
Pieter in het zonnetje op 10e kampeerweekend 
 

Vrijdag 27 t/m zondag 29 augustus 2021 

 
 

Zo’n 11 jaar geleden op een trainersvergadering kwam vanuit het niets een idee 
om een kampeerweekend te organiseren. Doel was de kinderen elkaar beter te 
leren kennen want op de club zitten ze in vaste trainingsgroepjes en hebben ze 

niet veel contact met kinderen uit andere groepen. Ook leek het ons een goed 
idee dat ouders die meegaan elkaar leren kennen en wij als trainers hebben er 

ook baat bij want hoe gaan de kinderen met elkaar om met de activiteiten die we 
organiseren? De eerste drie jaar waren we te gast op camping Marenland in 
Winsum. Een mooie camping gelegen aan het water maar we hadden daar geen 

groepsgebouw en voor spellen was er niet veel ruimte. We moesten het doen 
met wat stukjes bos langs de camping waar we met spelen zoals levend Stratego 

te weinig ruimte hadden. Na drie jaar hadden we het wel gezien in Winsum en 
vonden in Schipborg op camping de Vledders alles wat we zochten. 
 

 

Op camping de Vledders hebben we een mooi gebouw, ’t Schoaphok met een 

keuken, zithoek, tafels en stoelen. Buiten groot overdekt terras met picknick 
tafels en een groot terrein voor de tentjes. Daarnaast twee tafeltennistafels, een 
voetbalveld met echte doelen, een volleybalveld en je kunt er ook basketballen. 

Vlak achter de camping ligt een heide veld, heel geschikt voor het levend 
Stratego. De weersvoorspellingen waren, net als heel de zomer eigenlijk, nogal 

wisselvallig. De ene dag kreeg het weekend een acht, maar een paar dagen later 
waren het zesjes geworden. Na het weekend konden we vaststellen dat het op 
een paar buitjes na, prima weer was voor alle activiteiten. Het 7e kamp op de 

Vledders trok een record aantal deelnemers, 29 clubleden gaven zich op voor het 
hele weekend en met het zaterdagprogramma deden vier kinderen mee. Boaz 

was ziek geworden maar kon op zaterdag aansluiten bij de groep. Dat gold ook 
voor Berend die een uitslag van de Corona test moest afwachten, die gelukkig 
negatief bleek te zijn. 



 

 

Vrijdagmiddag was de groep kwartiermakers, Miryam, Martijn, Sjoerd en Ronald 

om 13.00 uur op de camping. Naarmate de middag vorderde druppelden de 
kinderen binnen. Af en toe viel wat regen maar rond een uur of 5 was het droog 

en dat bleef zo tot in de nacht. Om kwart voor zes was het, na de 
kampeermededelingen, tijd voor een maaltijd voor 38 personen waar de 
plaatselijke Chinees erg blij mee was. Nadat de corvee ploeg zijn werk had 

gedaan gingen we de heide op om levend Stratego te spelen. Na een uurtje viel 
de schemering in, tijd om terug te gaan om de eerste ronde te spelen van de 

weekend quiz. De afgelopen twee jaar werd de quiz (toen alleen gespeeld op 
zaterdagavond), georganiseerd door Lars, Jip en Pieter. Het leek ons leuk dat zij 
ook mee konden doen, dus organiseerden Martijn, Sjoerd en Ronald de quiz. De 

eerste twee onderwerpen waren de Olympische Spelen en geschiedenis. Een 
extra opdracht voor de vier teams was het raden van de peuterfoto’s: wie is wie. 

Tot zondagmorgen hadden ze de tijd om de juiste naam onder de juiste foto te 
zetten. Na de quiz was het tijd voor het kampvuur met Weerwolvenspel en 
marshmallows. Even na half elf was het bedtijd voor de basisschoolkinderen. De 

brugklassers mochten een half uurtje langer opblijven, de oudere jeugd mocht 
zelf bepalen hoe laat ze de tent indoken. 



 

Zaterdagmorgen waren de eerste kinderen al om 6 uur wakker. Menig clublid, 
ouders en trainers keerden zich nog een keer om want het ontbijt was pas om 

negen uur. In de nacht heeft het geregend dus daar hebben we geen last van 
gehad. Na het ontbijt kwamen de kinderen voor het zaterdagprogramma op de 

camping. De allerjongsten vertrokken naar Kabouterland in Eext, de rest ging op 
pad voor de theezakjesrace +. De theezakjes race hebben we vaker gedaan in 

