde dag 
terugkijken, waar de spelers samen ervoor zorgde dat onze club op de komende NK D-team 
kampioenschappen dubbel is vertegenwoordigd. 

  

De eindstanden voor alle drie teams staan op de Nosbo-site: http://nosbo.nl/kalender/jcc-

CD_13.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://nosbo.nl/kalender/jcc-CD_13.html
http://nosbo.nl/kalender/jcc-CD_13.html


NK deelnemers gehuldigd op de clubmiddag 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 januari, 2013 - 21:18 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 25. januari 2013 

Een bijzondere dag, afgelopen zaterdag, 2 Paardensprong D teams plaatsten zich voor het NK en ons 

C team werd tweede. Voor het eerst een C team van onze club op het NK. Weer een hele stap 

voorwaarts. Bij de D teams namen we wat risico door onze krachten te spreiden over twee teams 

met als doel: twee NK plaatsen en zoveel mogelijk Paardensprongers naar het NK. En dat lukte de 

beide teams! Op en aantal websites staan verslagen van dit toernooi en hoe zij reageren op onze 

strategische zet. Zie onder meer de websites van schaakclub Assen en Haren.  

 
C team 

 

 
D team (Thijmen ontbreekt) 



Op de clubmiddag zijn de drie teams nog eens in het zonnetje gezet. Helaas kregen de kinderen na 

het toernooi geen blijvende herinnering aan hun NK plaats. Natuurlijk een fraaie beker maar die gaat 

in de prijzenkast van de club. Reden voor ons om deze week heel snel medailles te bestellen, die 

vanmiddag werden uitgereikt. Zo hebben de kinderen een tastbare herinnering aan hun gewonnen 

NK plaats. Iedere trofee is er een, ook al heb je er al heel veel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSV winnaar BSK stad Groningen, Dom Helder 
Camara tweede en de Heerdstee knap vierde! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 februari, 2013 - 20:53 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 2. februari 2013 
Het Basisscholenkampioenschap is een van de leukste toernooien tijdens het 
schaakseizoen. Clubgenoten trekken tegen elkaar ten strijde om de punten voor hun school 
binnen te halen en ook de allerjongsten en onervaren schakers nemen plaats achter de 
borden om de eer van hun school hoog te houden. Voor het eerst sinds lange tijd een smet 
op het toernooi welke vandaag in de kantine van Iederz werd gespeeld. Het 
Basisscholenkampioenschap is een toernooi voor leerlingen op zoals de naam van het 
toernooi al zegt die onderwijs krijgen op een Basisschool. De organisatie liet vandaag echter 
ook kinderen toe die thuis onderwijs volgen. Dit leidde vooraf en voor aanvang op de 
speellocatie tot protesten van een aantal scholen. Deze protesten werden door de 
organisatie van de hand gewezen. Ik denk dat de protesten terecht waren, de uitnodigingen 
zijn uitsluitend naar geregistreerde basisscholen gegaan en niet naar kinderen die thuis 
onderwijs krijgen. Het is dus een toernooi voor genodigden die namens hun school spelen. 
Ook de naam van het toernooi zegt voldoende. 

 
GSV 

 
Met alle protesten ging het toernooi wel gewoon door. Heel veel aanwezigen heb ik 
gehoord over het meedoen van de eigenlijk niet speel gerechtigden. Zij beïnvloeden de 
uitslagen/standen en kunnen zelfs niet verder spelen in het vervolg van dit kampioenschap. 
Een terechte opmerking die ik hoorde: ouders kiezen hier zelf voor, dus ook voor de 
gevolgen. De organisatie neemt ook zekere risico's, protesten na het toernooi kunnen ertoe 
leiden dat het toernooi ongeldig wordt verklaard, dus overspelen. De scholen die protest 
hebben aangetekend zullen niet zover gaan, daarmee zijn de kinderen die wel namens een 
school spelen niet gediend. We gaan wel richting NOSBO aangeven dat er hele duidelijke 
regels moeten worden opgesteld zodat dit niet meer kan voorkomen! De naam 



Basisscholen leeftijd kampioenschap zoals vandaag gehanteerd staat niet in de uitnodiging 
en wat is die leeftijd. Kinderen slaan soms groepen over of moeten juist een groep 
overdoen. 

 
DHC 

 
Terug naar het toernooi want het gaat natuurlijk wel om de sport van vandaag: schaken. 
Veel Paardensprongers kwamen in actie voor hun school. Het grootste deel traditie getrouw 
voor de Dom Helder Camara School, de Stad Groningen kampioen van de laatste 3 jaren. De 
DHC is uitgegroeid tot een echte schaakschool met vandaag 22 deelnemers. Grootste 
concurrent was voor aanvang de GSV school met Silvan en Lodewijk. De Bredero school is al 
jaren een outsider en de Heerdstee zou zomaar met Jonas en Merijn zich in de top kunnen 
spelen. Anders is de afgelopen weken druk bezig geweest op de Heerdstee om schakers 
achter het bord te krijgen. 
 
De organisatie besloot op het laatste moment het aantal speelronden terug te brengen van 
9 ronden Zwitsers naar 7 ronden. Op zich een goede beslissing want vorig jaar duurde het 
toernooi voor de allerjongsten met 9 ronden veel te lang. We zagen toen veel kinderen in de 
loop van de middag afhaken. De oudere kinderen, met name de clubschakers houden 9 
ronden wel voor. Misschien is het Asser model, 9 ronden voor de bovenbouw en 7 ronden 
voor de onderbouw een optie voor de toekomst. Binnen Zwitsers spelen in een grote groep 
hebben de top spelers met 7 ronden elkaar vaak niet getroffen. 
 
Eelke was vandaag de hoogste ratinghouder en speelde voor de Nassau School. Het was 
niet de dag voor Eelke. Hij verloor twee partijen maar won wel van clubgenoot en rivaal 
Jonas. 5 Punten was niet voldoende voor een podiumplaats in groep 6. In groep 6 zitten op 
dit moment het grootste deel van de talenten binnen de NOSBO. Drie kinderen eindigden 
met 6 punten met minieme verschillen op WP. Jonas werd derde met een WP van 29.5, een 
half WP punt achter Silvan met 30 punten. Opvallend en verrassend de nummer 1 in deze 
groep: Matthijs. Hij won niet alleen groep zes maar werd in het totaal klassement ook nog 
eens derde, dus twee bekers mee naar huis! 
 
De groepen onder groep zes waren samen ingedeeld in een groep: groep 5 en lager. Een 



hele grote groep met veel groep 3 en 4 kinderen. Bij de prijsuitreiking bleek ook wel dat men 
zich verkeken had op de deelnemers aantallen uit de laagste groepen. Roos (Karrepad) werd 
met 4 punten vierde en scoorde een half WP punt tekort voor het podium. Jammer maar 
wel heel goed gedaan. Beau (DHC) werd met 4.5 punten knap tweede, zijn tweede beker als 
clubschaker. 
 
Daan speelde een prima toernooi en had na ronde 6 zicht op de beste basisscholen schaker 
te worden van de Stad Groningen. Hij trof in de laatste ronde een niet basisschool schaker. 
De partij ging helaas verloren waarna Daan in tranen bij zijn bord wegliep (ook kinderen 
hebben door dat ze spelen tegen iemand die niet op een basisschool zit). Troostprijs voor 
Daan: hij won het klassement groep 7! En wat opvalt in het klassement Daan heeft de 
hoogste WP score van het hele deelnemersveld. Daans tegenstander in de laatste ronde 
kreeg tijdens de prijsuitreiking de beker als winnaar van het individueel basisscholen 
klassement!? 
 
Bij de oudste groep, groep 8 vijf Paardensprongers. Jonathan scoorde vier punten voor de 
Joseph Haydenschool en werd daarmee 8e. Vier Paardensprongers scoorden 5 
punten waarmee WP punten doorslag gaven. Ruben werd na de eerste twee ronden te 
hebben verloren en een inhaalrace te hebben ingezet keurig zesde, net achter Merijn die het 
prima deed voor de Heerdstee. Koen en Hugo eindigden niet alleen met punten gelijk, ook 
de WP score met 34 punten was in evenwicht. Een SB punt maakte het verschil, Koen werd 
tweede en Hugo derde. 
 
In de scholen eindstand eindigde de GSV op de eerste plaats. Zij nemen de titel over van de 
Dom Helder Camara. Dit team werd op anderhalf bordpunt verschil tweede. Het verlies van 
de titel kwam niet aan als een domper. De vreugde bij de prijsuitreiking was er niet minder 
om. De Bredero School mocht de beker voor de derde plaats in ontvangst nemen. De 
Heerdstee werd verrassend vierde.  
Deze vier team gaan samen met de tweede teams van de Dom Helder Camara en de GSV 
naar de halve finale op 2 maart. Bij de halve finalisten komen nog twee teams uit Haren die 
later deze maand hun BSK spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diploma's voor Matthijs en Sander 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 februari, 2013 - 22:29 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 8. februari 2013 
Weer een aantal geslaagden na het succesvol maken van de examens. Matthijs kreeg 
vanmiddag zijn stap 3 diploma, overhandigd door zijn trainer Bram. Hij slaagde met het 
cijfer 7.5 voor het examen. Matthijs gaat verder met stap 3+. Sander gaat als een speer door 
de Opstapboekjes. Sander maakt heel veel opgaven thuis en is dan ook snel door de boekjes 
heen. Vanmiddag kreeg hij zijn tweede diploma: opstapje 2. Sander gaat nu verder met 
opdrachten uit het stap 1 boek. Het wordt vast wennen aan de kleinere diagrammen. 

 
 
In de interne competitie is weer een ronde gespeeld. Veel afwezigen waren er vanmiddag 
door de heersende griep epidemie. Alle partijen die nog moeten worden gespeeld doen we 
op een clubmiddag zodat alle kinderen in een rustige omgeving hun partij (en) kunnen 
inhalen. De dame groep speelt sinds vorige week samen met de koningsgroep in de kleine 
zaal. Beide groepen spelen met 20 minuten p.p.p.p. wat afwijkt van de andere groepen. 
Door beide groepen in dezelfde ruimte te laten spelen hebben alle spelers een rustige 
omgeving. 



 
 
In de Paardengroep zijn onze nieuwe clubleden Tristan en Pieter van der Graaf toegevoegd. 
Zij gaan komende weken partijen inhalen. Alle gespeelde partijen staan in rode getallen 
boven de uitslagen. Na de speelronde van vanmiddag lijkt er tekening te komen in een 
aantal groepen maar er zijn nog veel ronden te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprongers scoren extra zakgeld en een 
beker in Zuidlaren 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 februari, 2013 - 21:26 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 9. februari 2013 
In het NOSBO gebied worden de meeste toernooien gespeeld in de vorm van Grand - Prix 
toernooien. Een nadeel daarvan is dit je heel vaak in een groep zit met tegenstanders waar 
je al heel vaak tegen hebt gespeeld. Bij Zwitserse toernooien is het elke ronde weer een 
verrassing tegen wie je gaat spelen in de volgende ronde. Dit jaar staan twee van deze 
toernooien op het programma, natuurlijk ons toernooi op 23 maart a.s. (inschrijving is 
geopend) en het Zuidlaarder Jeugdtoernooi welke vandaag werd gespeeld. 

 
 
Leuk in Zuidlaren zijn de Duitse tegenstanders die dit jaar in een behoorlijk aantal aanwezig 
waren en natuurlijk de vierkampen. Eelke, Jonas en Martijn hadden zich ingeschreven voor 
deze toernooivorm waar er gespeeld wordt in groepen van vier spelers, waaronder dit jaar 
veel volwassenen. Vorig jaar werd op deze site geschreven dat het toernooi zeker meer 
spelers verdiend. Dat lukte vanmiddag: 70 deelnemers, een record waar de organisatie 
zichtbaar blij mee was.  
 
Eelke werd ingedeeld in Vierkamp 3 en won al zijn partijen waaronder de partij tegen de 
vader van ons kersverse clublid Pieter van der Graaf. 
Met drie punten mocht hij de enveloppe met 15 Euro mee naar huis nemen. Jonas in 
Vierkamp 4 trof een van onze schaakvaders; Sake Jan. Jonas won de eerste twee partijen 
maar moest in Sake Jan zijn meerdere erkennen. Met twee punten eindigde hij gelijk met de 
Papenburger Stephan Wagner. De Duitser was heel sportief, hij gunde Jonas de eerste prijs 
omdat Jonas van hem had gewonnen.  Ook voor Jonas een enveloppe met 15 Euro. 



 
 
Martijn speelde in Vierkamp 4, een groep met twee Duitse deelnemers. In de eerste ronde 
verloor Martijn en de tweede ronde werd remise. In ronde drie trof Martijn geen onbekende 
namelijk de vader van Thycho. Martijn paste een trucje toe op het bord wat leidde tot 
stukwinst. De stelling die daarna op het bord verscheen was voldoende reden voor de vader 
van Thycho om op te geven. Martijn eindigde met 1.5. punten gedeeld tweede. Na overleg 
met de tegenstandster uit ronde twee die ook 1.5 punten scoorde besloten de spelers op 
opbrengst van 10 Euro te delen, je mag ook vluggeren voor de volle buit 
 
In het rapid toernooi kwamen vier Paardensprongers in actie: Daan, Lodewijk, Pieter en ons 
nieuwe clublid Pieter van der Graaf. Op onze site wordt zijn naam omdat er nu twee Pieters 
zijn afgekort tot Pieter G. In het rapid toernooi stonden 9 ronden Zwitsers op het 
programma, tijd op de klok 10 minuten. Pieter speelde een wisselend toernooi. Soms een 
hele goede partij maar ook een aantal partijen die een beetje jammerlijk verloren gingen. In 
de zesde speelronde stond een stelling op het bord die hopeloos verloren leek maar Pieter 
wist heel knap de partij toch te winnen. Toch weer een bewijs dat je altijd moet doorspelen, 
vooral als je een beginnend schaker tegenover je hebt! 

 



 
Daan speelde een goed toernooi met een score van 5.5 punten. Hij verloor een keer omdat 
hij door de klok ging en twee keer tegen tegenstanders met een hogere rating. Helaas net 
geen prijs voor Daan. Overigens waren er niet zo veel bekers. Prijzen waren er te verdienen 
in de leeftijdsgroepen t/m 10 jaar, t./m 12 en t/m 15 jaar. Het lijkt een beetje op de 
categorieën in de Jugendserie. Pieter G. maakte zijn debuut voor onze club in het 
Paardensprong geel. Pieter wist 3 punten te scoren. Een mooi debuut waar we veel 
leermomenten zagen. In een aantal partijen vergat Pieter te rokeren. Vooral als beginner 
een must omdat je Koning wel heel erg kwetsbaar staat. Opvallend dat deze partijen dus 
ook verloren gingen. We gaan met Pieter de opening nog eens doornemen en de gouden 
regel koning veilig leren. 
 
De klok kan je tegenstander zijn maar ook je vriend. Dat overkwam Lodewijk vanmiddag. 
Hij speelde een beetje wisselend, een paar hele goede partijen maar ook een paar mindere. 
Een van de partijen ging hel snel verloren. Daar tegenover stonden ook twee winstpartijen 
op tijd die Lodewijk heel goed zag. De stellingen leken verloren maar het punt was wel 
binnen. In het afruilen van stukken moet Lodewijk even de tijd nemen. Niet direct binnen 
een seconde terugslaan maar eerst kijken hoe de stelling wordt na slaan, je weet nooit wat 
erachter zit! 
 
Het was een leuke schaakmiddag in Zuidlaren, prima sfeer, goede catering. Alleen het 
tijdschema verdiend wat aanpassing. Het toernooi liep ruim een uur uit. Complimenten 
verder voor Heinse en zijn team van Schaakclub Oostermoer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FGH Teamschaakfeest in de Hunzeborgh 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 februari, 2013 - 20:44 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 16. februari 2013 
Eind vorig jaar stond het 5e FGH teamtoernooi op de kalender. Met slechts drie 
aanmeldingen kon het toernooi toen niet doorgaan. Vandaag een tweede poging waar vier 
teams zich voor opgaven: twee teams van SC Ten Boer en twee van de thuisclub SC de 
Paardensprong. Jammer dat de teams van Sneek niet konden komen, zij speelden in 
Friesland het E team kampioenschap. De teams van Sneek hadden zich wel opgegeven voor 
de eerdere datum. Gisteren werd besloten om het toernooi toch door te laten gaan, 
ondanks het laagste deelnemersveld ooit. Voor heel veel beginners is dit toernooi de opstap 
voor het team schaken en om op een toernooi heel veel te leren. En wie van de thuisclub wil 
niet spelen in een team met een topper uit categorie E, de dispensatie speler, Eelke of 
Jonas.  

 
Ten Boer 1 kampioen! 

(in dit team Joppe als gastspeler van ScepU, Erwin als teamleider in Ten Boer shirt, zo kan sport 
ook zijn!) 

 
Het kampioenschap werd dus een strijd tussen de gele en rode shirts. Met vier teams werd 
een dubbele ronde gespeeld met 6 speelronden. Onze teams waren zo ingedeeld dat ze 
ongeveer even sterk waren. Op de borden 1 natuurlijk Jonas en Eelke. Als hoogste 
ratinghouders waren zij gevraagd mee te doen. Sander wilde natuurlijk graag in het team 
met Jonas en Helge en Line als broer en zus wilden ook graag samen. Zij vormden het 
eerste team. Helge op bord twee, Sander op drie en Line op het vierde bord. In team twee 
was Jelger de bord twee speler, Roos nam bord drie voor haar rekening en Coen en Felana 
wisselden op het vierde bord. 
 
Leuk dat er vier kinderen uit de pupillengroep meededen. Dit toernooi is een goede 
leerschool voor de beginners. Het werd dus een kampioenschap tussen de rode en gele 
shirts. 



Met Jonas en Eelke was afgesproken dat zij er een echte partij van zouden maken, dus geen 
afgesproken remises. Uitslagen waren vanmiddag niet te voorspellen. Zo won ons eerste 
team in de eerste ronde van team twee met 2.5 tegen 1.5 bordpunt. In de vierde ronde won 
team 2 echter met vier tegen nul. De enige 100% score van een team vanmiddag. Jonas won 
de eerste partij van Eelke, die door de vlag ging. Het tweede treffen leverde een bordpunt 
op voor Eelke. Hij wist een pion naar het promotieveld te drukken. De enige uitslagen die 
wel te voorspellen waren kwamen natuurlijk op naam van Jonas en Eelke die alle andere 
partijen wonnen. 
 
Het bleef heel lang spannend tussen de eerste teams in geel en rood. In de laatste ronde 
moest de beslissing vallen. Beide teams hadden 7 matchpunten maar de Tenboersters 
verzamelden 1.5 bordpunten meer dan de Paardensprongers. Het werd een 2 - 2 gelijk spel 
waarmee de rode shirts van Ten Boer kampioen werden. Zover wij weten wordt er in 
Nederland nergens anders een FGH team kampioenschap gespeeld. Tussen haakjes is Ten 
Boer dus Nederlands kampioen! 
Het tweede Paardensprong team kwam nog heel dicht bij. Zij werden derde en kregen ook 
allemaal een beker mee naar huis. Team 2 van Ten Boer werd vierde maar zij verdienen ook 
een beker via de club. 

 
SC de Paardensprong 1, tweede. Sander probeert door de beker te kijken! 

 
Mat zetten bleek het moeilijkst bij de beginners. Sander lukte dat niet in ronde 5. Hij liet drie 
keer een pion promoveren die er twee keer weer af ging. Uiteindelijk werd het pat. Jelger en 
Helge zijn al wat verder gevorderd Hun onderling treffen werd 1 - 1. Beide jongens scoorden 
3 punten voor hun team. Roos was goed op dreef vanmiddag. Vier punten voor het team is 
een goede score. Coen scoorde 1 punt voor team twee. Hij speelde twee keer pat. Felana 
haalde een mooie 50% score uit de drie partijen. Zij was zichtbaar blij met haar winstpartij. 



 
SC de Paardensprong 2, derde 

De meest opvallende SC de Paardensprong pupil was zonder twijfel Line. Zij verloor slecht 1 
keer, speelde twee keer pat en won drie partijen. Mat zetten is voor haar nog moeilijk maar 
ze ziet heel goed dat ze ongedekte stukken kan slaan. In 5 partijen had ze een enorm 
overwicht aan stukken. Mat zetten is dan extra lastig. Tussendoor gaven we haar wat tips en 
in haar laatste partij waar zij als laatste nog met haar partij bezig was wist ze knap een 
muurtje te bouwen die naar mat leidde. Ze kreeg applaus van de vele toeschouwers die haar 
partij volgden, ware het een wereldkampioenschapspartij! 
 
Het was een zeer geslaagd kampioenschap in de Hunzeborg, uitstekende sfeer en heel 
sportief. Met veel leermomenten voor de pupillen en ook voor de trainers is er vast veel 
oefenstof om de kinderen naar een hoger niveau te tillen.  
Voor volgend jaar hopen we natuurlijk op meer deelnemende teams. 

 
Ten Boer 2, vierde 

 



NJC trekt verder over de provinciegrens 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 februari, 2013 - 15:35 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 15. februari 2013 

De Noordelijke Jeugd Competitie ging vanavond verder buiten de provincie grens. De 5e ronde werd 

gespeeld in Leeuwarden, locatie zalencentrum  Kalverdijkje. Tom, bord vier speler in het tweede 

team was ziek, dus moesten we zoeken naar een invaller. Dat bleek een lastige opgave. Onze vaste 

invallers konden niet en navraag op de clubmiddag leverde aanvankelijk niets op. Menig schaker kon 

niet, o.a. door de vakantie. Omar wilde wel spelen. Hij is beginner en knap dat hij meeging.  

 

Vlak voor vertrek naar de Friese hoofdstad bleek een van de auto's met een lege accu te staan. 

Gelukkig kon ik met vier kinderen achterin vertrekken, de rest van de teams vertrokken in een auto 

vanuit de Hunze. Ruim op tijd kwam ik aan op de speellocatie. Onze tweede auto had wat oponthoud 

en kwam net op tijd zodat de kinderen direct achter de borden konden. We speelden in een ruime 

zaal met voldoende ruimte voor de toeschouwers. De zaal was de hele avond een stilte gebied waar 

iedereen zich goed aan hield. De zaal ernaast, waar we tegen gereduceerde prijzen consumpties 

konden kopen bleek ook een stilte gebied. Niet voor schakers maar voor een bingo avond. Nooit 

geweten dat bingo' ers het ook doen in een stiltegebied! 

 

Team twee speelde tegen een geduchte tegenstander: ScepU. Dit team wist in de vorige ronde een 

matchpunt te winnen tegen ons eerste team. Omar speelde op bord vier en zijn partij leek even een 

voordelige stelling te staan. Wat bij Omar ontbreekt is natuurlijk de ervaring. Zijn tegenstander Joost 

heeft dat wel en wist de stelling in zijn voordeel in het eindspel te beslissen. Op bord een speelde 

Ruben tegen Leonard. Een groot verschil in NJR ratingpunten, ruim 300. Ruben hield het een tijd vol 

maar kwam in een lastige aanval die niet te verdedigen bleek. Een mat zet met paard waar zijn pion 

niet kon slaan door een toren die de pion in de penning hield. Ruben heeft zware tegenstanders in de 

NJR als bord een speler maar leert hier vast heel veel van. Op bord twee ging na de mat zet van 

Leonard Daan de fout in om remise aan te bieden. De stelling op het bord was in evenwicht, dus de 

noodzaak van remise was er niet echt. En met het halve punt voor ScepU gingen de matchpunten 



ook naar dit team. Misschien dacht Daan goede zaken te doen voor het team maar vraag altijd je 

teamleider erbij! 

 

Op bord drie speelde Eline tegen Silke. Silke is een tegenstandster met potentie om een hele goede 

schaakster te worden. Eline speelt in de clubcompetitie met 15 minuten vaak wisselvallig maar in de 

NJC competitie met meer tijd heb ik haar zeer solide partijen zien spelen. Opvallend in deze partij: op 

veel borden van onze spelers al eindspel stellingen en op dit bord waren slechts twee pionnen 

geslagen. De dames deden het dus rustig aan en gebruikten goed hun tijd. De beslissende zet in de 

partij was de zwarte dame van Eline op de eerste rij. Dit was voor Silke te verdedigen door haar loper 

op de eerste rij weg te spelen zodat beide torens, ook op de eerste rij de dame zouden wegjagen. 

Silke zocht echter de aanval wat haar de partij kostte. Eline nam het initiatief over en wist niet veel 

later mat te zetten. Eline was zichtbaar blij met haar overwinning, ook al had het team verloren met 

1.5 - 2.5. Team twee heeft nog geen match gewonnen maar dat gaat er zeker aankomen! 

 

Tegenstander van team 1 was vanavond Ten Boer 1. Team 1 had in de vorige ronde wat averij 

opgelopen tegen ScepU en moest vanavond winnen om het combi team Philidor/Sneek bij te blijven. 

Martijn en Daniel scoorden de eerste punten voor het team. Martijn had een pionnen voordeel in het 

eindspel en moest alleen de dames afruilen om met drie vrijpionnen naar de promotievelden te 

lopen. Zijn tegenstander Bas had eeuwig schaak kunnen zetten, maar had op de andere borden al 

gezien dat een half punt misschien niet voldoende zou zijn. Martijn wist een dame ruil te 

bewerkstelligen waarna Bas opgaf. Daniel op het derde bord had materiaal voordeel meegenomen in 

het middenspel. Na nog wat stukken te hebben geruild kon hij een vrijpion naar de overkant 

schuiven. Ook deze partij was daarna gewonnen. Op bord vier had Niels een hele kluif aan Ilse. Ilse 

had een stuk gewonnen en gaf heel veel druk op de verdedigende stelling van Niels. Niels die 

overigens niet fit was kwam niet onder de druk uit. En eerlijk gezegd Ilse speelde het gewoon heel 

knap uit! 2 - 1.  

 

De langste partij van de avond in zaal E van het Kalverdijkje was de partij tussen Jonas en Finn. Finn 

gaf Jonas goed partij maar Jonas wist gedurende de partij wat materiaal te winnen. beslissend was de 

ruil van een toren voor Jonas tegen een paard en een pion. Daarmee creëerde Jonas een gewonnen 

eindspel. Twee geschakelde pionnen op de 6e rij tegen een toren. Hoewel een toren vijf punten 

waard is kan deze toren de twee waarde punten van de pionnen niet stoppen. De pionnen moeten 

dan wel op de zesde (of derde) rij staan. Na promotie gaf Finn niet op, bood zelfs nog remise aan 



maar ging na enkele minuten toch mat. Een belangrijke zege voor team 1, waarmee ze nog steeds 

tweede staan. De volgende ronde wordt gespeeld in Drenthe, het Kasteel in Coevorden is dan de 

gastheer. 

 

Vijf ronden NJC zitten erop. We zijn over de helft en de conclusie mag zijn dat dit toernooi een 

belangrijke toevoeging is voor het jeugd schaken. Vooral de langere speeltijd is ten voordele van de 

spelers. Er is tijd om een plan te maken en goed na te denken over de stelling. Bij Grand - Prix 

toernooien is deze tijd er niet. Ook de notatie is een voordeel. Partijen kunnen worden geanalyseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drie prijzen op GP vd Linde (Winschoten) 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 februari, 2013 - 22:53 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 23. februari 2013 
Slechts zes Paardensprongers hadden zich ingeschreven voor het Grand - Prix toernooi 
vanmiddag in Winschoten. Een van de oorzaken van het lage aantal Paardensprongers was 
natuurlijk de voorjaarsvakantie. Veel clubleden zijn deze week op vakantie en Jonas en 
Eelke speelden een toernooi in Veendam (ww.scveendam.nl/Toernooi.htm). Toch trok het 
toernooi dit jaar meer deelnemers dan afgelopen jaar. Met ruim 70 schakers was het 
toernooi goed bezet. 

 
 
Het toernooi begon met vertraging. Fons van Hamond stuurt de lijsten met deelnemers 
door naar de organisatie van een GP toernooi. Met een kant en klare indeling. Dit tabblad 
had men over het hoofd gezien. Vanuit de alfabetische lijst die ook meegaat naar de 
organisatie maakte men opnieuw een indeling die er eigenlijk al was! 
Dit kostte de organisatie de nodig tijd die later in het toernooi deels werd ingehaald.  
 
De groepen A en B speelden samen in een aparte ruimte. Ook de C en D groepen zaten 
apart. Een goede keuze van de organisatie, deze spelers hebben duidelijk rust en stilte 
nodig. 
 
In groep A twee Paardensprongers, de broers Niels en Martijn. Zij troffen elkaar in de eerste 
ronde. Niels won de dame van Martijn maar moest daarvoor een paard en toren inleveren. 
Niels bood met tijdgebrek remise aan die Martijn accepteerde. Veel punten wisten beide 
niet meer toe te voegen. Martijn scoorde nog twee keer remise en Niels wist in de tweede 
ronde ook een remise toe te voegen aan zijn score. Helaas kwamen zij dus niet verder dan 
1.5 en 1 punt. Beide verloren hun partij tegen de latere toernooi winnaar en ex. 
Paardenspronger Ruben Bourgonjen. 

http://www.scveendam.nl/Toernooi.htm


 
Ook Hugo had bepaald zijn dag niet in de B groep. Hugo begon goed met winst in de eerste 
partij. In ronde twee verloor hij van Silvan. In de andere vijf partijen kwam er nog een winst 
partij bij zijn score. Leuk was de partij in de laatste ronde waar Hugo een Duitse 
tegenstandster trof. Beide spelers hadden een zelfde stelling op het bord met dame en 
loper op de zelfde positie gericht op de koningsstelling en ook voor beide een dubbelpion op 
de F lijn. Zie de foto's. Hugo leek te gaan winnen omdat de tegenstandster in tijdnood was. 
Eigenlijk vanuit het niets werd het toch plotseling mat. Silvan had wel een goede middag. 
Hij won vier partijen waarvan een vanuit een verloren stelling. Zijn tegenstander zat ook in 
tijdnood en werd daar wat zenuwachtig van en ging de fout in. Silvan profiteerde en won 
mede dank zij deze partij de derde plaats. 

 
 
Lodewijk heeft afgelopen toernooien wat rating ingeleverd maar scoorde vanmiddag weer 
ouderwets. Hij won vijf partijen op rij met prima spel. In een van de partijen wist hij via 
zetdwang een opening te vinden in het pionnen eindspel. Met goed rekenwerk bereikte zijn 
pion een tempo voor zijn tegenstander het promotieveld. Beide pionnen stonden op 
dezelfde rij dus een zet later ging de pion van de tegenstander eraf. Lodewijk verloor in de 
zesde ronde, hij ruilde toen stukken af bij achterstand en wist in de laatste ronde een remise 
te scoren. Met 5.5 punten werd Lodewijk tweede. 
 
In de grote zaal speelden de groepen E t/m I. Slechts een Paardenspronger tussen de vele 
schakers: Jelger in de G groep. Jelger speelt meer toernooien dan vorig seizoen en dat komt 
zijn spel ten goede. In de eerste ronde verloor Jelger maar na deze partij ging het 
voortvarend, vijf punten uit 6 partijen. In de laatste ronde kon ik Jelger goed volgen omdat 
hij vooraan zat in de groep. In deze partij sloeg Jelger met zijn paard een pion. Zijn 
tegenstander vergat dit paard te slaan wat hem duur kwam komen te staan. Het paard kon 
even later de dame slaan waarmee de partij natuurlijk beslist was. Deze winstpartij leverde 
Jelger een mooi derde plaats op.   



 
 
In het talentenklassement is Silvan na het winnen van een prijs nu de nieuwe leider met een 
score van precies 50 punten. Dit klassement is weer bijgewerkt en staat ook op de site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonas en Eelke ruim in middenmoot op 
Veendam rapid toernooi. 
Ingezonden door Sake Jan op 26 februari, 2013 - 15:46 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 23. februari 2013 
 
Afgelopen zaterdag 23 februari was het voor de A-spelers van de Paardensprong kiezen 
tussen twee toernooien: GP-jeugd van der Linde in Winschoten of het 14-e traditionele 
Veendammer rapid-toernooi. Voor Eelke en Jonas viel de keus op het laatste. Net als in de 
GP A-groep gold in Veendam een speeltempo van 20 min. p.p.p.p., maar wel totaal 
andersoortige tegenstanders natuurlijk. Met 38 deelnemers was het veld behoorlijk kleiner 
dan vorig jaar, maar niet minder interessant en vooral ook zeer gemêleerd: van IM tot 
huisschaker! Maar liefst 6 2000+ spelers op de lijst, maar ook een flink aantal in de laagste 
ratinggroep tot 1400. Hoewel de lijst verdeeld was in 4 ratinggroepen (met bescheiden 
geldprijzen per groep) werd er volgens Zwitsers systeem gespeeld in één competitie. 

 
Eelke in de laatste ronde tegen Reinier Spaans 

Het toernooi begon met vertraging, de organisatie werd ingelicht dat net een trein vanuit 

Groningen richting Veendam was uitgevallen. Nu waren het niet de minsten die in deze trein 

zaten: de als eerste geplaatste Erik Hoeksema (inderdaad IM), de voorzitter van SC 

Groningen Wim Krijnen en - last but not least – nationaal top jeugdschaker Jonas Hilwerda 

van SC de Paardensprong. Ja, voor de organisatie was het toen niet moeilijk meer om het 

aanvangstijdstip uit te stellen tot iedereen gearriveerd was, hetgeen door alle aanwezigen als 



vanzelfsprekend werd geaccepteerd. Niets dan lof voor die organisatie trouwens, de vaart 

werd er de rest van de dag goed in gehouden en de achterstand op het schema ruimschoots 

ingehaald. 

Uiteindelijk werd toch met de eerste ronde begonnen zonder de Groninger treinreizigers;  de 

oplossing was dat zij hun partijen van de eerste ronde in de pauze zouden inhalen. Eelke stond 

op rating precies in het midden van de  deelnemerslijst,  in het Zwitserse systeem sta je dan 

wat betreft de loting voor de eerste ronde precies op de wip: je speelt tegen de hoogst 

geplaatste speler van de lijst óf juist tegen de laagste. Het werd het eerste. Niet getreurd, 

integendeel, je speelt zo’n toernooi toch vooral ook om van te leren? Omdat Erik Hoeksema 

dus nog onderweg was (in trein, bus of privé taxi? hoe ze uiteindelijk exact de Dukdalf 

bereikten werd mij niet duidelijk), wordt Jan Baljé zijn tegenstander, rating 2226. Het werd 

meteen de partij waarop Eelke, spelend met wit, het meest trots mocht zijn. Tot de 30-e zet is 

de stelling volkomen in evenwicht. Meer nog: in het middenspel is het de zwartspeler die tot 

verdedigen gedwongen is. Dat laatste lukt hem overigens uitstekend, wit komt er niet 

doorheen en het niveauverschil  laat zich uiteindelijk gelden. Eelke verliest tijd en gaat door 

de vlag. Op dat moment staat hij echter al verloren en Jan eist dan ook niet de winst op maar 

ziet – de verhoudingen toch even rechtzettend – een fraaie matvoering. Verlies dus in de 

eerste ronde, maar wel met welgemeende bewondering en complimenten van de uiteindelijke 

toernooiwinnaar, want Jan Baljé eindigt met maar liefst 6 ½ uit 7 ongedeeld als eerste. In een 

klein verslagje van hem zelf (http://www.svunitas.nl/joomla/ ) spreekt hij over goede en 

slechte stellingen die hij won - ik vroeg mij even af onder welke hij zijn partij uit de eerste 

ronde schaarde. 

Opvallend dat Eelke dan in de volgende ronde tegen een 1300 speler zwaar in de problemen 

raakt en op zeker moment zelfs dik verloren staat. Tegenstander Leo Spaans ziet niet de 

winnende ruilvariant en met 2 torens en paard tegen een dame weet Eelke de partij alsnog 

naar zich toe te trekken.  In ronde 3 volgt, ietwat onnodig, verlies tegen Michiel Meeuwsen. 

Na verschillende kansen te hebben laten liggen, kantelt de partij en weet Eelke met nog 

enkele seconden op de klok slechts een nadelig eindspel te bereiken van Koning- Toren tegen 

Koning-Toren-Paard.  Eelke wil remise claimen, maar die boodschap komt niet goed over, de 

tegenstander speelt door en Eelke gaat door de vlag: verloren en grote teleurstelling, want “het 

was toch gewoon remise?!”.  De les (volgens mij):  trek je helemaal niets aan van 

tegenstander en/of omstanders, zet de klok keihard stil en haal de arbiter erbij. Díe beslist. Het 

eindspel schijnt theoretisch remise te zijn. Maar wat is de arbitrale beslissing bij een 

dergelijke claim als je nog slechts 1 seconde op de klok hebt staan? Ik zou het graag willen 

weten. Zoals het nu ging werd de arbiter een mogelijk moeilijke beslissing bespaard.  

Na de pauze scoort Eelke met degelijke partijen tegen over het algemeen wat zwakkere 

tegenstanders (afgezien van Gerbert Leeftink , die dan ook wint) een mooie  3 uit 4, waarmee 

hij op 4 punten uitkomt, achter Sylvia van der Werff  een keurige tweede plaats in de 

ratingroep 3 (tot 1500). 

http://www.svunitas.nl/joomla/


 
Jonas net als Eelke in felrood: het tweede clubtenue van de Paardensprong voor dit soort 

gelegenheden 

Geheel links op de achtergrond een of andere vage figuur ... 

Van Jonas’ partijen heb ik slechts flarden gezien en kan ik minder vertellen. (Zowel Eelke als 

Jonas noteerden tot zo ver mogelijk hun partijen, om van te leren natuurlijk, maar ik heb 

alleen die van Eelke na kunnen spelen). Wat ik o.a. wel gezien heb – ik denk in de derde 

ronde – is dat Jonas een degelijke speler (ik weet niet meer wie) in het middenspel helemaal 

bij de keel had. Een aangevallen loper gepend voor een niet gerokeerde koning. Met de andere 

loper naar d6 kon zijn tegenstander het wonderlijk genoeg net keepen.  Zijn koning bleef 

echter kwetsbaar en vervelend veroordeeld tot een veld in het midden van het bord. Toch 

bleek het later in remise te zijn geëindigd. 

In de laatste ronde speelde Jonas tegen Raymon Oord, bekende jeugdspeler die we echter op 

GP toernooien afgelopen jaar niet meer tegenkomen. Zijn rating is inmiddels gestegen tot ver 

in de 1600 meen ik. In voorgaande jaren hebben Jonas en Raymon al heel wat partijen 

gespeeld en als ik het goed heb eindigde het merendeel in remise. Ook nu werd het remise. In 

een curieuze eindstelling wist Jonas stand te houden. Beiden hadden een loper maar Jonas 2 

pionnen tegen Raymon 4. De laatste had zelfs 2 verbonden pionnen op rij 6 en 7, Jonas zijn 

koning op de achterlijn voor de pion. Er was geen doorkomen aan voor Raymon die moest 

berusten in remise. Volgens een deskundige toeschouwer was de winst via een andere, 

moeilijke weg  mogelijk geweest, ik weet het niet. Hoe dan ook , knap tegengehouden  van 

Jonas. 

Net als Eelke verliest ook Jonas van Michiel Meeuwsen. Van die partij weet ik helemaal niets. 