Zuidaren maar nu zat er een + aan vast. Wat dit inhield hebben we niet verteld 
behalve dat de vier teams de geruilde spullen zelf moesten meenemen en dat ze 
voor 13.00 uur terug moesten zijn. Ze konden er ook voor kiezen eerder op de 

camping terug te keren. Het team wat als eerste na 12.30 uur binnen kwam 
verdiende 4 bonuspunten de teams erna 3, 2 en 1 punt. Nadat alle teams binnen 

waren zijn de geruilde spullen geteld. Elk geruilde item (in een keer gekregen) 
leverde een punt op, waar de bonuspunten bij op werden geteld. Dit getal werd 
gedeeld door 2 waarna team 1 tegen 4 en team 2 tegen team drie moest 

schaken waarbij het verschil in punten uit de race, op het bord moest worden 
ingeleverd dus minder stukken. Het team die de tegenstander het eerste mat 

wist te zetten zou de theezakjes race winnen, waarbij alle teamleden om de 
beurt een zet moesten doen. Het team met o.a. Aron en Lars wist de 
tegenstander mat te zetten. De andere partij werd pat. Zie onderstaande foto. 



 

 
 



Na een stevige theezakjes wandeling en spelen in Kabouterland heb je natuurlijk 

trek gekregen. Als lunch hebben al heel wat jaren broodjes knakworst, dat vindt 
iedereen lekker. Tot drie uur had iedereen vrije tijd waarna we het 10e 

kampeerweekend vierden met twee grote taarten. Pieter heeft geen enkel 
kampeerweekend gemist dus werd hij in het zonnetje gezet met een speciale 
aandenken. Een geel tentje gemaakt door een 3D printer met ons clublogo en 

het getal 10 op het dak.  
 

 

 
 



 

 
 

 

Na het taart eten volgde het schaak/voetbal/sjoeltoernooi. Vorig jaar hadden we 

met zes teams tijd tekort tot aan de BBQ. Met vier teams lukte het nu ook niet 
om alles te spelen. De sjoelwedstrijden gingen helaas niet door. We gaan kijken 
of we het zaterdagmiddag programma anders kunnen invullen want ook nu 

vonden een aantal kinderen voetballen niet leuk.  



 

 

 
 

 

 



 

 
 

De BBQ voor 48 personen werd verzorgt door Niels en Martijn. Met zoveel eters 
duurt het even voordat alle kipspiesjes en hamburgers klaar zijn. De vier 
barbecues moesten ook nog een keer extra worden aangestoken. Weer een 

leermomentje voor ons. Volgend jaar huren we een gas barbecue. Friet was er 
volop. De plaatselijke snackbar had alle zes de frituurpannen gebruikt voor onze 

bestelling. We denken dat ze een foutje hebben gemaakt met het aantal porties 
want er bleven ruim drie grote zakken over. 
 

 

 
Na de BBQ gingen de kinderen die het zaterdagprogramma hadden gevolgd naar 

huis, wat sommigen van hen niet zo leuk vonden. De corvee ploeg ging aan de 
slag met het opruimen van de BBQ sporen waarna we weer een bezoekje 
brachten aan de hei. Van vorig jaar was er nog een levend Stratego potje in te 

halen. Het was al donker toen de kinderen en begeleiders terug waren op de 
camping. Even snel wat drinken want de tweede ronde van de weekend quiz 

stond op het programma. Ook vanavond weer twee onderwerpen: topografie en 
vragen over onze club. De quiz duurde iets meer dan een half uurtje waarna het 
kampvuur aanging en het Weerwolven spel werd gespeeld. Dit keer met zakjes 

chips. De kinderen gingen op dezelfde tijden als vrijdag nar bed. Wij genoten nog 
even na bij het kampvuur. 



 

In de nacht viel wat neerslag. Zondagmorgen was het wat miezerig maar rond 
een uur of 11 werd het droog. Wel bleef het de hele dag bewolkt waardoor de 

tentjes bijna niet opdroogden. Op zondag gaan we altijd rond half twaalf naar het 
zwembad in Veendam. Door de Corona crisis moesten we ons tijdschema 
aanpassen aan de tijdblokken van het zwembad. Het eerste blok welke start om 

09.00 uur is niet haalbaar dus kozen we voor het tweede blok met aanvang 
begin middag. Dus een aanpassing in het programma. Na het ontbijt speelden 

we de laatste ronde van de weekendquiz met vragen over wetenschap/techniek 
en dier en natuur. Alle teams leverden de oplossingen in van de peuterfoto’s 
waarna we de behaalde punten konden optellen. Het team met Jip, Dagmar, 