Wel las ik op het forum van SC Groningen een klein privé-verslagje van de "Paardensprong-



doder"  over zijn overwinningen op onze jongens, inclusief trouwens over zijn eindstelling 

van de partij tegen Eelke en de hartenswaardige reacties daarop, 

zie  http://www.scgroningen.nl/goede-prestaties-groningers-in-veendam/ . Maar let wel: het is 

soms grote-mensen-humor en misschien niet geschikt voor al te jeugdige lezers … 

De overwinningen zijn  Michiel natuurlijk van harte gegund. Sterker nog,  als ik hem was zou 

ik deze datum goed onthouden, want misschien wordt het later veruit de meest 

gedenkwaardige schaak dag van zijn leven. Immers, misschien  ooit , later, over 10 jaar(?), 

wie zal het zeggen, zal hij – wie weet zelfs - levenslang kunnen pronken met het werkelijke 

waar gebeurde feit:  "Vroeger, ooit, op één en dezelfde (!) dag heb ik gewonnen van de 

bekende schakers Jonas Hilwerda en Eelke de Boer!"  Naja, nu slaat natuurlijk bij mij de 

fantasie volledig op hol … 

Jonas eindigde met 3 ½ punt op weerstandspunten net buiten de prijzen. Eén partij van hem 

heb ik wel van begin tot eind precies kunnen volgen. Dat is omdat ik daarin zelf zijn 

tegenstander was.  Ja, schrijver dezes was  dus ook één van de deelnemers. En net als twee 

weken geleden in Zuidlaren koppelde het lot Jonas en mij weer aan elkaar, het lijkt ook al een 

klassieker te gaan worden! In Zuidlaren overleefde ik de opening, naar mijn idee toen 

halsbrekend maar volgens Jonas was het allemaal gewoon theorie. Dit keer – weer met wit - 

was het zeker geen  theorie die ik volgde, want het ging volledig mis. En dan nog wel met 

Spaans waar ik toch onderhand iets van af zou moeten weten.  Niet dus. Ik kwam er niet 

onderuit mijn koningsstelling ernstig te verzwakken, maar ook dat hielp niet, met enkele 

kracht zetten wist Jonas er wel raad mee. Met een stuk minder en totaal kapotte stelling was 

opgeven mijn enige optie. Mooi afgemaakt Jonas! 

En de dag was nog zo goed begonnen voor mij. In de eerste ronde remise tegen 

eerdergenoemde Raymon Oord. Zijn vreemd ogende opening, c4 gevolgd door even later e4, 

wist ik veilig door te komen, en zie, dan maken die jeugdspelers ook wel eens een foutje. Ik 

kreeg een centrumpion in de schoot geworpen en had daarmee plotseling de betere papieren. 

Raymon bood enkele zetten later remise aan. Enigszins laf besloot ik het aan te nemen. Door 

schade en schande wijs geworden echter heb ik de volgende gouden regel voor mijzelf 

geformuleerd:  als een talentvolle jeugdspeler je remise aanbiedt, onmiddellijk aannemen! 

Immers, winnen is meestal  nog een heidens karwei, al helemaal met aankomende tijdnood  en 

eindspel in het vooruitzicht,  de kans op ergens een foutje is levensgroot en dan ben je 

verloren want ze bieden je natuurlijk niet nog een keer remise aan. 

Partij 2 won ik, en nog wel van de broer van de organisator. Hij liet zich het kaas van het 

brood eten,  ik mocht hem - in verloren positie - mat zetten met een toren op h8 en een loper 

op f6: een trucje en speelfiguur uit de boekjes en eentje waarvan ik nog nooit het genoegen 

had gesmaakt deze zelf op het bord te mogen uitvoeren. Zo zat ik na 2 ronden ín, nou ja op 

zijn minst tégen de top van het klassement! Inmiddels was Erik Hoeksema ook gearriveerd, 

hij had zijn eerste partij (van de 2-e ronde) naar eigen zeggen eenvoudig weten te winnen. Net 

toen ik even met hem zat te praten (ik ken Erik van vroeger uit het bridgewereldje) en ik had 

gezegd dat ik niet hoopte tegen hem te moeten spelen, werd de nieuwe indeling omgeroepen: 

en ja hoor,  mijn persoontje tegen Erik Hoeksema! IM! Vroegere bijnaam: “De muur van 

http://www.scgroningen.nl/goede-prestaties-groningers-in-veendam/


Baflo”!  Erik, met witte krullen tegenover mij, gekleed in dikke wollen witte trui en al bij de 

beginopstelling met 16 grote dreigende witte stukken in mijn richting, pionnen die eruit zagen 

als lopers, torens als dames, een stel briesende allesverslindende paarden, allen rondom een 

onverstoorbare trotse en glans witte koning: nog voor er maar één zet was gespeeld voelde 

ik  één grote MUUR van wit geweld op mij afkomen, klaar om mij in een ommezien van de 

tafel af te drukken, om niet te zeggen geheel plat te walsen. Dit was gewoonweg 

beangstigend, kon ik niet bij voorbaat opgeven? Na 10 snelle zetten was ik een pion kwijt, de 

dames geruild, had ik een hulpeloze koning in het midden en een aanstaande paarden vork op 

koning en toren. Genoeg excuus om mijn arme zwarte koning vroegtijdig op het bord te 

leggen. Ja, schamen doe je je wel een beetje, want je wilt toch laten zien dat je in elk geval 

een klein béétje kunt schaken (met bridge durf ik het nog wel op te nemen tegen Erik), 

anderzijds was ik blij dat het zo snel voorbij was. Verontschuldigend sprak ik tegenover Erik 

de hoop uit dat hij op deze dag leukere partijen mee zou maken. Erik werd derde in de 

hoogste groep en daarmee van het toernooi. 

Aan het eind van de dag kwam ik uit op 3 punten. De organisatie had mij om de een of 

andere reden gewaardeerd op een rating van 1300, hoewel mijn laatste rating 1410 is. 

Ondanks twee verzoeken tot correctie mijnerzijds aan de organisatie, waarvan de tweede 

ruim voor de laatste ronde (zodat de fout nog steeds hersteld kon worden) toen ik mij plots 

realiseerde dat ik mogelijk een geldprijs in de wacht zou mogen slepen in een te lage 

ratinggroep waar dus gedoe over zou kunnen komen, bleef de organisatie de indeling 

handhaven. Tja, het houdt natuurlijk een keer op, en toen ik de laatste partij inderdaad won 

en daarmee de derde plaats bereikte in de ratingroep tot 1400, restte mij niets anders dan 

de boven beschreven regel van de remise aanbiedende talentvolle jeugdspeler ook toe te 

passen op de door de organisatie aan mij aangeboden envelop met kostbare inhoud: 

onmiddellijk aannemen! Zo kon de familie de Boer met dubbel gevulde portemonnee 

tevreden de thuisreis aanvaarden. 

Genoeg over mijzelf. Er was nog een verrassing in Veendam. Gaandeweg kregen wij de 

indruk dat er ergens in de contreien van de veenkoloniën vanuit het niets een zeer 

talentvolle jonge jeugdspeler was opgestaan, volkomen onbekend want nooit gesignaleerd 

op één van onze noordelijke Grand Prix toernooien. Derk was zijn naam, een echte 

Groningse naam dus het kon niet missen dat hij ergens uit de plaatselijk omgeving afkomstig 

was, Kouwenhoven de achternaam en zijn leeftijd was 10 jaar. Ergens onopvallend, met een 

bedrieglijke (want zoals gaandeweg bleek veel te lage) rating van 1037, de dag begonnen 

aan de lage borden klom hij steeds hogerop, en was na 6 ronden al in het bezit van 4 

punten! De laatste ronde zat hij daarom doodleuk te spelen op bord 4 tegen niemand 

minder dan Adrian Cemens, rating 2201. Een partij die Derk verloor (ja hallo mag het?) maar 

ik zag zijn tegenstander na afloop van de partij in de analyse Derk allerhande waardevol 

ogende uitleg geven. Met zijn 4 punten werd Derk met een vol punt voorsprong op de rest 

onbedreigd winnaar in de laagste ratinggroep en mocht zo een leuke geldprijs mee naar huis 

nemen. 



 
Derk van Kouwenhoven van Chesscool (Haarlem), om in de gaten te houden! 

Wat was nu het geval? Derk komt uit Noord-Holland, schaakt bij Chesscool en was met zijn 

familie een week op vakantie in Drenthe. Op NK’s waren wij zijn naam echter nog nooit 

tegengekomen, en dat klopte want van zijn vader begreep ik dat Derk nog maar anderhalf 

tot twee jaar schaakt en daarom nu pas stilletjes aan bij de hogere toernooien zijn 

opwachting maakt. Inmiddels heeft hij zich geplaatst voor het NK-D in Rijswijk in het 

hemelvaartweekend. De Nosbo afvaardiging naar dat toernooi is bij dezen gewaarschuwd, zij 

kunnen hun borst nat maken! 

Het was een heerlijke dag daar in Veendam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mooi compliment voor onze club in Schaak 
Magazine 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 maart, 2013 - 21:12 

Deze week is het eerste nummer van Schaakmagazin dit jaar verschenen. In het officieel 
orgaan van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond staat op pagina 10 een interview met 
Dharma Tjiam, sinds juni 2012 bestuurslid van de bond. Hij houd zich bezig met 
jeugdschaak en kaderontwikkeling. In dit interview wordt onze club genoemd. 

 
 
 
Citaat "Er zijn verschillende clubs die het al jaren goed doen. Maar ik vind het juist leuk dat 
andere clubs opkomen, zoals Landau in Axel, Ada "04 in Ouderkerk en de Paardensprong in 
Groningen. Daar wordt goed werk gedaan voor het jeugdschaak". 
Een heel mooi compliment voor onze club! Dat we genoemd worden is een beloning voor de 
inzet van trainers, clubleiding en natuurlijk de inzet van heel veel ouders voor de club. En 
niet te vergeten alle clubleden die heel veel progressie boeken en landelijk heel goed 
meekomen! Onze naam is in de 7 jaar waarin we bezig zijn goed doorgedrongen in de 
schaakwereld. 

 

 

 

 

 



BSK stad Groningen/Haren: GSV wint met 
kleinst mogelijke verschil 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 maart, 2013 - 22:05 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 2. maart 2013 
Op drie plaatsen werden vandaag in het NOSBO gebied halve finales scholen gespeeld. De 
Drentse team speelden in Zuidlaren, de teams uit het Groninger Ommeland troffen elkaar 
in het altijd gezellige Usquert en de Stad Groningen en Haren teams kruisten de degens in 
het Denksport centrum. 

 
GSV 1 

 
In de voorronde Stad Groningen won de GSV school en namen de titel over van de Dom 
Helder Camara (DHC). Vanmiddag, zo waren de verwachtingen zou het ook gaan tussen 
deze twee scholen.  
Beide scholen kwamen in de halve finale met twee teams. DHC 2 was niet een van de 
favorieten. Onder leiding van teamleider Niels, oud leerling van de school was het 
vanmiddag leren. Volgend jaar zijn zij het eerste team. In team 1 drie groep acht leerlingen: 
Hugo, Ruben en Koen. Voor hun de kans om nog een keer te schitteren en een NK te halen. 
   



 
DHC 1 

  
Het tweede DHC team speelde naar behoren en zorgde toch voor verrassingen. Teamleider 
Niels was gedurende het toernooi flink bezig om zijn team op te peppen voor de volgende 
ronde. Leuk om te zien. In de eerste ronde verloor DHC met 3 - 1 van de Heerdstee, een 
outsider voor de finale plaatsen. Team twee speelde vandaag in de opstelling: Huub, Ward, 
Beau en Tristan. In de tweede ronde won het team met 3 - 1 van de Wissel. In de volgende 
speelronden verloor het team twee keer, tegen de GSV 2 (dit team bleek achteraf 
onreglementair te hebben gewisseld)en DHC 1. In de match tegen DHC team 1 toch een 
opvallend resultaat voor het beloften team, op bord twee won Ward zijn partij. In ronde vijf 
wist het team heel knap gelijk te spelen tegen de St. Nicolaas 1. Favoriet GSV 1 won wel van 
DHC 2 maar moest een matchpunt inleveren in de zesde speelronde. In de laatste drie 
ronden verloor het team van de Bredero maar won 4 matchpunten van de St. Nicolaas 2 en 
de Peter Petersenschool. In de eindstand een goed resultaat voor DHC 2, een zesde plaats. 

 

 
De Heerdstee 



 
Als teamleider moet je tijdens een toernooi soms beslissingen nemen, laat je een speler 
doorspelen of remise aanbieden om de matchpunten binnen te halen. Matchpunten zijn 
belangrijk maar bordpunten kunnen beslissend zijn, zo ook vanmiddag... 
Team 1 begon na een goede voorbereiding donderdags op school aan de klus; plaatsen voor 
de finale. In de eerste ronde trad het team aan tegen de St. Nicolaasschool 1. In dit team 
een bekende bord 1 speler: Jelle van Kuiken. Op de borden twee en drie wonnen Ruben en 
Koen vrij eenvoudig. Op bord vier was Matthijs in de problemen. Het wist nog wel wat 
achterstand goed te maken maar de partij ging verloren. Op bord een leek Hugo gewonnen 
te staan maar speelde het eindspel met promotie niet goed uit. Twee koningen bleven over, 
dus remise. De matchpunten binnen, het belangrijkste! Al in de tweede ronde de match van 
de dag: tegen GSV 1. Matthijs had de buit snel binnen, zijn tegenstander was volledig 
kansloos. Hugo verloor op bord een tegen Jan maar Koen was scherp voor ons team door in 
een uitstekend gespeeld eindspel te winnen van Thijmen Nawijn. Bleef over de match 
tussen clubleden Ruben en Silvan. Ruben verloor wat materiaal in het middenspel maar wist 
met een dubbele aanval van zijn paard een toren terug te winnen. Ruben had een sterke 
loper met een diagonaal dwars over het veld geparkeerd op b7. Ruben zocht naar mat met 
zijn dame maar was in tijdnood. Silvan had dat goed gezien en besluit tot dame ruil 
waarmee Ruben door de klok ging. Een 2 - 2 resultaat waarmee beide team verder konden. 
Na deze match met nog 7 ronden te spelen bleek de overmacht van de GSV 1 en DHC 1 
duidelijk. Alle matches werden gewonnen. Hier en door lieten de teams nog wat 
bordpunten liggen door remise aanbod. Met nog drie ronden te gaan was het bord voordeel 
voor de GSV 1  3 punten. De DHC liet er de laatste ronden geen gras over groeien en won die 
matches allemaal met 4 - 0. Daarmee kwam het team heel dicht bij de GSV  die wat 
bordpunten morsten. Na de 9e ronde was het verschil slecht 0.5 bordpunt! Niet vaak gezien 
op een teamtoernooi. 
 
In de eindstand werd de GSV  dus eerste met vlak daarachter de DHC 1. Derde werd de 
Bredero en verrassend vierde de Heerdstee. Alle vier de teams gaan naar de finale op 
zaterdag 16 maart. 
Onze dank gaat naar de organisatoren Roland en Fons die er een leuke dag van hebben 
gemaakt. 
Opvallend in de eindstand: de Groninger scholen bleven de Harense scholen allemaal voor! 
En gezien de Groninger scholen was er bijna geen verschil met de voorronde! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Clubschakers halen het Dagblad in 
scholenshirts 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 maart, 2013 - 00:13 

De halve finale basisschoolkampioenschappen op zaterdag 2 maart werd 
bijgewoond door het Dagblad van het Noorden (DvhN). 
 

 
 
Maandag 4 maart stond bovenstaand artikel + foto in het DvhN, op de 
foto in de voorgrond Hugo van de Dom Helder Camara school (maar niet 
in DHC-shirt) met de witte stukken tegen Jonas (in Heerdstee-
schoolshirt) achter de zwarte stukken. Erg leuk natuurlijk! In het artikel 
komt de naam "Joris" voor, maar bedoeld wordt "Jonas", de journalist had 
de naam verkeerd verstaan (en probeert het nu recht te zetten). 

 

   

   

   

   

   

   

   

   



   

Opstap 1 diploma's voor Line en Lars 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 maart, 2013 - 15:07 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 22. maart 2013 
Twee jonge schakers uit de pupillengroep hebben vrijdag hun eerste 
schaakdiploma gekregen. Zij deden examen Opstap 1 en slaagden met 
vlag en wimpel. Lars, net 7 jaar en Line nog maar 6 jaar scoorden een tien 
op hun examen. Gefeliciteerd! 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ruben Bourgonjen winnaar 4e SC de 
Paardensprong Jeugdtoernooi 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 maart, 2013 - 16:00 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 23. maart 2013 

“Het grootste jeugdtoernooi van Noord – Nederland” stond op onze 

uitnodiging van het SC de Paardensprong Jeugdtoernooi 2013. Vorig jaar 

was het toernooi met 125 deelnemers veruit koploper in het aantal 

deelnemers. Voor ons de uitdaging om dit aantal te overtreffen. Je krijgt als 

organisatie de deelnemers niet cadeau, je zult er wat voor moeten doen. Zo 

zijn we al weken aan het flyeren op alle toernooien waar we komen en 

sturen de uitnodigingen via de mail naar jeugdleiders. Niet alleen in het 

FSB en NOSBO gebied maar ook naar clubs in de OSBO, SBO en Duitse 

clubs in de grensstreek. 

 

Vanaf het begin afgelopen week begonnen de aanmeldingen flink door te 

lopen met opvallend veel deelnemers uit het FSB gebied met spelers van 

Philidor, Mid- Fryslan. Gorredijk en Sneek. Een mooi bewijs dat rekening 

houden met elkaars agenda lonend is. In de deelnemerslijst ook opvallend 

veel leden van vd Linde (Winschoten). Ik sprak met een van hun 

begeleiders die mij bevestigde dat het goed gaat met de jeugd. Erg leuk om 

te horen. 

De speellocatie, het Wessel Gansfort College, is een ideale plaats om met 

veel schakers te spelen, we hebben 6 lokalen beschikbaar dus alle ruimte 

voor een flink aantal schakers. Vrijdagmiddag begonnen we met het 

klaarmaken van alle speellokalen. Op dat moment hadden we 133 

aanmeldingen en hielden rekening met 150 deelnemers dus 75 borden, 



stukken, klokken, stoelen, 150 tafels en 2400 schaakstukken. Als 

organisatie zijn wij bijzonder blij met de achterban: de ouders. Zonder hulp 

van hen is een groot toernooi organiseren niet mogelijk. Met veel hulp 

waren de lokalen na ruim een uur werk ingericht, inclusief tafelnummers. 

Op de toernooi dag mochten we ons ook verheugen op heel veel hulp: 

wedstrijdleiders, coördinatoren en hulp bij de catering. Onze dank voor 

jullie geweldige hulp. 

Op moment van sluiting, vrijdagavond 20.00 uur hadden we 152 

aanmeldingen binnen, een nieuw record aantal deelnemers waaronder twee 

Duitse schakers. De Duitse deelname lag lager dan vorig jaar. In de 

grensstreek bleek men kwalificatie wedstrijden te moeten spelen. Om 

kwart over twaalf was iedereen binnen en konden we beginnen. Negen 

ronden Zwitsers stonden op het programma met 15 minuten bedenktijd 

p.p.p.p. Het leuke van Zwitsers spelen is dat je tegenstanders kan treffen 

die je nooit tegenkomt in een grand –prix toernooi, simpelweg omdat het 

rating verschil te groot is. Het is heel leuk voor beginners om een ver 

gevorderde speler te treffen, waar je dan misschien van verliest maar je kan 

altijd zeggen dat je tegen een van de top spelers hebt gespeeld. Een leuke 

ervaring. We horen overigens veel dat kinderen gp toernooien niet meer zo 

leuk vinden omdat ze altijd dezelfde tegenstanders treffen. In het Zwitsers 

spelen zitten de top spelers na verloop van een aantal ronden natuurlijk wel 

tegenover elkaar. Om de top tegen elkaar te laten spelen zijn 9 ronden 

noodzakelijk. Zeven speelronden zijn niet toereikend. 

In Zwitsers speel je in een groep, dus moet je je naam opzoeken in de lange 

indelingslijst. Vooral in de eerste twee ronden kost het veel tijd voordat 

iedereen achter het juiste bord zit. Vanaf ronde drie hebben de kinderen het 

goed door en verloopt dit veel sneller. 

Als coördinator heb ik niet veel van de partijen meegekregen. Wat ik wel 

zag: het enorme enthousiasme van de kinderen. Bij het ophangen van de 

indelingen werden we bijna onder uitgelopen  de horden kinderen die naar 

de informatiepunten renden. 

Punt van zorg was het tijdschema. Vorig jaar liepen we iets uit. In Zwitsers 

spelen moet je iedere ronden indelingen maken. Lijnen trekken op de 

indeling zodat de deelnemers sneller kunnen zien in welk lokaal ze spelen. 