Sebastiaan, Anne, Romme, Pim en Charlotte scoorde de meeste punten en werd 
dus winnaar van de weekend quiz! Voordat we om 13.00 uur vertrokken naar het 

zwembad kreeg iedereen de instructie om alles in hun tentjes vast op te ruimen 
en was er nog wat tijd om wat te eten. Met zes auto’s brachten we de kinderen 

naar Veendam. Toen zij in het water lagen ruimden we het kamp alvast wat op. 
De zwemmers vertrokken om 16.00 uur uit Veendam waarna, bij aankomst op 
de camping, de tentjes vrij snel werden afgebroken. Helaas geen gezamenlijke 

afsluiting van het weekend want voor velen was het al wat laat. Tegen half zes 
hadden we alles opgeruimd, de sleutel van het Schoaphok ingeleverd en de 

camping betaald. Terug in Groningen nog even langs de Hunzeborgh om de 
partytenten en schaakmaterialen terug te brengen. 



 

We kunnen weer terug zien op een heel mooi kampeerweekend. Het weer viel 
wel mee, helaas weinig zon maar een prima temperatuur om de spellen te doen. 

Mede dankzij de opbrengsten van de Grote Club Actie, die binnenkort weer van 
start gaat, kan iedereen mee voor een voordelig tarief. Dit jaar was de eigen 

bijdrage 30 Euro. We hebben vanuit de opbrengsten Clubactie 2020 ruim 600 
Euro kunnen investeren in het 10e kampeerweekend. Het 11e kampeerweekend 

is al vastgelegd bij de camping: van vrijdag 2 t/m zondag 4 september 2022. 
 
 

Foto's: 
App. groep  

Dag 1  
Dag 2 en 3  
 

 

 

 

 

 

 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-27-tm-29-aug-2021.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-27-tm-29-aug-2021-2.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-27-tm-29-aug-2021-21.html


Start seizoen met voorronde beker. 
 

Vrijdag 3 september 2021. 

 
Vanmiddag zijn we begonnen met het 16e SC de Paardensprong seizoen. Helaas 

hebben Menko en Jarne besloten om te stoppen met schaken. Menko kwam nog 
even langs om afscheid te nemen en iedereen te trakteren. Beide jongens kregen 
les in speelden in de kleine zaal, de open plakken die daar zijn gekomen worden 

ingevuld door Dagmar en Eli Alia. In de trainingsgroepen zijn slechts een paar 
wijzigingen gekomen en kunnen we slechts 1 a 2 nieuwe kinderen van de 

wachtlijst halen. Kortom de club zit weer helemaal vol. 
 

 

We beginnen het seizoen met de voorronde van de bekercompetitie om op 32 
spelers te komen. De 22 kinderen die in de vierde periode speelden in de konings 
en damedivisie zijn geplaats. De andere tien spelers komen uit de voorronde, 

wat mooi uitkomt met 20 spelers die met winst in een partij zich plaatsen voor 
het hoofdtoernooi. Vanmiddag was niet iedereen aanwezig, vier partijen konden 

worden gespeeld. Melle won van Romme, Sebastiaan van Sebastian en Matthias 
plaatste zich ten koste van Steph. De mooiste partij was tussen Pim en Anton. 

Anton had veel meer materiaal op het bord maar Pim wist met twee paarden 
Anton mat te zetten. Lars W. had zich niet afgemeld en dan verlies je 
reglementair je partij. Zijn tegenstander Edgar is dus ook door. Carlijn en 

Maurits spelen vanaf Schiermonnikoog online mee. Hun partijen tegen Lisa en 
Azadeh en de partijen van de afwezigen vandaag worden komende weken 

gespeeld waarna we gaan loten wie tegen wie gaat spelen. Uitslagen en indeling 
zie: competities > beker. 



 

 
Inmiddels zijn ook de eerste twee toernooien bekend, die beiden worden 

gespeeld in onze thuisbasis. Op zaterdag 18 september (ook de startdatum van 
de Grote Clubactie) de E teams en op zondag 10 oktober de D teams. 

 

Competitie begonnen, FM Jonas Hilwerda versterkt 

trainersteam! 
 

Vrijdag 10 september 2021. 

 
Vanmiddag zijn we begonnen met de interne competitie. De opzet is gelijk aan 

vorig jaar. We spelen vier perioden van zeven ronden. Na de laatste ronde 
promoveren de beste twee spelers uit de dame en toren divisie naar de konings 
en dame divisie. Uit de konings en dame divisie degraderen de onderste twee 

spelers naar de dame en toren divisie. Er degraderen geen spelers in de 
torendivisie. In de loperdivisie speelt iedereen een keer tegen elkaar. De winnaar 

van elke periode promoveert naar de torendivisie. De periodekampioenen in alle 
divisies verdienen een beker. De periodekampioenen in de koningsdivisie spelen 
tegen elkaar om het clubkampioenschap. 

 

 

Als je niet kunt komen op de clubmiddag en we hebben een afmelding van je 

ontvangen dan krijg je een bye, dus een half punt. Hebben we geen afmelding 
ontvangen dan krijg je een 0 in de betreffende speelronde. We gaan ook het 

talentenklassement weer opstarten. Bij winst in de competitie en beker verdien 



je drie punten, remise levert 1 punt op. Doe je mee met een toernooi dan krijg je 

vijf punten. Win je op een toernooi een beker dan komen daar nog drie punten 
bij. Degene met de meeste punten is aan het einde van het seizoen "talent van 

het jaar". 

Met het groeien van het aantal clubleden zijn we blij dat de 18 jarige FM Jonas 
Hilwerda ons trainersteam komt versterken. Jonas werd op ongeveer 6 jarige 

leeftijd lid van onze club en heeft de basis voor zijn Fide Meester titel bij ons 
gelegd. Een van de hoogtepunten, op jonge leeftijd, uit Jonas zijn schaak carrière 
was in 2013 in Naaldwijk waar hij met het SC de Paardensprongteam op 

meesterlijke wijze de nationale titel bij de E teams veroverde. Jonas gaat nu 
samen met Martijn de kinderen in de koningsdivisie training geven wat een 

kleine verandering inhoud. Omdat Jonas vanwege zijn studie pas om 16.45 uur 
in de Hunzeborgh kan zijn gaat de koningsdivisie eerst competitie spelen en 
krijgen de kinderen daarna training. Jonas welkom bij onze club! 

 
 

NK E Waalwijk, 4 uit 9 voor Imara en Mehran 
 

Zaterdag 11 en zondag 12 september. 

 

Het Nederlands kampioenschap voor E spelers (tot en met 10 jaar) wordt 
normaal gesproken altijd in het paasweekend gespeeld. Mede door Corona is dit 
toernooi, net als vorig jaar, naar voren gehaald in het schaakseizoen. De clubs 

zijn nog maar net van start gegaan na de zomervakantie dus het "schaakgevoel 
en goede vorm" is er bij velen nog niet helemaal.  

 

 

De NOSBO-spelers in Waalwijk: V.l.n.r. Sarah Schipper, Imara Hardeman, 
Mehran Sprong, Viaan Gohil en Ghilon Etienne. 



Namens onze club hadden Imara en Mehran zich geplaatst voor het NK in 

Waalwijk. Martijn Hardeman schreef op de NOSBO site een blog waaruit de 
volgende impressies van Imara en Mehran: 

 

 

Imara begon het toernooi goed met winst in de eerste partij. In de tweede 
ronde kwam ze heel goed te staan, maar de kansen keerde en het was wachten 

tot ze mat gezet zou worden. Het werd echter pat; remise dus. In ronde drie 
moest Imara tegen de huidige Nederlands Kampioene en die was duidelijk een 
maatje te groot. 50% voor Imara. Helaas heeft Imara niet helemaal haar dag, 

want ronde 4 en 5 gaan verloren. Desondanks blijft Imara gelukkig goedgemutst 
en heeft ze tussen de ronden door veel lol met andere deelnemers. Ook heeft ze 

aangekondigd er morgen weer vol voor te gaan. 
Op zondagochtend stond er gelijk een derby op het programma: Imara tegen 
Sarah. De dames maakten er een een superspannende partij van waarin Imara 

een stuk won en gewonnen kwam te staan, maar Sarah slim op de counter bleef 
loeren. Met succes: in uitstekende stelling zag Imara een mat over het hoofd, 

waardoor Sarah de winst greep. Imara die zich vandaag had willen revancheren 
voor de moeilijke zaterdag was begrijpelijk even zeer teleurgesteld, maar wist 
zich al snel weer te herpakken. 

n ronde 7 lukte het Imara om opnieuw de benodigde concentratie op te brengen 
voor een goede partij en nu lukte het wel: na vier nederlagen op rij eindelijk 

weer winst! Dat had Imara even nodig. In ronde 8 sloeg ze opnieuw toe en 
daarmee komt ze op 3,5 uit 8. Nog één ronde te gaan! 
Tegen de Nederlands Kampioene 

In de laatste ronde speelt Imara tegen Bregje Roebers (de jongere zus van 
jeugdwereldkampioene t/m 14 jaar Eline) die alle voorgaande acht ronden heeft 

gewonnen en dus nu al zeker de nieuwe Nederlandse Kampioene is. Van te voren 
werd gespeculeerd over een snelle remise, maar Bregje geeft vooraf de partij 
aan dat ze zich graag op de lijst van Nederlands Kampioenen met een 100%-

score wil schaken en ze dus voor winst zal gaan. In de Schotse opening krijgt 

https://view.livechesscloud.com/#745034f7-21cf-4497-bd96-1351d3ea39ac


Bregje goede kansen op voordeel, maar die weet ze niet te pakken waardoor 

Imara terug in de partij komt. Imara mist vervolgens een pionwinst, maar speelt 
het eindspel voor de rest uitstekend totdat een potremisestelling bereikt wordt. 