Ook ben je afhankelijk van incidenten op de borden wat voor oponthoud 

zorgt. Gedurende het toernooi viel dat mee. Op twee borden moest de 

hoofdarbiter erbij komen om een beslissing te nemen. Ook moet de 

elektronica blijven werken. Voordat we de laatste ronde konden indelen 

begaf de printer het. Inkt op. Gelukkig waren we voorbereid en lag er een 

nieuw patroon klaar. Het duurde even voordat alle vellen papier erdoor 



waren. Helaas liepen we uit, iets waar we volgend jaar zeker naar gaan 

kijken en maatregelen nemen zodat we rond half zes klaar zijn. 

Toernooi winnaar werd Ruben Bourgonjen van SV Unitas. Hij bleef Eelke 

de Boer (SC de Paardensprong) een half WP punt voor. Een heel klein 

verschil maar Ruben won het onderling treffen in de zevende ronde. 

Opvallend in de uitslagen: de vele Friese prijswinnaars. Er wordt wel eens 

gezegd dat het niveau in het NOSBO gebied hoger ligt maar dat bleek 

vandaag niet. Met name schakers uit Sneek scoorden veel prijzen. 

We kunnen terugzien op een waar schaakfeest. Uitstekende sfeer en 

enthousiaste kinderen die allemaal met een leuk aandenken huiswaarts 

keerden op deze zeer koude 23e maart. 

  

Eindstanden SC de Paardensprong Jeugdtoernooi 

2013 

Toernooiwinnaar: Ruben Bourgonjen, SV Unitas 

Winnaars leeftijd categorien: 

H: 
1: Wessel Adema, SC Sneek 
2: Loek van der Hogen, SC Haren 
3: Marthijn Kooistra, Philidor 
  
G: 
1: Wisse Piersma, SC Sneek 
2: Jorian Haak, v.d. Linde 
3: Alexandra Wallat, Papenburg (Dld) 
  
F: 
1: Sake Algra, SC Sneek 
2: Hugo Timmer, geen club 
3: Dylan Sealy, SC Sneek 
  
E: 
1: Eelke de Boer, SC de Paardensprong 
2: Jonas Hilwerda, SC de Paardensprong 
3: Tycho Bruggink, SC Assen 
  
D: 
1: Ruben Bourgonjen, SV Unitas 
2: Alec Sealy, SC Sneek 
3: Ruurd de Jong, Gorredijk 
  
C: 
1: Melchior Hillenkamp, SV Unitas 
2: Raymond Oord, SV Unitas 
3: Martijn van Nimwegen, SC de Paardensprong 



  
B: 
1: Jelmer Kootstra, Gorredijk 
2: Anneke Kootstra, Gorredijk 
3: Martijn van den Belt, SV Rijssen 
  
Beste Meisjes: 
H: Lyne Bruggink, SC Assen 
G: Alexandra Wallat, Papenburg (Dld) 
F: Tess Schroor, SC de Paardensprong 
E: Marrit Adema, SC Sneek 
D: Silke Nienke Kok, ScepU 
C: Femke Koning, Mid Fryslan 
B: Anneke Kootstra, Gorredijk 
  
Beste niet clubschaker: Hugo Timmer 
Beste W-we speler: Ruurd de Jong, Gorredijk. Score 3.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komend NK-E lijkt op WK schaatsen 
Ingezonden door Sake Jan op 27 maart, 2013 - 15:06 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 29. maart 2013 - zaterdag, 30. maart 2013 
 
Het is al vaker gememoreerd: de Nosbo en in het bijzonder SC de Paardensprong beschikt 
over een unieke lichting jonge schakers van het geboortejaar 2003. Deze kinderen behoren 
nu tot de E’s - de categorie, waarin traditiegetrouw in het Paasweekend komende vrijdag en 
zaterdag in het Brabantse Waalwijk om het Nederlandse kampioenschap schaken 
gestreden wordt. Behalve de nationale titel staan er twee uitzendplaatsen op het spel naar 
het EK jeugd schaken dat van 28 september t/m 9 oktober gehouden wordt in de plaats 
Budva in Montenegro.  
 
Met maar liefst vijf deelnemers is de Paardensprong hofleverancier aan de aflevering van dit 
jaar. Het zou me niet verbazen als nog nooit eerder in de geschiedenis van het Nederlandse 
jeugdschaak een club zo zwaar vertegenwoordigd was op een Nederlands kampioenschap. 
In het deelnemersveld van 42 spelers nemen twee Paardensprongers, Eelke en Jonas, de 
eerste twee(!) posities in op de ratinglijst. Thijmen en Silvan volgen in de slipstream op de 
plaatsen 7 en 12, en Pieter (van Nes) – die zijn debuut maakt op een nationaal 
kampioenschap - sluit de rij op plek 40. 
 
Het deed mij denken aan vroegere Europese- en Wereldkampioenschappen schaatsen, 
waarbij Nederland steevast het maximaal aantal deelnemers afvaardigde, die niet zelden 
onderling de medailles verdeelden en meestal allen moeiteloos de laatste (ja ‘laatste’, geen 
verschrijving) 16 bereikten of zelfs de eerste 10 in het klassement. Met de als 6-e geplaatste 
Tycho Bruggink van schaakclub Assen is het niet eens uitgesloten dat zaterdag aan het eind 
van de dag vijf schakers uit het Nosbo gebied de eerste 10 plaatsen van de einduitslag 
bevolken. 
 
Tijd voor een heel groot en met vette hoofdletters geschreven woord MAAR. En het 
bekende spreekwoord dat hoogmoed voor de val komt. Andermaal is een vergelijking met 
het schaatsen op zijn plaats, want hoe vaak was het niet dat bij genoemde 
schaatskampioenschappen een Noor, een Zweed, een Rus of een Amerikaan het 
Nederlands feestje kwam verstoren? Wel, veel vaker dan de Nederlanders lief was, zelfs 
zeer veel vaker dan dat een Nederlander ook daadwerkelijk kampioen wérd! 
  
Ook op het komend NK-E liggen ze op de loer, in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, in 
nagenoeg elke provincie, zelfs (of moet ik eerder zeggen: uiteraard) vanuit het naburige 
Friesland ligt de rest van Nederland klaar om de Groningers hardhandig een pootje te 
lichten. Titelverdediger Maarten Hoeneveld zal proberen het huzarenstukje van vorig jaar – 
toen hij bij de F-pupillen alle Noorderlingen te slim af was - te herhalen. Siem van Dael, een 
jaar jonger nog en de afgelopen twee jaren in zijn eigen leeftijdscategorie afgetekend 
kampioen, zal willen bewijzen dat hij ook bij de grote jongens voor het hoogste gaat. Met 
hem maakt nog een heel leger aan talentvolle F’jes zijn opwachting, zoals Jochem 
Schoppen, het jongere broertje van de oppermachtige winnaar Casper van het vorige E-
kampioenschap, Lucas uit de bekende Nguyen familie, en wat te denken van de “brutale” 



Sake Algra, inderdaad uit Friesland, afgelopen zaterdag gedeeld derde(!) van 150 
jeugdschakers op het prestigieuze en grootste Noordelijke jeugdtoernooi, het open 
Paardensprong toernooi. Zelfs de nog jongere Luuk van Steenoven en Khoi Pham, beiden 
uit geboortejaar 2005 en zeer talentvol, staan klaar om menig E-speler aan het schrikken te 
brengen. Dan zijn er de vele uit voorgaande jaren bekende namen en erkende runner-ups, 
de Kroetkovs, de Honkoops, de Varnica’s – ga zo maar door. Meer rekening nog dient 
misschien te worden gehouden met de wat nieuwere namen, als Rembrandt Bruil, Tobias 
Lipschart en Michiel Terwee, waarschijnlijk later begonnen met schaken, maar door hun 
leeftijd snel rijper geworden , want ‘wat goed is komt snel’, en niemand moet verbaasd 
opkijken als we bij het opmaken van de rekening één of meer van hen op het podium zullen 
aantreffen.  
 
De lezer zal begrijpen dat het een erg interessant toernooi belooft te worden, waarin 
behalve veel gewonnen punten ook de nodige punten verloren zullen gaan en zich zeker de 
nodige verrassingen zullen voordoen. Op de speeldagen is alles live te volgen 
via http://www.nbsb.nl/NKe2013.php. Op de Paardensprong site zal Ronald actuele updates 
verzorgen en wellicht komen er nog andere verslagen door.    
 
In alle euforie rondom de Paardensprong deelname zouden we bijna het meisjes E-toernooi 
vergeten dat parallel aan het algemene jeugdtoernooi verspeeld wordt. De noordelijke 
deelname daarin blijft beperkt tot trotse aanvoerster van het Nosbo GP klassement Marrit 
Adema uit Meppel. In een deelnemersveld van 18 is zij geplaatst als 15-e, een positie die ze 
gezien haar prestaties van dit jaar ruimschoots zal moeten kunnen verbeteren. Ook bij de 
meisjes geven de eerste twee plaatsen recht op uitzending naar het jeugd-EK. 
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Waalwijk: Eelke NEDERLANDS KAMPIOEN! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 maart, 2013 - 16:06 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 29. maart 2013 
Eelke is zojuist NEDERLANDS KAMPIOEN geworden. Hij won twee snelschaakpartijen van 
Tycho, tja snelschaken moet je liggen. 
Eelke gefeliciteerd met de titel! 
Onze felicitaties gaan natuurlijk ook naar Tycho, een fantastische tweede plaats en een 
ticket voor het EK! 
Op basis van betere WP punten is Jonas derde geworden in de eindstand, een prachtige 
plaats en een volledig NOSBO podium. Dit toernooi heeft dus weer laten zien dat de 
NOSBO een unieke lichting 2003 heeft. 
In de eindstand vinden we Thijmen terug op een keurige 16e plaats. Silvan werd 36e en 
Pieter 41e. Overigens speelde Pieter in een simultaan op vrijdag avond remise. 
De partijen van dit weekend zijn terug te vinden op onderstaande link: 
 
http://www.nosbo.nl/jeugd/2012/Gameviewer_nkE13.html 
 
Een bloedstollende partij tussen  Eelke en Jonas. Na 42 zetten viel het livebord uit, ruim 40 
zetten later ging Jonas door de klok. Eelke komt op 7 punten, net zoveel als Tycho die 
eenvoudig won. Beide NOSBO jongens gaan uitmaken wie NL kampioen wordt met 
snelschaakpartijen, 5 minuten p.p.p.p. plus drie seconden per zet. Eelke en Tycho hebben 
zich geplaatst voor het EK in Montenegro! 
Ik weet niet of de partijen op live borden worden gespeeld. 
Later meer... 
 
Update na ronde 8: Jonas is de nieuwe leider in het klassement, na winst op Tycho. Na een 
penning won Jonas een toren voor een loper. In het eindspel moest Tycho een loper 
inleveren voor een doorgeschoven pion. Niet veel later viel het livebord uit. Thijmen won 
zijn partij en schuift op in het klassement. Pieter en Silvan verloren in ronde 8. Ronde negen 
is begonnen met Eelke tegen Jonas. Wie wordt NL kampioen, zeker is dat het een 
NOSBO speler wordt. 
Later meer... 
 
In Waalwijk is de strijd tussen de Noorderlingen geopend. In ronde 7 won Tycho van Eelke. 
Een doorgeschoven pion van Tycho was beslissend. Volgens het thuisfront hier was het te 
verdedigen geweest. Eelke moest een toren inleveren. Hoe het verder is gegaan weten we 
niet. Het live bord bleef steken. Jonas heeft na een remise en een eenvoudige winstpartij 
weer uitzicht op de titel. Tycho staat met 6 punten bovenaan gevolgd door Eelke en Jonas. 
Een NOSBO top drie! 
Thijmen had een slecht begin op de tweede dag, hij verloor beide partijen. Silvan doet het 
beter dan op dag 1 met 1.5 uit twee. Voor Pieter is dit toernooi een mooi leermoment. 
Pieter verloor beide partijen vanochtend maar gisteren was hij van de nul af. In ronde 8 de 
topper tussen Jonas en Tycho! 
 
Update na ronde 5: 

http://www.nosbo.nl/jeugd/2012/Gameviewer_nkE13.html


In de 5e ronde twee Paardensprongers op een live bord. Eelke speelde remise, waarschijnlijk 
aangeboden. Jonas won de dame van zijn tegenstander die later opgaf. Eelke staat nu 
tweede en speelt morgen in de 6e ronde tegen Quinten Salomons, die eerder vandaag van 
Jonas won. Jonas staat nu derde en heeft zeker nog kans op meer. Thijmen won zijn 5e 
partij en staat bovenaan de middenmoot. Ook Thijmen kan morgen nog flink stijgen. Pieter 
en Silvan staan met 1 en 1.5 punten in de staart van het klassement. Morgen spelen ze eerst 
tegen elkaar. Tycho Bruggink staat keurig vierde in de tussenstand, dus drie NOSBO spelers 
in de top 4! 
Morgen meer..... 
 
Update na ronde vier: 
Een uitstekende ronde in Waalwijk. Alle Paardensprongers wonnen hun partij. Silvan en 
Pieter zijn  van de hatelijke nul af. Thijmen scoorde zijn tweede punt en  
Jonas sluit weer aan bij de top met drie punten. Op een live bord waren we hier getuige van 
een boeiende partij van Eelke. De beslissing in de partij was de doorgelopen E pion naar de 
tweede rij. Om promotie te voorkomen moest wit zijn dame op E1 houden. In de 37e zet 
won Eelke een toren tegen een paard. Na zet 43 liep het livebord vast en kon ik het vervolg 
niet zien. Het leek erop dat wit door de klok ging. 
Eelke staat nu alleen op kop met een 100% score! Zowel Jonas als Eelke zitten in ronde 5 op 
een live bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het gouden Nosbo-trio, toen en nu. 
Ingezonden door Sake Jan op 1 april, 2013 - 21:24 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 29. maart 2013 - zaterdag, 30. maart 2013 
  
Het aanvangsbeeld van de laatste ronde van NK-E van afgelopen weekend vertoonde wat 
de topborden betreft een frappante gelijkenis met die van het H-kampioenschap dat door 
dezelfde jaargang van schakers (geboortejaar 2003 of later) gespeeld werd op de Nationale 
Pupillen dag van juni 2010 in Oosterhout (NBr). 

Dat toernooi schreef Eelke verrassend op zijn naam met een score van 7 uit 7. In de laatste 

ronde speelde Eelke, toen nog geen lid van de Paardensprong, tegen Jonas op bord 1, 

terwijl Tycho naast hen op bord 2 plaatsnam. Ynte Visser die, namens de Nosbo, ons een 

dag later telefonisch feliciteerde sprak van ‘een gouden trio’. In ronde 9 van het afgelopen 

NK-E was de tafelsetting exact dezelfde! 

Onderstaande foto stamt van het H-kampioenschap van destijds. Jonas en Eelke in ronde 7 

op bord 1, Tycho speelt tegen Maarten Hoeneveld. Op bord 3, spelend met de witte 

stukken, herkennen we een piepjonge Siem van Dael. 

 

  
Nationale Pupillendag in juni 2010 in Oosterhout (NBr) categorie H, 7-e en laatste ronde. 

 
Dan de volgende foto: 



 

 
Drie jaar later: NK-E jeugd 30 maart 2013 in Waalwijk, 9-e en laatste ronde. 

 
Afgelopen paaszaterdag in de laatste ronde op bord 1 wéér Eelke en Jonas. En net als toen, 
ernaast op bord 2, Tycho. Het gouden trio. Tycho speelt nu tegen Sebastiaan Janse. Op 
bord 3, aan de raamkant, spelen Siem van Dael en Maarten Hoeneveld. Voor de 
volledigheid, op bord 4 met wit de op dit toernooi verrassend sterk voor de dag komende 
Quinten Salomons tegen Victor Muntean. 
 
Het belangrijkste verschil met 3 jaar geleden is dat Tycho nu zijn partij wint. Ronde 9 was 
begonnen met de nodige rekensommen. Jonas leidde de dans met een half punt 
voorsprong op Tycho en Eelke. Voor alle drie stond eerst het veiligstellen van een plaats bij 
de eerste twee in de eindrangschikking voorop, omdat die recht gaf op een uitzendplaats 
naar het EK in Montenegro later dit jaar. De titel kwam voorlopig even op de tweede plan. 
Niemand van de drie was nog zeker van een EK-plek, zelfs voor spelers eronder waren 
daarop nog kansen, al zou die dan wel via een barrage en niet onmogelijk via een meerkamp 
afgedwongen moeten worden (in het laatste geval te spelen op Paasmaandag!). 

Toen Tycho redelijk snel won, was hij de eerste die vrij kon ademhalen. Een EK-plek voor 

hem was daarmee een feit, een verdiende beloning voor een prachtig gespeeld toernooi! 

Voor de overige deelnemers, begeleiders, toeschouwers en thuisfront schiep Tycho’s 

overwinning in elk geval duidelijkheid. Jonas had nu voor een EK plek genoeg aan remise en 

zou dan om de titel een barrage moeten spelen tegen Tycho, bij winst kon hij uiteraard 

meteen ook de titel opeisen. Eelke had helemaal niets aan remise, een ticket naar 

Montenegro was voor hem alleen bereikbaar via een overwinning, in welk geval hij voor de 

titel op zijn beurt een barrage zou moeten aangaan tegen Tycho. De overigen kwamen nu 



niet meer in aanmerking voor een EK-plek. Ingewikkeld? Niet voor beide heren die vanaf 

dat moment haarfijn wisten hoe de vork in de steel zat. 

Nog een werkelijk schitterend plaatje: 
 

 
Eelke en Jonas verbruiken praktisch al de beschikbare tijd, samen 70 min, voor een sublieme 

partij vechtschaak. Bron: toernooisite. 
 
Twee Paardensprongers die voor het hele land hun titanengevecht opvoeren. Schaker zijn 
blijkt een eenzaam beroep, op het moment dat het er om gaat sta je er helemaal alleen 
voor. Aan de andere zijde van de zaal volgt het publiek de partij op het projectiescherm.  
 
Diep respect voor deze spelers die onder zoveel druk een hoogstaande partij weten af te 
leveren. Eelke sleurt en trekt dat het een aard heeft, heeft een tijdsvoordeel, maar Jonas 
geeft geen krimp, houdt de zaak gesloten en creëert tegenkansen. De partij blijft 
voortdurend binnen de remise marge, een uitslag die de partij waarschijnlijk het meest 
recht had gedaan. Eelke, die voor alles of niks gaat, probeert in de dramatische eindfase iets 
te forceren, wat er alleen toe leidt dat Jonas in het pionneneindspel de winst en later nog 
remise voor het grijpen heeft. Toch slaagt Eelke in zijn opzet. Door tijd problemen weet 
Jonas de juiste konings zetten niet meer te produceren. Zijn spel had beter lot verdiend. 
 
Na de laatste zet weerklinkt een spontaan en bewonderend applaus voor beide spelers. 
 
Toernooisite: www.nbsb.nl/NKe2013.php 
 
Meer foto’s van de toernooisite:  
http://adf-foto.com/jalbum/nk-e%2029%20maart%202013 

http://www.nbsb.nl/NKe2013.php


E team opnieuw NOSBO kampioen! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 april, 2013 - 17:36 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 6. april 2013 
De belangstelling voor het E team kampioenschap is al jaren dalende, vorig jaar 6 teams, 
vanmiddag lag dat aantal op hetzelfde niveau. Net als vorig jaar 3 teams van de thuisclub SC 
de Paardensprong, team Ten Boer, SC Haren en SV Unitas. Dit laatste team kan bijna spelen 
onder de naam team van Foreest. Opmerkelijk: sinds jaren geen enkel team gezien uit de 
provincie Drenthe. Vooraf waren de kaarten natuurlijk al geschut. Team SC de 
Paardensprong 1 was veruit favoriet. In een aantal matches lag het rating verschil op alle 
borden ruim 1000 NJR punten boven de tegenstander. 

 
Team 1: NOSBO kampioen 
(een goed stel! citaat 1988) 

 
Met zes deelnemende teams werden 5 ronden gespeeld. Vooraf hadden we een tijdschema 
waaraan we ons wilden houden, maar gedurende het toernooi liepen we meer dan een half 
uur voor op het schema, dus doorspelen maar. Onafhankelijk wedstrijd leder namens de 
NOSBO aanwezig Jan Schut. 
 