Een prima gelijkspel dus tegen de Nederlandse Kampioene; een prachtige 
afsluiting van dit toernooi voor Imara (4 uit 9). 
 

 

Mehran was behoorlijk gespannen voor de start van het toernooi. Hij had zich 

goed voorbereid, maar hoe zou dat gaan op zijn eerste tweedaagse toernooi? In 
de eerste ronde gaf hij lang prima partij tegen een speler met een bijna dubbel 

zo hoge rating tot hem een mat achter de paaltjes overkwam. Jammer! In ronde 
twee lukte het ook nog niet, maar in ronde 3 was het raak: de eerste 
overwinning voor Mehran! Helaas lukte het in ronde 4 en ronde 5 (tegen FSB-

bekende Lutzen Kempenaar) niet om er nog wat bij te scoren. Al met al best een 
lastige eerste dag voor Mehran, maar morgen kan het weer heel anders zijn. 

Na de zware zaterdag wist Mehran zich op zondag in ronde 6 knap te 
herpakken: winst en daarmee een verdubbeling van de score. Dat maakt het 
gevoel weer heel anders. Ronde 7 ging verloren, maar in ronde 8 sloeg Mehran 

opnieuw toe. 3 uit 8 en op naar de laatste ronde! Ook in de laatste ronde trekt 
Mehran de partij naar zich toe. Door zijn sterke eindspring vandaag komt hij op 

een mooie 4 uit 9 uit. 
 
 

Zaterdag komen veel E spelers opnieuw in actie tijdens de NOSBO 
teamkampioenschappen in de Hunzeborgh. De beste teams plaatsen zich voor de 

halve finale NK op 2 oktober, Drukke weken dus voor de E spelers! 
 
 

Foto's: Martijn Hardeman 
 

 
 



Grote Clubactie van start 
 

Vrijdag 17 september 2021. 

 
Voor de 9e keer doen we mee met de Grote Clubactie. In al die jaren kost een lot 

nog steeds 3 Euro. Gezien de geldontwaarding wordt een lot dus eigenlijk steeds 
goedkoper. We doen weer mee met de contante verkoop. Er zijn wel andere 
mogelijkheden om loten te verkopen, maar we merken dat kinderen het heel 

leuk vinden om hun opbrengst contant op de club af te rekenen. Zo leren ze ook 
met fysiek geld om te gaan. 

 

 

Onze doelen zijn duidelijk: een voor iedereen betaalbaar kampeerweekend, 
nieuwe clubshirts, nieuwe materialen kortom van alles om de contributie laag te 

houden, Als extra voor de clubleden die minimaal 10 loten verkopen (gezinsleden 
15) een leuk aandenken aan de actie en taart eten op de eerste clubmiddag in 
januari. Daarnaast verdienen de beste drie lotenverkopers een Bol.com 

cadeaubon. We zijn bezig met een Rubiks kubus waarop zes foto's van onze club 
komen. Een leuk aandenken aan onze club (voor later) en de actie! 

 

 

 

 

 



Casper en Berend geslaagd. 
 

Vrijdag 17 september 2021. 
 

In het nog prille schaakseizoen de eerste geslaagden. Casper deed examen stap 
2+ en is geslaagd met een 8.5. Berend was wel weer eens toe aan een diploma. 
Zonder enige moeite haalde hij het diploma stap 3 met een 10! Gefeliciteerd 

beiden! 

 

 

 

Paardensprong E1 opnieuw NOSBO/FSB kampioen! 
 

Zaterdag 18 september 2021. 
 
Op een prachtige zonovergoten nazomer dag werd vandaag in onze thuisbasis de 

Hunzeborgh het NOSBO/FSB teamkampioenschap gespeeld. Sinds een aantal 
jaren, met als doel de samenwerking tussen jeugdclubs in het noorden, spelen 

de drie noordelijke provincies gezamenlijk dit toernooi. Donderdagavond bij de 
afsluiting van de inschrijftermijn waren acht teams ingeschreven, dus konden de 
organisatoren (NOSBO Jeugdcommissie) rekening houden met 7 speelronden. Op 

vrijdagavond kwam er nog een aanmelding van een team binnen. Om de 
jeugdspelers niet teleur te stellen mocht het team nog meedoen maar met de 

kanttekening dat dit de laatste keer was, geldend voor alle verenigingen. De 
organisatie, en met name de thuisclub, die de inrichting van de speelruimte 
regelt moest nu op het laatste moment het een en ander aanpassen. Met een 



negende team erbij moesten er negen ronden gespeeld worden met in elke 

ronde een team die vrij was. Met de start om 13.30 werd het ook een race tegen 
de tijd om rond half zes klaar te zijn. Met wat uitloop in een aantal ronden 

konden we rond een uur of zes de prijzen uitreiken. 

Onze teams (Charlotte ontbreekt op de foto) 

 

Uit de provincie Friesland mochten we slechts een team begroeten: Philidor uit 
Leeuwarden. Zij doen vaker mee met dit kampioenschap maar waar blijven de 

andere jeugdclubs uit Friesland met een E team? Een beetje zorgelijke 
ontwikkeling en misschien een indicatie hoe het gaat met de jeugd bij onze 
buren. Vanuit het NOSBO gebied acht teams waarvan het team van SC 

Hoogeveen met een heel jong team, de meeste kilometers moest afleggen naar 
de Hunzeborgh. Onze club was aanwezig met twee teams. Dat hadden er 

misschien wel drie kunnen zijn maar een aantal spelers kon op deze zaterdag 
niet. Als eerste in dit verslag aandacht voor het tweede team met teamleiders 

Tom en Hieke. In dit team weinig speelervaring op toernooien. 



 

Edgar op bord 1 heeft een paar keer aan toernooien meegedaan, Charlotte op 

bord 2 was voor het eerst te zien in ons clubshirt. Sebastian heeft op het derde 
bord wat meer ervaring en op bord vier wisselden de jonkies Lisa en Steph 

elkaar af. Acht partijen is voor hun wat te veel. Als twee teams van dezelfde club 
met een teamtoernooi meedoen treffen ze elkaar in de eerste ronde, Vooraf zou 
je denken dat het een eenvoudige 4 - 0 zou worden voor team 1 met als 

opstelling: Imara, Mehran, Simon en Maurits. Maurits kwam met de half acht 
boot vanaf Schiermonnikoog. Eerst speelde hij nog een voetbalwedstrijd met zijn 

team de Monnik JO 12, waarna hij door een ouder van zijn voetbalteam naar de 
Hunzeborgh werd gebracht. Maurits was niet de enige "Waddeneilander", in team 
Philidor kwam een van de spelers van Ameland. Bijzonder! Op de borden 2 t/m 4 

werden de punten door team 1 eenvoudig gescoord. Op bord 1 waren Imara en 
Edgar meer verbaal met elkaar bezig dan met schaken. Dat koste Imara een half 

punt waar ze geluk had dat Edgar met meer materiaal haar pat zette. Een mooie 
half puntje voor Edgar die gedurende de middag zou bewijzen dat hij veel 
potentie heeft om door te groeien. Imara had bepaald niet haar middag, wat 

verder in dit verslag zou blijken. In ronde twee moest het team aan de bak tegen 
een van de favorieten SG Staunton. Tot verbazing van de teamleiders werd het 

een 2 - 2 gelijk spel. Charlotte en Lisa scoorde een half punt en Sebastian won. 
In ronde drie wist het team een 3 - 1 overwinning binnen te slepen tegen de 
Matadoren. En in ronde vier wonnen ze met dezelfde cijfers tegen SC Haren. Was 

dit team kandidaat voor het podium? Na een vrije ronde in ronde vijf bleek van 
niet. In ronde 6 leek een gelijk spel tegen Groninger Combinatie haalbaar maar 

alleen Sebastian wist een bordpunt binnen te halen. Tegen Philidor, een 
titelkandidaat werd met 4 - 0 verloren en de vermoeidheid sloeg toe in ronde 8 
tegen Ten Boer. In deze match zagen we winstmogelijkheden op drie borden. 

Alleen Edgar sloeg toe met een sensationele winst tegen Sarah Schipper, vorige 



week nog actie op het NK E in Waalwijk. Sebastian werd om de tuin geleid. Zijn 

tegenstander kondigde aan geen herdersmat te doen, tja dan weet je wat er 
gebeurt! Weer een leermomentje. In de negende ronde wist het team de dag 

goed af te sluiten met een ruime overwinning tegen het team van Hoogeveen, 3 
- 1. In de eindstand een keurig resultaat met de zesde plaats 7 match en 13.5 
bordpunten. Super gedaan. Edgar en Charlotte scoorden 3.5 punten. Sebastian 

5. Steph 1 en Lisa een half punt. 
 

Donald Duckjes altijd leuk zelfs uit 2012! 