In ons derde team heel veel beginnende spelers, Jelger, Roos, Sander, Line en Felana deden 
hun uiterste best om punten te scoren. Natuurlijk werd er verloren van team 1 en 2. In de 
andere matches lagen er kansen die niet werden verzilverd. Zo mistte Sander een simpele 
dame winst en met in twee. Maar dat hoort bij jonge spelers, die net bezig zijn om de sport 
te leren. Tot aan de laatste ronde bleef het team zonder punten. Tegen Ten Boer in de vijfde 
ronde won Roos op het tweede bord haar partij. Op bord vier de langste partij van de 
middag. Felana speelde met alleen een koning tegen koning toren. De speelster van Ten 
Boer probeerde mat te zetten wat minuten lang duurde zonder resultaat. Gevolg: de vlag 
van Felana viel, dus verloren. Haar tegenstandster won zonder te weten hoe mat te zetten. 
Vele omstanders en ook latere reacties waren van mening dat dit gewoon remise moest 



zijn. Als je niet weet hoe je mat moet zetten, dan moet de wedstrijdleider ingrijpen. Helaas 
bleef dit achterwege, jammer. 

 
Team 2: tweede plaats 

 
In ons tweede team veel meer ervaring met achter de borden Jaimey, Matthijs, Pieter N. en 
Pieter G. In de eerste ronde tegen team 1 werd op alle borden verloren, geen schande. In de 
andere matches maakten Matthijs en Pieter N. de verwachtingen waar 4 uit 4. Pieter G. had 
tegen Unitas in de laatste ronde geluk. In een uitzichtloze stelling wist hij pat te spelen. 
Duidelijk moeizamer had Jaimey het op het eerste bord. Tegen Ten Boer had hij duidelijk 
voordeel maar met een dubbele aanval koning/toren verdween de toren van het bord en 
eindigde de partij met twee koningen. Ook tegen team Haren stond Jaimey veel beter maar 
hij wist het voordeeltje niet te vertalen. Jammer maar in een team worden de punten 
verdeeld als alle partijen gespeeld zijn. Waar de een iets laat liggen pakt de ander het op. 
Team 2 werd tweede in het klassement en gaat naar het NK. Een mooie ervaring voor dit 
team. Komende weken wordt het team met Jelger als invaller extra getraind door Anders 
op de clubmiddag. 
 
En dan team 1, ons dream team. Een unieke lichting spelers uit geboortejaar 2003! Volgens 
insiders het team wat Nederlands Kampioen kan worden in Naaldwijk. Achter de borden 
Eelke, Jonas, Thijmen en Silvan. Allemaal spelers actief op het NK E in Waalwijk. Vooraf op 
dit toernooi lag de verwachting heel simpel, alles winnen en dat lukte. Met 10 match en 20 
bord punten haalden zij de titel voor de club binnen. Let wel voor de vierde keer op rij! Wie 
waren hun voorgangers: 
 



 
2010: Daan, Martijn, Levi en Joep 
 

 
2011: Jonas, Daan, Levi en Hugo 
 



 
2012: Eelke, Thijmen, Daan en Jonas 
 
Daan en Jonas waren drie keer op rij NOSBO kampioen. In Naaldwijk doen wij voor de vijfde 
keer op rij mee aan het nationaal kampioenschap. Team 1 gaat met Evie zich voorbereiden 
op misschien wel een nog betere plaats dan vorig jaar: derde! 
 
Met dank aan Jan Schut, aanwezig als wedstrijdleider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJC: spannende strijd in speelronde zeven en 
acht 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 april, 2013 - 19:13 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 12. april 2013 
In de Noordelijke Jeugd Competitie stonden vanavond twee speelronden op het 
programma. De eerste ronde ving aan om 18.30 uur in Ten Boer. Het was dus haasten om 
vanaf de clubmiddag op tijd ter plaatse te zijn. Een aantal spelers ging eerder weg van de 
clubmiddag om thuis te eten. Jonas, Niels en Martijn genoten van een snack in de 
Hunzeborgh. Vanwege het snelle vertrek werd er alleen in groep A competitie gespeeld. In 
ronde 8 wonnen, opvallend, alle spelers met de zwarte stukken. 

 
 
We waren ruim op tijd in Ten Boer, waar even na half zeven ronde 7 begon. Tom was te laat, 
hij dacht dat het om zeven uur begon. Met nog een uur op de klok was er echter geen groot 
probleem. Team 2 heeft in de NJC nog niet veel punten gescoord, maar er zijn wel goede 
partijen gespeeld. Eerste tegenstander was Ten Boer 2. Daan en Eline wonnen hun partijen 
overtuigend. Ruben op bord 1 wist net niet te winnen van Koen Klomberg en op vier ging 
Tom vanuit de opening al snel mat. Een prima resultaat voor team 2, een matchpunt en 
twee bordpunten erbij. 
 
Voor team 1 werd het een spannende avond met tegenstanders van formaat, de beide 
Friese teams. Eerst moet het team achter de borden tegen het sterke en jonge team uit 
Sneek. Dit team won in ronde 6 zeer verrassend van het combinatie team Philidor/Sneek. 
Het werd een echt teamgevecht om de punten waar op alle borden bijna de beschikbare tijd 
van anderhalf uur werd benut. Op alle borden kwamen we goed uit de opening. Niels leek 
een mooie aanval te hebben ingezet op de F pion tegen de altijd vrolijke Dylan. Na de 
openingszetten leek het even mis te gaan. Op bord drie verloor Daniel plotseling een stuk 
en op bord twee was Martijn zijn Dame kwijt. Op het vierde bord had Dylan een antwoord 
gevonden op de dreiging van Niels. Met paard en toren stond plotseling de f pion van Niels 



onder zware druk. Deze druk bleek fataal voor de Koningsstelling van Niels, de partij ging 
verloren. Op bord 1 waar Jonas tegen Alec speelde was toen Niels verloor de stelling nog in 
evenwicht. 

 
 
Wat wij niet hadden gezien: Martijn de witte stukken had bewust zijn Dame geofferd in zet 
18 voor paard, loper en een pion. Vanaf het moment van het offer had Martijn het initiatief 
en na 31 zetten was het mat. Een link dame offer maar wel goed doordacht. Overigens was 
er misschien meer mogelijk geweest voor zwart. Op bord 1 won Jonas na een felle strijd zijn 
partij en nu was het wachten wat Daniel ging doen. Hij had het stuk teruggewonnen en wist 
ook nog een paar pionnen te winnen. In het eindspel maakte Daniel geen fouten en won 
toch overtuigend. Een zware match was het wel geweest en een groot compliment voor 
team Sneek, super gespeeld. 
 
Sneek kon revanche nemen tegen ons tweede team in ronde acht. Tom verloor al snel op 
bord vier en ook Dan en Eline konden niet voor een verrassing zorgen. Eline verloor haar 
partij na 94 zetten! Ruben was het langst bezig op het eerste bord maar kon niet voor 
bordpunt zorgen. Het team verloor met 4 - 0 maar in de partijen weer veel leermomenten. 



 
 
Na een kort team beraadt de topper van de avond voor team 1. Tegenstander concurrent 
voor de eerste plaats Philidor/Sneek. Het Friese combinatieteam was niet in de sterkste 
opstelling verschenen  in Ten Boer. Op bord vier had Niels zijn zaken goed voor elkaar. 
Binnen no time stond hij na materiaal winst al flink voor en binnen een half uur was het 
eerste punt binnen. Daniel had ook materiaal voordeel op bord drie en Jonas wist een 
kwaliteit te winnen. het zag er dus goed uit! Martijn  was wel in de problemen maar op dat 
bord lagen misschien nog kansen. De tegenstander van Daniel gaf in het eindspel zomaar 
een toren weg. Daniel keek eerst even goed of er niets achter zat  en sloeg toen. Eigenlijk de 
beslissing in de partij die daarna snel was gespeeld. Ik zag de bord een en twee spelers van 
het Friese team nerveus kijken wat er gebeurde op bord drie want de winst van Daniel 
betekende voor ons team mimimaal een gelijk spel. Voldoende om de koppositie in de 
NJC te handhaven. Jonas kon de verkregen materiaalwinst helaas niet handhaven. Hij ging 
in het eindspel mat. Ook Martijn die verbeten terugvocht kon in tijdnood de achterstand 
niet meer goed maken, ook hij ging mat. Maar tevredenheid bij het team en de teamleiders: 
2-2 is een goede uitslag en in eigen huis kan het team tegen Ten Boer 3 de NJC winnen. 

 



Martijn wint Jan Soeten Toernooi in Heerenveen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 april, 2013 - 19:29 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 13. april 2013 
Het Jan Soeten Toernooi werd vandaag voor het eerst gespeeld in Heerenveen. Schaakclub 
Mid Fryslan en Heerenveen hebben een samenwerkingsverband gesloten voor de 
jeugdopleiding. Het toernooi wordt komende jaren op twee locaties gespeeld: Akkrum en 
Heerenveen. Het toernooi is vernoemd naar de oud voorzitter van Mid Fryslan, Jan Soeten, 
die op 21 maart 2009 op 57 jarige leeftijd overleed. 

 
 
In Heerenveen was de speellocatie de OSG Sevenwolden locatie Fedde Schurerplein. Een 
nieuw schoolgebouw pal langs de snelweg A7 dus prima bereikbaar. Bij binnenkomst bleken 
de spelers in de A, B en C groep in de kantine te spelen. Met een hoog plafond en andere 
activiteiten zoals de winkel van Raindrop Chess en het verkooppunt voor versnaperingen 
vroeg ik mij af of het niet te rumoerig zou worden. Gedurende het toernooi bleek dat 
reusachtig mee te vallen. In het zelfde gebouw werden ook de laatste ronden van de 
promotie en 1e klasse FSB gespeeld. Een leuke combinatie. De lagere jeugd groepen 
speelden in een andere ruimte. In de kantine hadden we gedurende de middag niet het idee 
dat er zoveel schakers in het gebouw aanwezig waren. 



 
 
Drie Paardensprongers hadden zich voor het toernooi ingeschreven; Silvan, Lodewijk en 
Martijn. Silvan en Lodewijk speelden in de B groep met 7 ronden. Martijn kwam uit in de A 
groep met 6 schakers. Silvan speelde een wat wisselend toernooi. Na winst in de eerste 
ronde verloor hij in ronde 2 en 3. Dat kwam voornamelijk door slordig spel, niet ontwikkelen 
van de stukken en praten met zijn tegenstander. Na wat instructies ging het de rest van het 
toernooi een heel stuk beter, vier winstpartijen op rij. In ronde 5 won hij van schaakvriend 
Lodewijk. Vijf punten was genoeg voor de derde plaats in de B groep. 
 
Lodewijk had weer eens een topdag. Zo af en toe laat hij steken vallen door heel slecht en 
onder zijn niveau te spelen maar vandaag was alles top. Concentratie, ontwikkelen van 
stukken en plannen maken. Van Silvan werd dus verloren maar alle andere 6 partijen gingen 
met winst in de tas. Zes uit zeven partijen is een goede prestatie die beloond werd met goud 
in de groep. 
 
In groep A liet Martijn er in de eerste drie ronden geen gras over groeien, op weg naar de 
winst van de enorme wisselbeker. Bij binnenkomst had Martijn direct het gevoel: deze wil ik 
winnen met de term ik kwam, ik zag en ik overwon. Dat winnen lukte prima met drie uit 
drie. In ronde 4 moest het gebeuren tegen concurrent Alec Sealy. Martijn verloor in het 
middenspel een pion maar beet zich vast in de stelling. Martijn won materiaal terug en 
stond gewonnen in het eindspel. Een blik op de klok: te weinig tijd om het af te maken. 
Binnen luttele seconden wikkelde Martijn de partij heel knap af naar remise, Koning/Toren 
tegen Koning/Toren. Knap gedaan. 

 
In de laatste ronde moest er gewonnen worden. Al snel in de partij werden de dames geruild 
en won Martijn twee pionnen. Na stukken ruil wist Martijn nog wat materieel te winnen. Na 
promotie was het snel gedaan: toernooiwinst en een indrukwekkend grote wisselbeker. 
Complimenten aan de organisatie, het toernooi was prima georganiseerd en de 
prijsuitreiking op het podium was een mooie afsluiting van het toernooi. Met als 
hoogtepunt de uitreiking van de wisselbeker en de uitreiking van het SC Heerenveenshirt 
met alle handtekeningen van de spelers, voor iemand die het schaakprobleem goed had 
opgelost. 



Stap 4 diploma voor Daniel 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 april, 2013 - 21:27 

Daniel heeft met goed gevolg zijn 4e stap gehaald. Vorige week deed hij zijn examen en 
slaagde met een keurig cijfer: 7! Gefeliciteerd! 

 
 
Het mag wel eens gezegd worden: dank aan Wout Admiraal voor het vele nakijkwerk als 
diploma consul van de NOSBO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historisch laag deelnemersveld op NOSBO 
pupillen dag 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 april, 2013 - 21:51 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 27. april 2013 
Vorig jaar verscheen op deze site het bericht dat de deelname aan de NOSBO pupillen dag 
al jaren dalende is. Vandaag was het zover: de pupillen dag 2013. De animo voor het 
toernooi bleek donderdagavond na sluiting historisch laag te liggen: slechts 14 kinderen 
hadden zich ingeschreven in de drie leeftijd categorieën. Vier kinderen in categorie F 
(geboortejaar 2004), drie in G (2005) en zeven in H (2006 en jonger). Een positief punt het 
aantal deelnemers in de jongste groep die hoger ligt dan afgelopen jaren. 

 
Pupillen dag 2013 in een foto shot! 

 
Wat kunnen de oorzaken zijn van het steeds dalende aantal deelnemers? Zijn er geen jonge 
schakers? Ik denk het wel. Op ons toernooi waren heel veel jonge kinderen aanwezig en ook 
op Grand - Prix toernooien is er geen gebrek aan de jongste pupillen. Aan de datum, 27 april, 
kan het wel liggen. Pal voor de meivakantie, met voor veel basisscholen twee weken vrij, 
zijn er veel mensen op vakantie. Ook het verplichte lidmaatschap van de KNSB kan een 
oorzaak zijn. De bond probeert zoveel mogelijk om zwarte leden te voorkomen. Terecht 
natuurlijk maar je kunt je afvragen of je zwarte leden moet zoeken bij de allerjongste jeugd. 
Juist deze kinderen zijn net bezig om met de sport kennis te maken en nog niet weten of 
schaken iets voor hun is. Deze drempel kan dus invloed hebben.  
De pupillen dag is een mooi podium om eens te kijken hoe je ervoor staat ten opzichte van 
je leeftijdgenoten. Of is het toch de reisafstand naar de Nationale Pupillen dag: 
Roosendaal? 
 
Met 14 kinderen ging het toernooi wel gewoon door in onze thuisbasis de Hunzeborgh. De 
zeven kinderen in de H groep speelden een halve competitie met 7 speelronden. De F en G 
groep werden samengevoegd met ook zeven ronden. Iedere ronde was een van de 



deelnemers vrij. Zes tafels waren dus voldoende om het toernooi te spelen. 
 
Van onze club waren er slechts twee deelnemers: in de H groep speelden Line en Sander. 
We hebben veel meer FGH spelers maar de meesten konden door andere verplichtingen 
niet meedoen. Voor beide Paardensprongers bleek het een middag te worden met veel 
leermomenten. Line won 1 partij en eindigde op de zesde plaats. Sander wist twee partijen 
winnend af te sluiten en eindigde een plaats hoger: vijfde. In deze groep werden 2 NK 
plaatsen verdeeld. Lyne Bruggink (Nota Bene, Assen)werd beste meisje en mag naar 
Roosendaal. De overwinning met een 100% score was voor Loek van der Hagen van 
schaakclub Haren. Voor SC Haren een bijzondere prestatie, al jaren wist de club in de 
jongste categorieën niet te winnen. 
 
Categorie F werd gewonnen door Hugo Timmer (Ten Boer). Beste meisje in de F categorie 
werd Mieke Nissen, ook uit Ten Boer. Hilde Mulder werd vierde en heeft zich ook geplaatst 
voor het NK. 
Zij maakt het Ten Boerster feest compleet. Een mooie prestatie van schaakclub Ten Boer, 
gefeliciteerd! 
 
De oudste groep G werd zoals verwacht een prooi voor Tristan van Foreest (Unitas), hij mag 
zich een jaar lang NOSBO kampioen G noemen. Willem Mooibroek (SC Groningen) eindigde 
als tweede en mag ook naar het NK. 
 
Voor onze club na veel jaren met NK deelname geen enkele plaats in Roosendaal, heel 
jammer maar er wordt binnen de club hard gewerkt aan een nieuwe generatie jonge 
schakers. Volgend jaar komen we zeker sterk terug! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puik NK-C toernooi van Eelke, nu op naar het 
NK-D. 
Ingezonden door Sake Jan op 5 mei, 2013 - 21:27 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 27. april 2013 - zondag, 5. mei 2013 
Zondag 5 mei was de laatste speeldag van het in de meivakantie in Sneek georganiseerde 
NK schaken voor de categorieën A, B en C. Eelke speelde een puik toernooi in het C 
jeugdtoernooi (t/m 14 jaar). Als 26-e geplaatst in een veld van 28 deelnemers eindigde hij 
met een score van 4 punten uit 9 partijen op een keurige 15-e plaats. 
  

 
Aanvang ronde 9, Ankit Majhi (rating 2151!) en Eelke schudden elkaar de hand. Uitslag: 1-0 

voor Ankit. 
  
De verwachting vooraf was om de nodige punten te pakken in de onderste  helft van het 
speelveld. Na winst in de eerste ronde echter was Eelke juist voortdurend terug te vinden in 
de bovenste helft van de stand, waarin hij tegen diverse 17- en 1800 spelers de nodige 
punten en vooral ook halve punten wist te verzamelen. Een W-We van +2.64, en daarmee 
een flinke ratingwinst, was zijn beloning. 
  
De 4 punten waren zelfs na 7 ronden al binnenboord: 2 overwinningen, 4 - vaak zwaar 
bevochten - remises en pas in ronde 6 het eerste verlies. Een 50% score leek binnen bereik, 
maar twee zware tegenstanders in de laatste ronden staken daar een stokje voor. In de 



laatste partij was het zelfs de als eerste geplaatste speler die hij als tegenstander trof, Ankit 
Majhi, op het afgelopen Groninger Schaakfestival met 5,5 punten nog hoog geklasseerd in 
de hoofdgroep. Weliswaar wist Ankit de favorietenrol in dit toernooi niet waar te maken, 
maar wel stond er nog altijd een rating van 2151 achter zijn naam! Met zwart schotelde 
Eelke Ankit onverschrokken een Marshall gambiet voor, een pionoffer met dreigende 
koningsaanval als compensatie. Ankit nam zeer veel bedenktijd voor de verdediging en wist 
het gevaar uiteindelijk succesvol af te wenden. Maar toch een partij waar Eelke met trots op 
terug mocht kijken. En een prachtig toernooi. 
  
Hopelijk volgend jaar hetzelfde NK weer in Sneek. Tevens gelegenheid voor de organisatie 
voor het doorvoeren van enkele verbeterpunten. 
  
Het volgende NK dient zich al weer aan, dat van de D-spelers (t/m 12 jaar) in Rijswijk in het 
komend Hemelvaartweekend van 9 t/m 11 mei. Met uiteraard weer een zeer uitgebreide 
noordelijke afvaardiging. Voor de Paardensprong nemen Eelke, Jonas en Thijmen aan dit 
toernooi deel, alsook voormalig Paardensprongers  Ruben Bourgonjen en Levi Nies. 
  
Website NK A, B en C: http://nkjeugd.schaakbond.nl/ 
Website komend NK-D: http://www.haagseschaakbond.nl/ 
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Goede resultaten Paardensprongers op dag 1  

NK D 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 mei, 2013 - 20:12 

Wedstrijddatum:  
 donderdag, 9. mei 2013 - zaterdag, 11. mei 2013 
Drie Paardensprongers zijn vandaag in Rijswijk van start gegaan op het NK voor D spelers. 
Sinds mensenheugenis wordt dit toernooi in Den Haag of Rijswijk gespeeld. Maar het moet 
gezegd de organisatie is uitstekend te noemen. Vorig jaar met Martijn als deelnemer heb ik 
dit kunnen ervaren. Standen en uitslagen staan snel op de site en alle partijen worden heel 
snel ingevoerd. 
 