Team 1 met als teamleider Sjoerd was vooraf de favoriet voor de titel met op alle 

vier de borden gelijkwaardige spelers maar ja iemand moet op bord 1. We kozen 
voor Imara omdat zij veel ervaring heeft op NK's en in staat moet zijn om op dit 

bord toch de nodige punten binnen te slepen. Dat lukte vanmiddag helaas niet 
(niet haar middag) maar we spelen met een team waarvan het team resultaat 
telt. Na winst tegen de clubgenoten won het team met 3 - 1 van Groninger 

Combinatie, de borden 2 t/m 4 zorgen voor de punten. Imara speelde in ronde 3 
en 4 remise, de andere teamleden zorgden voor de winst. In ronde drie 

accepteerde Mehran een remise aanbod tegen Philidor (3 - 1). Ronde vier werd 
het team van Ten Boer met 3.5 - 0.5 verslagen, Imara speelde remise tegen 
Sarah Schipper, waarvan ze op het NK E in Waalwijk vorige week nog verloor. Na 

de vijfde ronde met winst op zak tegen Hoogeveen (4 - 0) volgde een vrije 
ronde, Even op adem komen om in ronde 7 te spelen tegen concurrent SG 

Staunton. Ook in deze match bleek het team niet te verslaan (3 - 1). Allen op 
bord 1 werd geen bordpunt gescoord, maar de weg lag open voor prolongatie 
van de titel. Tegen de Matadoren volgde een 3.5 - 0.5 overwinning. Jammer dat 

Mehran zijn tegenstander pat zette in een geheel gewonnen stelling. De laatste 



ronde was een formaliteit 3 - 1 tegen Hoogeveen waarmee de titel voor de derde 

keer op rij binnen was. Maurits en Simon wonnen alle partijen en zijn daarmee 
de beste bord 3 en 4 spelers van dit toernooi. Met 7 punten geldt dit ook voor 

Mehran op bord 2. Helaas blijft Imara wat achter met 3.5 punten, net zoveel als 
Edgar maar we weten dat ze veel beter kan! 
 

De topper tegen Staunton! 

 

 
Het was een geslaagde dag in de Hunzeborgh. Goede sfeer en leuke, leerzame 

partijen.  



 

NOSBO/FSB kampioen 2021-2022 

Samen met Philidor Leeuwarden 2e en Staunton 3e op het podium. 



 

Op zaterdag 2 oktober gaat het team in Hoogkerk spelen in de halve finale NK E 
teams waarvan de voorbereidingen door de NOSBO Jeugdcommissie in volle 

gang zijn. De beste acht van de zestien deelnemende teams plaatsen zich voor 
de landelijke finale. Locatie voor de finale is nog niet bekend. 
 

 
In onze clubhistorie hebben we 14 keer meegedaan aan het NOSBO E team 

toernooi. Acht keer zijn we NOSBO kampioen geworden en hebben we 13 keer 
meegedaan aan het NK E teams. Dat zijn mooie resultaten! 
 

 

Paardensprong Girls op NK D in Best (NB), Eli Alia 4e 

bij de meisjes 

 
Zaterdag 25 september 2021. 

 
Vandaag en morgen spelen Imara, Carlijn en Eli Alia op het NK D in het Noord - 

Brabantse Best. Voor Carlijn een lange reis. Zij vertrok gisteren met de boot 
vanaf Schiermonnikoog en gaat pas maandag terug naar het Waddeneiland. Ook 
Eli Alia en Imara reisden gisteren al af om fris aan de start te verschijnen.  

 

 

Best bijzonder dat er, zo denken we, voor het eerst een Schiermonnikoogse 
schaker deelneemt aan het NK. Twintig meiden deden mee aan het NK D meisjes 

waar negen ronden werden gespeeld. Op zaterdag vijf en op zondag vier 
partijen. Tijd op de klok 25 + 10 seconden. De scores op de eerste speeldag 
vielen wat tegen. Carlijn wist een partij te winnen maar had zeker kansen op een 

betere score. Vaak zagen we haar op het bord in een prima stelling waarna het 
dan toch mis ging. Dat was ook het geval bij Imara die twee partijen wist te 



winnen. Voor Imara is dit toernooi een mooie opwarmer voor de halve finale NK 

E teams volgende week zaterdag in Hoogkerk. Elia Alia verloor twee van de vijf 
partijen tegen twee speelsters die in het eindklassement op zondag achter haar 

zouden eindigen.  