Met drie deelnemers is onze club weer goed vertegenwoordigt. Toeval: Eelke, Jonas en 
Thijmen waren ook al actief op het NK in hun leeftijdsklasse, E, in Waalwijk en zij gaan op 25 
mei in Naaldwijk in ons eerste team spelen. Alle drie kunnen zich nog twee jaar plaatsen 
voor dit Nationaal Kampioenschap. 
 
Thijmen met rating 1101 trof het niet in de eerste ronde. Direct een tegenstander met een 
ruime 1500 rating. De 400 punten verschil was niet overbrugbaar op het bord. Maar Thijmen 
herstelde goed in de volgende twee ronden die vandaag werden gespeeld. In ronde twee 
een mooi  eindspel met twee pionnen en een toren die Thijmen met mat won. In ronde drie 
een fraaie overwinning tegen een tegenstander met 300 rating punten meer. Knap werk! 
Het NK E was misschien wat teleurstellend qua resultaat, op dit toernooi lijkt het veel beter 
te gaan met Thijmen. In de tussenstand staat Thijmen 21e in een groot veld deelnemers 
met allemaal 2 punten. Morgen weer pech voor Thijmen. Hij treft een tegenstander met een 
gelijk aantal punten maar qua rating 1700+ de sterkste! 
 
Kersvers Nederlands E kampioen Eelke heeft ook twee punten in de tas. Nog maar net uit 
geschaakt op het NK C in Sneek waar Eelke een fraaie 8e plaats scoorde zit hij nu achter het 
bord voor zijn derde NK op rij! In de tweede speelronde verloor Eelke in het eindspel de 
partij. Op dat moment stond hij een loper achter en verloor twee witte pionnen. Ik denk dat 
Eelke opgaf want op de toernooisite zie ik verder geen zetten meer staan. Eelke staat 13e en 
treft morgen geen onbekende: Alec Sealy van schaakclub Sneek. 
 
Voor Jonas is het zijn tweede NK individueel dit seizoen. Jonas hoopt natuurlijk op 
revanche, en EK kwalificatie voor de derde plaats op het NK E maar het deelnemersveld is 
een heel stuk sterker. In de eerste ronde zag Jonas een bekend gezicht voor zich, Quinten 
Salomons. Deze schaker was Jonas ook tegen gekomen op het NK E en hij verloor in 
Waalwijk toch verrassend. Ook vandaag bleek Quinten een lastige pion te zijn. Het werd 
remise, aangeboden door een van de spelers. In de stelling was misschien iets meer 
mogelijk geweest voor Jonas. In ronde twee en drie twee mooie zeges, met name in ronde 
drie tegen Charlie Tang, rating 1574. In ronde 4 morgenochtend voor Jonas een 
tegenstander met ongeveer gelijke rating. Bij winst schuift Jonas door naar de top van het 
klassement. Na de eerste drie ronden van vandaag staat Jonas keurig 6e! 

 



Paardensprongers boeken wisselende successen 
op NK D 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 mei, 2013 - 20:31 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 10. mei 2013 
In Rijswijk werden vandaag weer drie ronden gespeeld. Gisteren had Thijmen een goede 
dag met 2 uit 3. Vandaag ging het wat minder. Natuurlijk sterke tegenstanders met in ronde 
4 een 1700 speler. Thijmen scoorde een half punt uit drie partijen en is wat gezakt in het 
klassement naar plaats 34. Morgen nieuwe kansen om hoger op te komen. Jonas sloot 
gisteren goed af en begon vandaag ook goed, winst in ronde 4. In ronde 5 volgde remise en 
in de laatste ronde verloor Jonas. Hij staat in het klassement nu toch fraai 10e. 
 
Even daaronder op plaats 14 vinden we Eelke terug. Hij had een prima dag met twee 
remises (o.a. tegen Alec Sealy) en een winst partij. Morgen de laatste dag met nog alle 
mogelijkheden om hoger op te komen voor de Paardensprongers. 
 
Zie voor heel veel informatie, o.a. alle partijen: http://www.haagseschaakbond.nl 
 
In Assen wordt morgen ook het GP Assen gespeeld. Wij zijn met een aantal spelers 
aanwezig. Tegen de avond weten we hoe het is afgelopen op het NK D. 
 
Ander goed clubnieuws: de prijzenkast. Die lijkt er nu echt te komen. We hebben een bod 
uitgebracht op Marktplaats welke werd gehonoreerd. De kast moet nog even in een nieuw 
verfje en moet worden opgehangen. Hopelijk is dit voor de zomervakantie voor elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haagseschaakbond.nl/content/category/10/121/352/


Fraaie resultaten Paardensprongers op twee 
speellocaties 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 mei, 2013 - 21:59 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 11. mei 2013 
Negen Paardensprongers zaten vandaag achter de borden op twee speellocaties. In Rijswijk 
stond de laatste dag van het NK D op het programma met drie speelronden. Thijmen wist 
zich goed te revancheren voor de wat tegenvallende tweede speeldag. Uit de laatste drie 
ronden scoorde hij 2 punten waarmee Thijmen met 4.5 punten opschoof naar de 27e plaats 
in de eindklassering. Maar belangrijker was het toernooi resultaat: een fraaie 2.29 in de 
plus. Eelke kwam vandaag niet verder dan 1 gewonnen partij. Met een vijf punten uit negen 
partijen werd Eelke 17e in de eindstand. Jonas boekte een 50% score op de slotdag. Met 5.5 
punten werd Jonas 11e in de eindstand. Het drietal kan terug kijken op een geslaagd 
toernooi. Ze kunnen nog twee jaar op dit podium meedoen. 

 
 
 

corivogt@xs4all.nl 
  

Groepsfoto van de deelnemers op het NK D in Rijswijk.  
Meer foto's + alle uitslagen op de 

toernooisite: www.haagseschaakbond.nl/content/section/10/ 
 
 
In Assen werd de plaatselijke Grand - Prix gespeeld. Zes Paardensprongers kwamen in de 
Drentse hoofdstad in actie. In de laagste groep G won Jelger de derde prijs op basis van 
onderling resultaat. Net geen erepodium voor Pieter van Nes. In groep E was zijn score, vier 
punten, op basis van onderling resultaat goed voor plek vier. Voor Pieter de zoveelste keer 

http://www.haagseschaakbond.nl/content/section/10/


dat hij op deze ondankbare positie eindigt. In groep B had Ruben bepaald niet zijn dag. Wel 
goede en lange partijen maar na 5 ronden stond Ruben met lege handen, geen enkel punt 
gescoord. Jammer, dus snel vergeten! 

      

 
 
In de A groep 3 Paardensprongers. Lodewijk speelde voor het eerst mee in de hoogste 
groep en wist een partij te winnen. Opvallend: tegen de hoogste ratinghouder in de groep in 
ronde 1. Niels scoorde 2.5 punten wat goed bleek voor de derde plaats. Daniel was goed op 
dreef vandaag. Vier punten wat op basis van onderling resultaat goed bleek voor de tweede 
plaats. 

 



Vijf prijzen op schaakfeest in Uithuizen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 mei, 2013 - 22:12 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 18. mei 2013 
Het ene Grand - Prix toernooi is het andere niet. Spelers die veel GP toernooien spelen 
weten het. Vandaag stond het leukste GP toernooi van de NOSBO op de kalender: 
GP ScepU in Uithuizen. Alle ingrediënten voor een schaakfeest zijn hier aanwezig; een 
ruime speelhal, goede catering, Donald Duckjes, perfecte organisatie en als klap op de 
vuurpijl apenkooi en Unihockey in de aangrenzende zaal. Met deze activiteit blijft het rustig 
in de speelzaal, de kinderen gaan lekker bewegen tussen de partijen door. Vaker is op deze 
site geschreven dat de prijsuitreiking het hoogtepunt van de dag moet zijn. Ook de kers op 
de taart is in goede handen bij het team van Erwin. Prijzen voor alle spelers in de A groep en 
ook een cadeautje voor de ondenkbare vierde plaats in elke groep. Top! 

l 
 
Zeventig kinderen hadden zich ingeschreven voor dit toernooi waaronder 13 
Paardenspongers. Helaas moest Matthijs vanmorgen afhaken door ziekte. Veel 
Paardensprong geel dus maar ook veel Ten Boerster rood, het rood wit van ScepU en veel 
groene shirts. Negen kinderen in het groen van E2 - E4 deden mee. Mooi om te zien dat het 
werk van Marjolein (moeder van Sieger) vruchten gaat afwerpen! 
 
Sander speelde in groep J, de laagste groep. Als een van de jongste deelnemers scoorde hij 
3 punten. Ik zag een mooie variant van een herdersmat maar ook wat partijen die verloren 
gingen omdat Sander zomaar stukken weggaf. Werk aan de winkel voor de trainers. Roos 
speelde vandaag weer eens een GP toernooi en scoorde vier punten. Een goed resultaat 
maar net geen prijs. In een aantal gewonnen stellingen mistte ze mat in 1 maar uiteindelijk 
won ze wel. Roos werd op basis van onderling resultaat vijfde. 
 
In groep G speelde Pieter G. de sterren van de hemel. Bord vier speler in het tweede NK E 
team zien we steeds beter spelen. Hij won alle partijen overtuigend. Veel partijen heb ik 
gevolgd en wat tips gegeven waar Pieter vast zijn voordeel meedoet. Een mooie opwarmer 



naar het NK a.s. zaterdag waar voor Pieter weer veel te leren is. 
 
De andere Pieter speelde twee groepen hoger. In groep E ging hij voortvarend van start met 
in de groep veel spelers die hij heel vaak tegenkomt. Hugo Timmer (Ten Boer) is een 
angstgegner voor Pieter. Op de laatste toernooien gingen al de partijen tegen Hugo 
verloren maar vandaag won Pieter! Een mooie opsteker natuurlijk. In de laatste twee 
ronden kwam hij broer en zus Adema tegen. Beiden staan in de top van het GP klassement. 
Beide Friese schakers van SC Sneek wonnen van Pieter. Opnieuw een vierde plaats voor 
Pieter die heel vaak net buiten de prijzen valt. 
 
De groepen A t/m C speelden aan de andere kant van de hal. In deze groepen 6 spelers met 
20 minuten p.p.p.p. In groep C speelden Sieger en de vriend van ScepU Hugo. Waarom is 
Hugo vriend van ScepU. Tijdens de NOSBO scholen finale speelde Hugo met de Dom 
Helder Camara school tegen een school uit Drenthe. Bij winst van Hugo zou de OBS Usquert 
met als teamleider Erwin doorgaan naar het NK. Echter Hugo stond hopeloos achter. Toch 
kantelde de partij door een enorme fout van Hugo´s tegenstander. Hugo won en Erwin ging 
uit zijn dak. In het verslag op de ScepU site omschreef Erwin Hugo als vriend van ScepU. 
 
In de eerste ronde moesten de Paardensprongers tegen elkaar. Hugo leek te winnen maar 
maakte een paar foutjes waarvan Sieger profiteerde. Hugo won drie van de vier resterende 
partijen en eindigde keurig als derde in de groep. Ook Sieger kwam tot deze score. Jammer 
dat hij de laatste ronde niet wist te winnen van Robin Bruins (Ten Boer). Op onderling 
resultaat werd Sieger tweede. Opvallend in deze groep: bij een van de spelers ging een 
telefoon af. De tegenstander claimde de winst echter niet. Altijd doen als je dit overkomt. 
 
Dan naar de hoogste groep , A en B. Opvallend de hoge gemiddelde rating in deze groepen. 
Groep bij 1100 punten en in groep A boven de 1500 punten! Niels en Daan speelde in groep 
B. Het onderling treffen werd gewonnen door Niels. Niels haalde het podium niet. Twee 
remises en twee verloren partijen waren goed voor plaats vier. Daan klom wel op het 
podium. Daan is een van de verrassingen dit seizoen. Zijn rating stijgt flink door. Vanmiddag 
won hij de partijen tegen de latere nummers 1 en 2 in de groep. Met drie punten werd Daan 
knap derde. Ik ben benieuwd wat dit gaat betekenen voor zijn rating. 
 
In de A groep 4 Paardensprongers: Daniel, Martijn, Jonas en Eelke, dus veel onderlinge 
partijen. Daniel met de laagste rating in de groep (1342!) verloor alle 5 partijen. Maar Daniel 
was beslist niet treurig om dit resultaat. Hij vertelde mij vrolijk dat hij weer veel geleerd had. 
Martijn scoorde een punt tegen Daniel en stond in de laatste ronde materiaal voor tegen de 
hoogste rating houder in de groep maar ging plotseling mat. Jonas won van Daniel en 
Martijn en speelde twee keer remise. Drie punten waren niet voldoende voor de derde 
plaats. Eelke scoorde ook drie punten, allemaal gescoord tegen clubgenoten. Op basis van 
het onderling treffen tegen Jonas werd Eelke derde. 
 
In de D groep waar geen Paardensprongers speelde gebeurde iets unieks in de 
NOSBO GP historie. Alle schakers eindigden gelijk met 4 punten. Het onderling resultaat en 
SB bracht geen uitkomst. Iedereen stond gelijk dus 8 eerste plaatsen en 8 keer de volle 
punten voor het GP klassement. 
 



Vooruitblik NK E teams Naaldwijk 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 mei, 2013 - 16:56 

A.s. zaterdag reizen twee Paardensprong teams naar het Zuid-Hollandse Naaldwijk om mee 
te doen met net Nederlands kampioenschap voor E teams. Vorig jaar werd ons team in 
Bunschoten derde van Nederland. Een geweldige prestatie maar dit jaar is er misschien 
kans op meer. Ten opzichte van vorig jaar een wijziging in ons eerste team. Daan, bord vier 
speler vorig jaar, is inmiddels D´tje. Op bord vier speelt nu Silvan. In team 1 spelen verder 
Jonas, Thijmen en Eelke. Het team heeft op de spelerslijst op alle borden de hoogste rating. 
Alle kans op misschien wel de nationale titel maar er zijn concurrenten. Klim - Op uit Capelle 
aan de IJssel, S.V. Vas uit Amsterdam en S.V. Moira - Domtoren de titelverdediger uit 
Utrecht lijken op papier de belangrijkste concurrenten. Maar misschien komt er een 
outsider naar boven tijdens de 7 ronden Zwitsers.  
 
Onder de 40 deelnemende teams ook ons tweede team met Matthijs, Jaimey, Pieter N, 
Pieter G en Jelger. Dit team moet in staat zijn zich te spelen naar een positie in de 
middenmoot maar met een goede dag kan dat zomaar meer zijn. Je bent ook een beetje 
afhankelijk van de indeling. Teamleider van team 1 is Bram, Sjoerd gaat team 2 leiden. Ik ga 
mee als jeugdleider en verslaglegger van een misschien historische dag in de 
clubgeschiedenis. Ter plaatse hoop ik rechtstreeks verslag te doen op onze site. 
 
A.s. vrijdag reizen al teamleden af richting zuidwest Nederland. In de competitie houden we 
hier natuurlijk rekening mee. Zaterdag vertrekken wij om half acht vanaf de Hunzeborgh. 
Alle informatie over het NK E teams is te vinden 
op www.westlandseschaakcombinatie.nl/nketeams2013 
 
Vermeldenswaardig: het derde NOSBO team is het team van SC Ten Boer. 
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SC de Paardensprong 1 Nederlands E-team 
KAMPIOEN!! 
Ingezonden door Anoniem op 25 mei, 2013 - 11:09 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 25. mei 2013 

 
Echte kampioenen, met hun trofeeën : Eelke, Jonas, Thijmen, Silvan.  

Teamleider Bram in de achtergrond en rechts Dharma Tjiam, Jeugd en Talentontwikkeling, 
KNSB. 

 
 
Live up-date vanuit Naaldwijk en Groningen: 
 
Afkortingen: Paardensprong 1= P1 (Eelke, Jonas, Thijmen, Silvan) & Paardensprong 2 = P2 
(Matthijs, Jaimey, Pieter N, Pieter G, Jelger). 
 
Eerste ronde:  
11.05 uur: Eerste ronde net begonnen: P1 tegen ASV uit Arnhem. P2 tegen Leiderdorp 1. 
Ten Boer tegen VAS 1 uit Amsterdam.  
11.13 uur: P1 wint 4-0 van ASV Arnhem. P2 speelt nog op alle borden. Ten Boer staat 3-0 
achter tegen VAS 1.  
Ze spelen in een kerk: De Kandelaar. 
11.44 uur: P2 verliest 3,5-0,5, Pieter speelde remise. 
Ten Boer verliest 4-0 van VAS 1. 



 
P1 tegen Magnus Leidsche Rijn, ronde 2. 

Teamleider Bram in rode trui. 
  

 
Tweede ronde: 
11.46 uur: P1 tegen Magnus Leidsche Rijn. P2 tegen Op Eigen Wieken. 
11.56: Silvan en Jonas hebben gewonnen, Thijmen en Eelke staan goed.  
En Thijmen heeft nu ook gewonnen.  
12.15: En Eelke won ook, dus 4-0 voor ons. 
P2 verloor 3-1 van Op Eigen Wieken, Pieter zorgde voor één overwinning. Ten Boer speelde 
2-2 tegen Klim Op 3. 
 
Derde ronde: 
12.35 uur: P1 tegen Eindhoven (kampioen in 2009 en 2010). P2 tegen Klim Op 2. Ten Boer 
tegen Zuckertort 1. 
12.48 uur: Thijmen wint snel.... Silvan verliest (ziet een Damewinst over het hoofd waarnaa 
de tegenstander zijn stelling sloopt) en Eelke wint, nu nog Jonas... Jonas wint (een boeiende 



partij met kansen aan beide kanten, in het eindspel weet Jonas de overwinning naar zich toe 
te trekken). 3-1 voor ons, en twee matchpunten. P2 wint ook 3-1... En Ten Boer wint 3-1 van 
Zuckertort! Warm en veel lawaai in speelzaal. Onze spelers gaan nu even naar buiten. 
Volgende ronde: P1 tegen VAS 1.  
 
Lunchpauze 13.30-14.00 uur. 
 
Vierde ronde: 
P1 tegen VAS1, P2 tegen Magnus Leidsche Rijn, Ten Boer tegen Spijkenisse. 
 
Ca. 14.25 uur: Tijmen speelt remise... Silvan wint... Eelke wint... en Jonas wint! P2 speelt 2-2 
Magnus Leidsche Rijn. Ten Boer verliest 4-0 van Spijkenisse. 
 
Vijfde ronde: 
P1 tegen Leiderdorp: de Paardensprong-trein lijkt nu on stop baar, in volgorde winnen de 
gele T-shirts allemaal: Thijmen, Silvan, Eelke, Jonas = 4-0!! (Jonas trouwens tegen Quinten 
Salomons, die op NK E van Jonas won, en op NK D speelden ze remise). P2 wint ook 4-0 van 
Zuckertort! Ten Boer verliest 2,5-1,5 van Magnus Leidsche Rijn. Moira Domtoren wint 3-1 
van Sneek. 
 

 
 
De stand na ronde 5: 

No.  PNo.  Name                       Match Board  WP    SB     PS  TPR  W-

We 

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

---- 



 -1.   10  De Paardensprong 

1           8   14.5  15    15.0   20    -   0     

 -2.   18  Moira-

Domtoren               7   12.0  22    18.5   17    -   0     

 ---    3  Leiderdorp 

1                 7   11.5  20    16.5   17    -   0     

 --

-   40  Sneek                        7   11.5  18    15.5   19    -   0     

 -5.   21  'Klim-Op' 

1                  6   11.5  15     9.0   16    -   0     

 ---   26  De 

Cirkel                    6   11.0  16     9.0   18    -   0     

 ---   32  Leiderdorp 

2                 6   11.0  12     7.0   12    -   0     

 ---    7  VAS 

1                        6   10.0  22    14.0   18    -   0     

 -9.   19  De Toren Arnhem 

1            5   11.5  18     8.5   13    -   0     

 ---   38  Op Eigen 

Wieken              5   10.0  17     7.5   11    -   0     

 --

-    5  Spijkenisse                  5   10.0  16     8.0   12    -   0     

 ---   35  De Pionnetjes 

2              5    9.5  14     7.5    9    -   0     

 ---   12  De Pionnetjes 

1              5    9.0  21    12.5   15    -   0     

 ---   20  B. Fischer/SV 

Wassenaar      5    9.0  17     7.5    9    -   0     

 --

-    9  Chesscool                    5    9.0  16     8.0   13    -   0     

 ---   11  De 

Waagtoren                 5    8.0  17     8.0   14    -   0     

 

17.   36  HMC                          4   10.5  15     5.0   12    -   0  

   

 --

-    2  SHTV                         4    9.5  19     7.5   12    -   0     

 ---    4  Veenendaalse 

S.V.            4    9.5  13     4.0    8    -   0     

 ---   31  VAS 

2                        4    9.0  14     4.5    9    -   0     

 ---   13  Eindhovense 

S.V.             4    8.5  20     6.0   14    -   0     

 ---   17  Hooglands 

S.V.               4    8.0  18     7.0   12    -   0     

 --

-   14  Promotie                     4    8.0  11     4.0    8    -   0     

 ---   24  De Schaakmaat 

1              4    7.5  15     6.0   10    -   0     

 ---   15  De Schaakmaat 

2              4    7.0  20     7.0   12    -   0     

 26.   37  Zukertort Amstelv. 

1         3    7.0  11     2.5    5    -   0     

 ---   23  De Paardensprong 

2           3    6.5  17     3.5    5    -   0     

 --

-   22  Souburg                      3    6.0  13     2.5    5    -   0     

 ---   34  Magnus Leidsche 

Rijn         3    5.0  20     5.5    9    -   0     

 ---   27  Ten 

Boer                     3    5.0  16     4.0    7    -   0     



 31.    8  De Toren Arnhem 

2            2    5.5  18     1.0    8    -   0     

 ---   33  'Klim-Op' 

2                  2    5.5  11     0.0    2    -   0     

 ---   30  Arnhemsche 

SV                2    5.0  15     1.5    3    -   0     

 ---   39  'Klim-Op' 

3                  2    5.0  14     2.5    5    -   0     

 --

-   25  E.N.O.                       2    4.5  16     3.5    6    -   0     

 --

-   29  Landau                       2    4.5  13     0.0    6    -   0     

 --

-    6  Santpoort                    2    4.0  14     1.5    4    -   0     

 38.   28  Tegelse 

S.V.                 1    4.5  12     1.0    3    -   0     

 ---   16  Caïssa-

Eenhoorn              1    4.0  15     1.0    2    -   0     

 40.    1  Zukertort Amstelv. 2         0    1.5  14     0.0    0    -   0 

 
 
Zesde ronde: begint om 15.40 uur. Terwijl we wachten een leuk (winnaar) liedje:  
 
Zesde ronde: 
P1 tegen Klim-Op 1.  
16.00 uur: Silvan verliest....  
maar Eelke wint...  
en Thijmen wint... 
en Jonas' partij eindigt met twee koningen op het bord = remise, waarmee de match 
overwinning binnen is! En omdat VAS van Moira Domtoren wint, kan team P1 niet meer 
worden ingehaald, en Paardensprong is zodoende vóór de laatste ronde... KAMPIOEN!! 
[VAS - ook vrienden van ons - werd uiteindelijk nummer twee, na een dramatische laatste 
ronde, lees meer hier: www.vas1822.nl/index.php/toernooien/toernooien-resultaten/2-
jeugd-toernooien-resultaten/676-nk-zilver-voor-vas-e1-.html]. 
P2 verliest 3-1 van HMC. Ten boer wint 2,5-1,5 van Tegelse S.V. 
 

http://www.vas1822.nl/index.php/toernooien/toernooien-resultaten/2-jeugd-toernooien-resultaten/676-nk-zilver-voor-vas-e1-.html
http://www.vas1822.nl/index.php/toernooien/toernooien-resultaten/2-jeugd-toernooien-resultaten/676-nk-zilver-voor-vas-e1-.html


 
 
Even een blik werpen op de stand na ronde 6 :-) 

No.  PNo.  Name                       Match Board  WP    SB     PS  TPR  W-

We 

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

---- 

 -1.   10  De Paardensprong 

1          12   21.0  42    42.0   42    -   0     

 -2.   18  Moira-

Domtoren               9   16.0  51    37.5   35    -   0     

 --

-   40  Sneek                        9   15.5  41    28.5   35    -   0     

 ---    7  VAS 

1                        9   15.0  49    33.0   34    -   0     

 ---    3  Leiderdorp 

1                 9   14.0  46    29.5   33    -   0     

 -6.   21  'Klim-Op' 

1                  8   17.0  43    22.0   32    -   0     

 ---   38  Op Eigen 

Wieken              8   15.5  42    25.5   26    -   0     

 ---   13  Eindhovense 

S.V.             8   15.0  40    20.0   28    -   0     

 ---   32  Leiderdorp 

2                 8   15.0  38    22.5   27    -   0     

 --

-    5  Spijkenisse                  8   14.5  38    23.0   27    -   0     

 ---   11  De 

Waagtoren                 8   13.0  36    20.5   29    -   0     

 12.   19  De Toren Arnhem 

1            7   16.0  44    21.5   27    -   0     

 --

-   36  HMC                          7   15.5  33    16.5   24    -   0     



 ---   20  B. Fischer/SV 

Wassenaar      7   14.5  37    17.5   21    -   0     

 --

-    2  SHTV                         7   14.5  36    17.0   25    -   0     

 ---   26  De 

Cirkel                    7   13.0  42    21.5   31    -   0     

 ---   12  De Pionnetjes 

1              7   12.5  42    24.0   27    -   0     

 --

-    9  Chesscool                    7   12.5  35    15.5   25    -   0     

 19.   33  'Klim-Op' 

2                  6   12.5  26     8.0   12    -   0     

 ---   17  Hooglands 

S.V.               6   12.0  36    12.0   24    -   0     

 --

-    6  Santpoort                    6   10.0  29    11.0   14    -   0     

 22.    4  Veenendaalse 

S.V.            5   12.5  37    13.5   18    -   0     

 ---   23  De Paardensprong 

2           5   11.5  38    11.5   15    -   0     

 ---   35  De Pionnetjes 

2              5   11.5  35    11.5   19    -   0     

 ---   31  VAS 

2                        5   11.5  35     9.5   18    -   0     

 --

-   14  Promotie                     5   11.0  29     8.5   18    -   0     

 ---    8  De Toren Arnhem 

2            5   10.5  31     8.5   17    -   0     

 ---   39  'Klim-Op' 

3                  5   10.0  27     9.5   13    -   0     

 ---   34  Magnus Leidsche 

Rijn         5    9.0  41    12.5   19    -   0     

 ---   15  De Schaakmaat 

2              5    9.0  37    10.5   22    -   0     

 ---   27  Ten 

Boer                     5    9.0  33     8.5   15    -   0     

 32.   16  Caïssa-

Eenhoorn              4   10.0  26     4.0    8    -   0     

 --

-   25  E.N.O.                       4    9.5  35     9.5   12    -   0     

 ---   24  De Schaakmaat 

1              4    8.5  38    10.0   18    -   0     

 35.   28  Tegelse 

S.V.                 3   10.0  26     3.0    9    -   0     

 ---   30  Arnhemsche 

SV                3    8.0  35     6.5    8    -   0     

 --

-   22  Souburg                      3    8.0  29     4.5   11    -   0     

 --

-   29  Landau                       3    7.5  26     1.5   11    -   0     

 ---   37  Zukertort Amstelv. 

1         3    7.0  27     5.5   11    -   0     

 40.    1  Zukertort Amstelv. 2         0    1.5  29     0.0    0    -   0 

 
 
Vóór de zevende een laatste ronde: "How many times can we win...?" We zullen het straks 
zien... 
16.36 uur: de laatste ronde is begonnen; ik heb zonet Ronald aan de telefoon gehad, die 
heen en weer naar de auto aan het lopen was, hij had namelijk champagne meegenomen :-) 



 
Leendert stuurt me nu deze foto met de tekst: "Kampioenen spelen laatste ronde": 
 

 
 
En ja hoor, ze kunnen ook in de laatste ronde winnen, in volgorde: Thijmen, Jonas, Silvan en 
Eelke, allemaal winnen ze, en bevestigen hun kampioenschap met een 4-0 overwinning! 
Maximum aantal matchpunten: 14, en in totaal 25 uit 28 mogelijke bordpunten!  
P2 speelt 2-2 tegen Klim-Op 3. En Ten Boer speelt ook 2-2 in de laatste ronde, tegen De 
Schaakmaat 2. Zodra de eindstand is gepubliceerd op de toernooi-
site: www.westlandseschaakcombinatie.nl, komt 'ie ook hier te staan :-) 
 
En hier komt dan de eindstand: 
 

No.  PNo.  Name                       Match Board  WP    SB     PS  TPR  W-

We 

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

---- 

 -1.   10  De Paardensprong 1          14   25.0  62    62.0   56    -   0     

 -2.    7  VAS 1                       11   18.0  63    45.0   45    -   0     

 ---    3  Leiderdorp 1                11   18.0  62    43.5   44    -   0     

 -4.   21  'Klim-Op' 1                 10   20.0  60    35.0   42    -   0     

 ---   13  Eindhovense S.V.            10   19.0  58    34.0   38    -   0     

 -6.   36  HMC                          9   18.5  43    25.0   33    -   0     

 ---   38  Op Eigen Wieken              9   17.5  54    33.0   35    -   0     

 ---   18  Moira-Domtoren               9   16.0  70    39.5   44    -   0     

 ---   26  De Cirkel                    9   16.0  55    30.5   40    -   0     

http://www.westlandseschaakcombinatie.nl/


 ---   40  Sneek                        9   15.5  55    31.0   44    -   0     

 11.   19  De Toren Arnhem 1            8   18.0  60    29.0   35    -   0     

 ---    5  Spijkenisse                  8   15.5  54    27.0   35    -   0     

 ---   33  'Klim-Op' 2                  8   15.5  38    16.0   20    -   0     

 ---   32  Leiderdorp 2                 8   15.0  52    24.5   35    -   0     

 ---   12  De Pionnetjes 1              8   14.5  57    31.5   35    -   0     

 ---    9  Chesscool                    8   14.5  48    21.5   33    -   0     

 ---   11  De Waagtoren                 8   14.0  53    26.0   37    -   0     

 18.    2  SHTV                         7   15.5  52    22.0   32    -   0     

 ---   20  B. Fischer/SV Wassenaar      7   15.5  50    21.0   28    -   0     

 ---   17  Hooglands S.V.               7   14.0  51    20.5   31    -   0     

 ---   31  VAS 2                        7   14.0  43    15.0   25    -   0     

 ---    6  Santpoort                    7   12.0  41    15.5   21    -   0     

 23.    4  Veenendaalse S.V.            6   14.5  52    21.5   24    -   0     

 ---   23  De Paardensprong 2           6   13.5  54    19.0   21    -   0     

 ---   35  De Pionnetjes 2              6   13.5  44    16.0   25    -   0     

 ---   25  E.N.O.                       6   12.0  45    16.0   18    -   0     

 ---   39  'Klim-Op' 3                  6   12.0  40    16.0   19    -   0     

 ---   34  Magnus Leidsche Rijn         6   11.0  53    17.0   25    -   0     

 ---   27  Ten Boer                     6   11.0  45    14.0   21    -   0     

 ---   15  De Schaakmaat 2              6   11.0  44    14.5   28    -   0     

 31.   14  Promotie                     5   12.5  43    11.0   23    -   0     

 ---    8  De Toren Arnhem 2            5   11.5  46    11.5   22    -   0     

 ---   22  Souburg                      5   11.5  34     5.5   16    -   0     

 ---   30  Arnhemsche SV                5   11.0  41    10.0   13    -   0     

 ---   24  De Schaakmaat 1              5   10.5  51    15.0   23    -   0     

 ---   37  Zukertort Amstelv. 1         5   10.0  37     9.5   16    -   0     

 37.   16  Caïssa-Eenhoorn              4   11.5  39     5.5   12    -   0     

 38.   28  Tegelse S.V.                 3   11.0  35     3.5   12    -   0     

 ---   29  Landau                       3    8.5  36     2.5   14    -   0     

 40.    1  Zukertort Amstelv. 2         0    2.0  40     0.0    0    -   0     

Paardensprong 1 dus nummer 1, Paardensprong 2 en Ten Boer gedeeld 23, op bordpunten 
nummer 24 resp. 29.  
 
Ik sluit, met dank aan Leendert en Ronald voor al hun berichten, deze verslaglegging af met 
nog een foto (alle foto' s zijn trouwens gemaakt door Leendert): 



 
 
Individuele uitslagen geplaatst.  
Foto's geplaatst in ons fotoboek, daarin ook plaatjes van onze schaakvrienden uit Ten Boer 
en Sneek. 

  
Update 26/5: officieel verslag: www.westlandseschaakcombinatie.nl/index.php 

http://www.westlandseschaakcombinatie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=813:verslag-nk-e-teams&catid=123:nk-e-teams-2013-nieuws&Itemid=241


 
(kinder) champagne na de prijsuitreiking 

 
Naschrift (door Ronald): 
Wekenlang is er naar dit kampioenschap toegeleefd en gewerkt. Het tweede team kreeg in 
een afzonderlijk groepje gerichte training van Anders, daar hebben de jongens veel van 
geleerd. Team 1 en ook wij de trainers wisten dat dit de kans was om Nederlands Kampioen 
te worden. Op papier achter alle borden de hoogste rating. Wil je als team kampioen 
worden dan moet je niet te veel verval in rating hebben en de borden drie en vier zijn super 
belangrijk. 
 
Naaldwijk is niet naast de deur. Samen met het team van Ten Boer hadden we de langste 
reistijd naar de speellocatie. In het verleden had dit al vaker invloed op de prestaties. Vroeg 
op en een autoreis is toch wel vermoeiend. Een meer centrale speelplaats voor een 
eendaags toernooi zou meer dan wenselijk zijn. In de wandelgangen lieten we de naam 
Uithuizen een paar keer vallen, wat tot schrikachtige reacties leiden bij meeluisterende 
westerse teamleiders!  
 
Team 2 hadden we vooraf ingeschat in de middenmoot, zo rond plaats 20 is een mooie 
prestatie en dat is gelukt. De eerste twee speelronden gingen kansloos verloren maar 
daarna pakte het team punten. Pieter G. scoorde bijzonder goed met 3.5 punten uit 4 
partijen. Wisselspeler Jelger wist niet te winnen in zijn partijen maar ging vooral mee om 
ervaring op te doen. Volgend jaar maakt hij deel uit van het eerste E team. Jaimey en Pieter 
N kwamen tot een score van 4 uit 7, prima gedaan. Matthijs op bord 1 had een zwaar 
toernooi, 2 uit 7. Matthijs speelde een goed toernooi en opvallend hij bleef rustig. Op 
bordpunten werd team 2 24e. Tijdens de prijsuitreiking kreeg het team onder leiding van 
Sjoerd een halve appeltaart. We hebben geen idee waar we deze lekkernij aan te denken 
hebben. 
 
Team 1 deed wat het moest doen, Nederlands kampioen worden. In de 7 speelronden had 
het team de meeste tegenstand tegen de teams van ESV en Klim Op 1. Alle andere matches 



werden soepeltjes gewonnen. Opvallend ook de teamprestatie in de laatste ronde tegen de 
op dan nog regerend NL kampioen Moira Domtoren. Het team was al kampioen en je zou 
denken dat ze dan wat minder concentratie zouden hebben. Mis dus. Op alle borden gingen 
de jongens er vol in met als resultaat een 4-0 overwinning. Geen enkel matchpunt werd 
verloren en het aantal bordpunten is indrukwekkend: 25 uit de mogelijke 28. Alle 
deelnemers en teamleiders kregen een leuk aandenken mee naar huis. Een longdrinkglas 
met de inscripties NK E teams Naaldwijk en met het logo van de schaakbond. 
 
Niet alleen voor de spelers is dit een mooie titel maar ook voor onze club. Voor het eerst in 
ons korte bestaan winnen we een belangrijke prijs die echt telt. Voor Eelke ook een 
bijzonder toernooi. Hij is NL kampioen individueel in de E categorie en nu ook in het bezit 
van de titel in het nationaal E team kampioenschap. Eelke won alle partijen, Jonas en 
Thijmen verloren onderweg naar de titel slechts een halfje en Silvan scoorde 5 punten.  
 
Op onze site zijn vaak lovende maar soms ook kritische woorden te lezen over toernooien. 
Dit toernooi was duidelijk wat minder dan we de afgelopen jaren op het NK E teams 
gewend waren. Alle teams speelden in een ruimte, 160 schakers achter de borden, 40 
teamleiders, toeschouwers. Je komt dan snel richting de 300 personen wat natuurlijk het 
nodige lawaai opleverde. In de wandelgangen vingen we hierover het nodige op. Maar veel 
belangrijker: de veiligheid. Hoe komen alle aanwezigen bij een noodsituatie uit de 
speelruimte. We vragen ons af of de KNSB hier wel over nadenkt! 
 
In de eindstand vinden we het jonge en nog onervaren team van Ten Boer terug op de 29e 
plaats. Volgend teamleider Roelof had er meer ingezeten, maar deze klassering is natuurlijk 
een mooi startpunt op weg naar meer volgend jaar. Onze schaakvrienden uit Sneek stonden 
voor ingaan van de laatste ronde verrassend op de derde plaats. Jammer dat er verloren 
werd tegen Leiderdorp. Door het verlies zakte het team terug naar plek 10. Doelstelling van 
het team was binnen de top 15 dus missie geslaagd. Let op dit team volgend jaar, zij kunnen 
dan weleens hoog gaan eindigen. 
 
Tijdens het nuttigen van de kinderchampagne kregen we van de ouders felicitaties en 
complimenten voor onze club. Complimenten geven we graag ook aan de ouders. Zonder 
de inzet, het enthousiasme en de support zouden wij niet zover zijn gekomen als waar de 
club nu staat. Nationaal doen we op alle toernooien erg goed mee en dat gaat niet vanzelf! 
 
Volgend seizoen gaan we bouwen aan een nieuw E team. Plaatsing voor het NK is dan de 
doelstelling. Voor de statistieken, we deden dit jaar voor de 5e keer op rij mee. Het eerste 
jaar eindigden we op de 21e plaats, twee keer werden we 9e en vorig jaar derde. 

 

 

 

 

 

 



Sc de Paardensprong wint verenigings prijs 
Ingezonden door Anoniem op 30 mei, 2013 - 09:30 

Wedstrijddatum:  
 donderdag, 30. mei 2013 
 
SC de Paardensprong heeft de verenigingsprijs - een digitale schaakklok - bij de KNSB 
Internetschaak Jeugd Grand Prix cyclus gewonnen.  
De top 5 clubs (aantal behaalde punten tussenhaakjes):  
 
1. De Paardensprong (1305) 
2. S.V. De Toren Arnhem (1297)  
3. S.C. Messemaker 1847 (1130)  
4. Chesscool (1114)  
5. S.V. Unitas (1064)  
 
De complete verenigingslijst: www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/2012-
2013/verenigingsprijs-2012-2013 
 
De prijs werd gewonnen door deelname van de volgende spelers:  
 
Thijmen, 384 punten  
Silvan, 377 punten  
Jonas, 251 punten  
Pieter van Nes, 181 punten  
Eelke, 112 punten.  
 
Het is ook een vermelding waard dat de ex-Paardensprongers Ruben Bourgonjen en Levi 
Nies allebei flink scoorden, Ruben 329 punten en Levi 379. 
 
Alle persoonlijke eindstanden zijn hier: www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/2012-
2013/standen-gp-punten 
 
De persoonlijke punten kunnen worden ingewisseld voor leuke prijzen, zie hier de prijzen 
pagina:  
www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/prijzen 
 
Zie ook bericht op de site van de Schaakbond: www.schaakbond.nl/nieuws/de-
paardesprong-wint-ook-op-internet-de-sterkste 

 

 

 

 

 

http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/2012-2013/verenigingsprijs-2012-2013
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http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/2012-2013/standen-gp-punten
http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/2012-2013/standen-gp-punten
http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/prijzen
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Feestelijke clubmiddag na nationale E team titel 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 mei, 2013 - 23:52 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 31. mei 2013 
Op de eerste clubmiddag, na de voor de club historische dag afgelopen zaterdag in 
Naaldwijk, natuurlijk een feestje. Alle clubleden, ook de schaakpupillen, werden getrakteerd 
op gebak. Een hele speciale taart met de afbeeldingen van de huldiging in Naaldwijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eerste NJC titel naar SC de Paardensprong 1 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 juni, 2013 - 00:02 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 31. mei 2013 
In onze thuisbasis de Hunzeborgh werd vanavond de 9e en laatste ronde in de 
NJC competitie gespeeld. Ons tweede team stond na ronde acht op de 10e en laatste plaats 
in het klassement. Een plekje stijgen was mogelijk maar dan mocht Ten Boer 3 geen 
bordpunten winnen en het team moest zelf bordpunten pakken tegen een zware 
tegenstander, het combinatie team van Philidor/Sneek. Een flinke opdracht. 

 
 
Het team kreeg een bordpunt cadeau. De Friezen hadden geen speler op bord 4, dus won 
Tom zijn partij. Op bord vier speelde Tom wel een partij die niet meetelde voor de match 
tegen teamleider Migchiel de Jong. Leuk en sportief van Migchiel. Eline stond goed in het 
eindspel maar de partij kantelde in haar nadeel. Zij zag een aankomende dubbele aanval 
over het hoofd, en moest een toren inleveren. Dit kwaliteitsverschil op het bord was niet 
meer goed te maken. Op het eerste bord trof Ruben een tegenstander met een veel hogere 
rating. Ruben hield het lang vol maar verloor de partij. Compliment voor Ruben: hij heeft 
het in de NJC competitie goed gedaan met hele sterke tegenstanders. De verrassing kwam 
van het tweede bord. Daan die een geweldige progressie doormaakt dit seizoen kwam in 
een moeilijk eindspel. Daan had vrijpionnen op de F,G en H lijn en zijn tegenstander op de 
andere kant van het bord. De tegenstander van Daan maakte een fout in zijn berekening 
van de kleur van het promotieveld> Daan had namelijk nog een loper. Een van de pionnen 
van Daan kon doorlopen waarna er een Dame op het bord verscheen. Niet veel later wist 
Daan met mat de partij op zijn naam te schrijven. Een 2 - 2 gelijk spel en een negende plaats 
voor team 2 in de eindstand. Voor het Friese combinatie team was de remise voldoende 
voor de tweede plaats in de eindstand. 
 
 
Team 1 had vorige week vrijdag tijdens de clubmiddag al een voorsprong genomen tegen 
Ten Boer 3. De Tenboersters konden vanavond niet met een compleet team komen, 



vandaar. Jonas en Martijn wonnen beiden en legden een mooie basis naar het 
kampioenschap. Daniel en Niels moesten het karwei vanavond afmaken. Niels had de winst 
al heel snel binnen. Hij wist de dame van zijn tegenstander te pakken en won vrij eenvoudig. 
Lastiger had Daniel het op bord drie. Tegen Lemee Reuver kwam Daniel in een lastige 
stelling waar het even op leek dat Daniel ging verliezen. Maar je hebt soms geluk. Lemee 
maakte een fout waardoor haar dame eraf ging. Daarmee was de partij natuurlijk gespeeld. 
Team 1 won met 4 - 0 en wint de eerste NJC competitie. Wat een geweldige week voor de 
club, eerst het NK E teams winnen, daarna internet schaken en vandaag de NJC! 

 
 
De spanning vanavond zat in de strijd om de derde plaats. Het Kasteel had voor aanvang 
van de laatste ronde de beste papieren, met twee matchpunten voorsprong op het team 
van Haren. Sneek was de laatste tegenstander van het Kasteel en Haren moest het 
opnemen tegen Ten Boer 2. De hele avond bleef het spannend, wie wordt er derde. Het 
team van Haren won met 3.5 tegen 0.5 waarmee zij op 12 match en 23 bordpunten kwamen. 
Het Kasteel had het lastig tegen Sneek. Op bord 1 werd remise gespeeld en op bord 4 werd 
gewonnen. De borden twee en drie gingen naar Sneek. Geen matchpunten voor het Kasteel 
maar wel 1.5 bordpunten. Het bleek net niet voldoende voor een ereplaats. Met 12 match en 
22.5 bordpunten kwam het team een half punt tekort. 
 
Direct na de laatste partij kon de prijsuitreiking beginnen. Alle deelnemers kregen uit 
handen van de nieuwe NOSBO voorzitter Roland Kroezen een medaille en voor de eerste 
drie teams natuurlijk ook een beker. De wisselbeker gaat voor een jaar onze prijzenkast in.  
 
De NJC is een groot succes gebleken. We hebben veel mooie en spannende partijen gezien. 
Binnenkort gaan we het eerste NJC jaar evalueren.  
 
De uitslagen: 
Het Kasteel - Sneek 1.5 - 2.5 
Haren - Ten Boer 2 3.5 - 0.5 
Scepu - Ten Boer 1 2 - 2 
Paardensprong 2 - Philidor/Sneek 2 - 2 
Paardensprong 1 - Ten Boer 3 4 - 0 



 
Eindstand: met erachter de match- en bordpunten 
1: SC de Paardensprong 1 16 - 29 
2: Philidor/Sneek 14 - 27 
3: SC Haren 12 - 23 
4: Het Kasteel 12 - 22.5 
5: SC Sneek 12 - 21 
6: ScepU 8 - 15 
7: Ten Boer 1: 6 - 14.5 
8: Ten Boer 2: 5 - 12.5 
9: SC de Paardensprong 2: 3 - 8.5 
10: Ten Boer 3: 2 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonas winnaar Westergoo Grand Prix in 
Bolsward 
Ingezonden door Anoniem op 9 juni, 2013 - 14:06 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 8. juni 2013 
 
Gisteren, zaterdag 8 juni, won Jonas de laatste Grand Prix in Friesland bij SC Westergoo in 
Bolsward. Jonas won de A groep met 5 uit 5. De andere NOSBO-speler, Luca Petrelli van 
Staunton, werd derde in de A groep. Net zoals eerder werd er gespeeld in het Convent bij de 
Martinikerk in Bolsward. De sfeer was gezellig, maar wel vol spanning want het toernooi 
zou uiteindelijk ook de overall winnaar van de Friese Grand Cyclus leveren, en dat werd 
Wessel Adema uit Sneek. 
Hier een verslagje van de organisatie: www.frieseschaakbond.nl/grand-prix-cyclus/271-slot-
fsb-grand-prix-in-bolsward 
En hier de eindstanden per 
groep: docs.google.com/file/d/0B5EQqwos4tAgb0VaeVNtQ3U0OFU/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frieseschaakbond.nl/grand-prix-cyclus/271-slot-fsb-grand-prix-in-bolsward
http://www.frieseschaakbond.nl/grand-prix-cyclus/271-slot-fsb-grand-prix-in-bolsward
http://www.frieseschaakbond.nl/grand-prix-cyclus/271-slot-fsb-grand-prix-in-bolsward
https://docs.google.com/file/d/0B5EQqwos4tAgb0VaeVNtQ3U0OFU/edit?pli=1


Super schaakkamp in het mooie Winsum! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 juni, 2013 - 21:56 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 14. juni 2013 - zondag, 16. juni 2013 
Ondanks het wisselvallige weer dit weekend, kunnen we terugzien op een zeer geslaagd 
kampeerweekend. Ons tweede kamp werd net als vorig jaar gehouden op de gastvrije 
camping Marenland in Winsum. Alle activiteiten in de planning konden gelukkig doorgaan. 

 
 
De zwaarste bui viel zaterdagmiddag rond 12 uur tijdens de speur- en puzzeltocht. Drie 
teams wisten nog droog op de camping terug te komen, de andere drie moesten schuilen in 
Winsum. s ‘Middags was het weer heerlijk weer om te zwemmen. Het kanovaren kon 
gelukkig doorgaan omdat de harde wind grotendeels was gaan liggen. Op opvarende van 
de vierde kano hielden het niet droog. Niet door de regen maar hun vaartuig kapseisde. Ze 
hielden er een nat pak aan over. 

 



 
Tijdens het kampvuur eerst wat druppels maar gedurende het Weerwolf spel was het droog. 
Nadat de kinderen hun bed hadden opgezocht bleven de ouders en leiding nog lange tijd 
genieten van de warmte van het vuur. Zondagmorgen een paar druppels tijdens het 
schaakvoetbal toernooi en na het opbreken bereikten degenen die per fiets waren, droog de 
Hunzeborgh. 
 
Lees ook het verslag op het schaakvader blog van Sake Jan: 
http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/


Eelke clubkampioen 2012 - 2013 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 juni, 2013 - 20:23 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 21. juni 2013 
Op de langste dag van het jaar, vandaag 21 juni, is Eelke de nieuwe clubkampioen 
geworden. Terwijl de herfstachtige buien op het dak van de Hunzeborgh kletsten won Eelke 
een belangrijke inhaalpartij. Niet alleen voor hem om clubkampioen te worden maar ook 
zijn tegenstander Silvan had zijn belangen, het talentenklassement. In dit zeer prestigieuze 
klassement staat Silvan op een gedeelde eerste plaats met Jonas. Direct in het begin van de 
partij bood Silvan remise aan wat niet werd geaccepteerd door Eelke, sportief! De partij die 
om vier uur van start ging werd gewonnen door Eelke die de titel overneemt van Jonas.  

 
 
In de Koningsgroep eindigt Jonas als tweede en zeer verrassend een derde plaats voor 
Silvan. De punten die Silvan heeft gescoord in het talentenklassement tonen dit resultaat in 
de competitie duidelijk aan! 
Silvan, Jonas en Merijn staan alle drie op 64 punten. Het Grand - Prix NOSBO gaat uitmaken 
wie talent van het jaar wordt. Bij een gelijk aantal punten zijn er mogelijk meer talenten van 
het jaar. We hebben nog geen regels wat voor gaat in de puntentelling, dus kunnen we niet 
anders. Nog nooit is dit klassement zo spannend geweest. De beker behorende bij deze 
competitie wordt na het GP NOSBO uitgereikt. 
 
In een aantal groepen werden de nodige inhaalpartijen gespeeld. In de Paardengroep won 
Tom zijn partij tegen Beau maar verloor later van Roos. Huub won zijn laatste partij van 
Beau en eindigt als derde in de groep. Tristan hebben we al een tijdje niet meer gezien op de 
club. Alle partijen die openstonden gaan naar zijn tegenstander zodat in de eindstand Jelger 
tweede is en de winst naar Pieter G. gaat. 
 
In de loper groep won Merijn van Annejan en speelde later tegen Matthijs pat. Matthijs had 
moeten winnen maar het halfje verlies maakt niet uit voor de eindstand. Matthijs wint de 
groep met 9.5 uit 10, Merijn is met 7.5 punten tweede en Annejan scoort brons met 4 



punten. 
 
Koen, Eline en Kasper waren niet aanwezig waardoor in de Torengroep de beslissingen nog 
niet allemaal zijn gevallen. Sieger is de winnaar met 8 punten. De strijd om de tweede en 
derde plaats gaat tussen Eline en Koen. 
 
Problemen met het speelschema zijn er in de dame groep. De winst in de groep gaat tussen 
Thijmen en Martijn. Thijmen kan al een tijdje niet aanwezig zijn waardoor hij wat 
achterloopt. We gaan deze week op een middag partijen inhalen. Dat geldt ook voor de 
beker. Thijmen heeft opgegeven tegen Eelke waardoor de strijd om plaats drie in de beker 
gaat tussen Niels en Thijmen. Jonas plaatst na eerdere winst tegen Niels vanmiddag met 
een remise. De finale Eelke - Jonas wordt door de week gespeeld. Updates verschijnen 
natuurlijk op de site. 
 
Op de laatste clubmiddag a.s. vrijdag worden de laatste partijen gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eelke pakt dubbel, na winst in de 
bekercompetitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 juni, 2013 - 20:41 

Wedstrijddatum:  
 dinsdag, 25. juni 2013 
Vanmiddag zaten ze hier, bij mij thuis aan de keukentafel, Jonas en Eelke finalisten in de 
bekercompetitie. Twee spelers met een enorme erelijst. Op de NOSBO site omschreven als: 
de gouden generatie samen met Thijmen, Silvan en Tycho. Op het programma twee 
partijen met voor beide spelers op de klok 35 minuten met notatieplicht. Mocht het na twee 
partijen onbeslist blijven dan zouden snelschaakpartijen de beslissing moeten brengen. 
Genieten dus van partijen met een bijzonder hoog gehalte. 

 
Eerste partij 

 
Even terug naar de term "gouden generatie". Deze term klopt eigenlijk niet, een generatie 
gaat over meerdere jaren. Is lichting een beter woord? Vroeger tijdens de dienstplicht had ik 
lichting 82/5, de 5e lichting in dat jaar. Lichting 2003 lijkt mij ook niet passend. Maar wat 
wel? Wie verzint en mooie term voor deze jonge succesvolle kinderen uit het geboortejaar 
2003! En waarom is juist dit geboortejaar zo bijzonder? Vergelijk het maar eens met 2004 en 
2005! 
 
Terug naar de partijen. Jonas en Eelke hebben al vele partijen tegen elkaar gespeeld. Beiden 
beschikken over hoogstaand talent maar ik zag veel verschillen in hun houding achter het 
bord. Jonas super geconcentreerd en Eelke toch wat meer ontspannen waarbij opviel 
vanmiddag hij lijkt zeker van zijn zaak. Misschien kwam het doordat in beide partijen Eelke 
meer koos voor de aanval en Jonas meer gedwongen was om te verdedigen. 



 
Tweede partij 

 
De eerste partij ging na 67 minuten spelen naar Eelke. Hij gaf heel veel druk met Dame en 
Loper en liet in het eindspel nog een pion promoveren wat beslissend was. Opvallend detail: 
met dame/koning tegen Koning gaf Jonas niet op, gokken op een patje. De tweede partij 
duurde ook ruim een uur. Jonas leek wat meer kansen te hebben dan in de eerste partij. Hij 
wist een pion voorsprong te nemen en na een snelle dame en torenruil belandde de partij in 
een lastig eindspel met voor beiden een paard en pionnen op de fgh lijn. Jonas had in de 
partij meer tijd verbruikt en was duidelijk in tijdnood om de winst binnen te halen. Hij gaf op 
met nog luttele seconden op de klok. Jammer, ik had graag het vervolg willen zien al leek de 
partij in een remise stelling te staan. Twee boeiende partijen in ruim twee uur! Felicitaties 
aan beide spelers, super gespeeld en een mooie tweede plaats voor Jonas in deze sterke 
competitie. Eelke wint naast de competitie ook de bekercompetitie. De "dubbel" pakken 
lukt slecht een enkele speler. Jonas presteerde dit als eerste in het seizoen 2010-2011. Eelke 
is nu de tweede, tijd voor een nieuwe wisselbeker "de dubbel"? 
 
Morgen in dit theater het vervolg: de strijdt om de derde plaats in de beker en de 
beslissingen in de dame groep. Aanvang: 13.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thijmen derde in de beker, Martijn wint 
damegroep 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 juni, 2013 - 20:43 

Wedstrijddatum:  
 woensdag, 26. juni 2013 
De midweekse duels kregen vandaag hun vervolg. Op het programma de beslissingspartij 
tussen Niels en Thijmen en het vervolg in de dame groep. Thijmen, Ruben en Judith aten 
hier even een boterham mee vanuit school en even na 13.00 uur zaten Niels en Thijmen 
achter het bord. De twee partijen voor plek drie in de toch spannende bekercompetitie 
duurde niet lang. Thijmen won twee keer en is derde geworden in de beker. Niels, toch 
verrassend ver gekomen in deze competitie speelde zijn een na laatste partij. Vrijdag nog 
tegen Eelke en dan gaat Niels zich volledig richten op het jeugd trainersschap. Een mooie 
ontwikkeling die we graag zien bij de wat oudere jeugdleden. Joep gaat dit traject ook in 
maar hij kan wel meedoen in de interne competities. 

 
 
Na een rustmoment speelden we verder in de dame groep. De beslissingspartij Thijmen 
tegen Martijn werd eerst gespeeld. Martijn won in het middenspel een stuk van Thijmen. 
Met pionnenvoordeel kon hij dit stuk later offeren en promoveren. Met paard en twee 
pionnen tegen pionnen en dame was er voor Thijmen geen houden aan. Ruben was op dat 
moment net binnengelopen voor zijn inhaalpartij tegen Thijmen. Bij winst van Thijmen of 
een remise was de einduitslag voor plek twee duidelijk. Ook deze partij ging in een vlot 
tempo. Na een kwartiertje wist Thijmen mat te zetten waarmee we de eindstand in de 
dame groep kunnen opmaken. Martijn winnaar, Thijmen tweede en Lodewijk derde. 
Thijmen heeft nog een partij openstaan tegen Jonathan. Deze wordt niet meer gespeeld. 
Het resultaat heeft geen invloed op de onderlinge stand in de groep en voor het 
talentenklassement. 



 
 
Een dank je wel aan alle spelers die midweeks wilden spelen, met de uitslagen kunnen we 
de prijzen vrijdag verdelen. Thijmen is er niet bij. Zijn prijzen liggen inmiddels in zijn 
prijzenkast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prijsuitreiking op laatste clubmiddag seizoen 
2012-2013 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 juni, 2013 - 21:51 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 28. juni 2013 
Op de laatste clubmiddag van het seizoen zijn de prijzen in de groepen en bekercompetitie 
uitgereikt. Een beker bleef staan tot morgen: talent van het jaar. Het gaat in deze 
competitie tussen Silvan en Jonas. Mochten beiden gelijk eindigen dan hebben we een luxe: 
twee talenten van het jaar. 

 
De Koningsgroep 2012 - 2013 

 
Ook werden diploma's uitgereikt. Koen slaagde voor stap drie en stap 1 diploma's gingen 
naar Felana, Sander en Kani allemaal uit de pupillengroep. Line ook schaakpupil slaagde 
voor haar opstap 2 examen. 



 
Schaakmoeders met stap 1 diploma 

 
Bijzonder tijdens de prijsuitreiking: de eerste ouders in de clubhistorie hebben examen 
gedaan voor stap 1 en allemaal dik geslaagd! Iedereen gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jongste Paardenspronger wint zijn eerste GP 
beker  
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 juni, 2013 - 15:46 

In de kantine van Iederz werd gisteren het laatste Grand - Prix van het seizoen 
gespeeld: GP NOSBO. 
De A groep werd gewonnen door Eelke vlak voor Jonas die tweede werd. In de B groep was 
er een derde plaats voor Martijn. Pieter G. liet weer van zich horen. Na een zeer goed 
gespeeld GP ScepU won Pieter de F groep met 6 punten en natuurlijk weer een flinke winst 
voor zijn rating. 

 
Foto Leendert 

 
In groep K speelde Sander. In deze groep 6 kinderen die 10 partijen moesten spelen. Daar is 
nogal wat kritiek op geweest in het verleden omdat het voor de vaak jonge kinderen veel te 
vermoeiend is. Sander hield het goed vol en de jongste Paardenspronger won zijn eerste 
Grand - Prix beker. Goed gedaan! 
Of Sander de allerjongste Paardenspronger ooit is die een GP beker heeft gewonnen, we 
zoeken het uit. 
 
Zoeken in de rijke archieven van de club levert iets op. Jonas was de jongste speler die ooit 
een GP beker mee naar huis nam. Dat was op het GP SC Groningen  op 17 oktober 2009, 6 
jaar, 7 maanden en 4 dagen jong. Dit record is ruim gesneuveld. Sander wint zijn eerste 
beker op 5 jarige leeftijd. Tel daarbij op 7 maanden en 25 dagen. Dus bijna een jaar jonger! 

 

 

 

 



Verenigingsprijs Internetschaak Jeugd GP 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 augustus, 2013 - 23:33 

Op onze site maakten we voor de zomervakantie melding dat ons team met het 
KNSB Internetschaken ook succesvol was. Het team met Pieter N., Eelke, Jonas, Thijmen en 
Silvan werd kampioen met 1305 punten. De verenigingsprijs hebben we ontvangen, een 
prachtige DGT 2010 met een graveerplaatje met inscriptie. Een hele mooi aanwinst voor de 
club! 
 

 

 