 

De vorm van de dag was er wel bij de Paardensprong Girls op zondag. Carlijn 
voegde twee punten uit vier partijen bij haar score. In ronde acht kwam ze 
Imara tegen die haar eenvoudig mat wist te zetten. Carlijn had de dodelijke 

combinatie loper/dame op h7 over het hoofd gezien. Carlijn had voor aanvang 
van dit toernooi nog geen NK ervaring en kan met drie uit negen (18e plaats) 

terugzien op een goed gespeeld toernooi. Imara verdubbelde haar score op de 
tweede dag. Met vier punten werd ze 15e maar ze is nog E speelster dus dat 
biedt hoop voor de toekomst. Elia Alia herstelde zich knap op de tweede dag. Ze 

won van de latere nummer drie in het eindklassement en speelde remise tegen 
de nieuwe Nederlands kampioene Janice Fu. Met de drie punten uit de 2e 

speeldag klom ze in het klassement op van de 6e plaats na de eerste speeldag 
naar de vierde plaats in het eindklassement. Een prachtig resultaat voor Eli Alia 
en ook hier veel potentie voor de toekomst van Eli Alia is nog eerste jaars D! 



 

Martijn Hardeman schreef op de NOSBO site een live blog. Over onze girls het 
volgende: 

 
Carlijn Hagen - SC de Paardensprong (3 uit 9) Ook voor Carlijn is dit het 

allereerste fysieke NK. In de eerste partij kwam ze in een gewonnen eindspel 
waarin ze een loper en 3 verbonden vrijpionnen had tegen een toren. Helaas 

verloor ze de loper en vervolgens de partij, want hier had zeker meer in gezeten. 
In ronde 2 zag Carlijn een mat over het hoofd, jammer! In ronde 3 lukt het wel: 
het eerst punt is binnen, knap! Intussen komt er nog een appje binnen van de 

burgemeester van Schiermonnikoog om Carlijn succes te wensen. Ontzettend 
leuk en passend bij de bijzondere primeur (voor zover ons bekend) dat een 

speler van Schiermonnikoog aan het NK-D meedoet! In ronde 4 en 5 lukt het 
helaas niet om nog een keer te vlammen, waardoor de teller op dag 1 op 1 punt 
blijft staan 

Op zondagochtend is het weer raak bij Carlijn: winst in ronde 6, waarmee ze in 
één keer haar score verdubbelt. Wie weet proeft dit naar meer voor Carlijn. En ja 

hoor, ook in ronde 7 is het weer raak! Binnen de kortste keren vliegt Carlijn haar 
tegenstander naar de keel en sleept de winst binnen. 2 uit 2 op zondag en een 
mooie 3 uit 7 in totaal. In ronde 8 is het dan zover: de derby tussen de 

Paardensprong-dames Carlijn en Imara! Carlijn was vooraf wat gespannen en 
misschien kwam het daardoor dat ze het matplannetje van Imara niet door had, 

waardoor de partij voortijdig ten einde kwam. Winst voor Imara. In ronde 9 treft 
Carlijn een zware tegenstander. Ze speelt goed en bereikt een gewonnen 
stelling. Helaas gaat het dan toch nog mis en verliest ze de partij. Toch laat 

Carlijn hier een mooi visitekaartje achter door te laten zien dat ze ook voor dit 
soort tegenstanders zeer gevaarlijk kan zijn. Deze partij zal ze vast nog weleens 

met haar trainer bekijken; waardevolle leerstof! 
 
 



Imara Hardeman - SC de Paardensprong (4 uit 9) Imara speelde twee 

weken geleden in Waalwijk nog mee met het NK-E (t/m 10 jaar) in Waalwijk, 
vanaf de reservelijst mocht ze dit weekend alweer naar Noord-Brabant. Erg leuk 

en veel mooie ervaring voor Imara. In de eerste ronde mocht ze gelijk aan de 
bak tegen de als nummer 1 geplaatste Fleur Westerhof. Het werd een erg 
interessante partij, waarin Imara prima partij gaf maar het in het eindspel niet 

meer kon bolwerken. In ronde 2 speelde Imara tegen Emma ten Caat met wie ze 
op het NK-E in Waalwijk bevriend was geraakt. Toen Imara haar toren op een 

aangevallen veld zette, was de partij beslist. Driemaal is scheepsrecht: het 
eerste punt is binnen in ronde 3! In ronde 4 gaat het lang gelijk op, tot Imara 
het en passant-slaan van haar tegenstander overziet en het misgaat. In ronde 5 

gaat Imara er flink tegenaan: de koningsstelling van haar tegenstander wordt 
opengebroken en een winnende aanval volgt. De score van 2 uit 5 in combinatie 

met weer vele gezellige contacten, maakt dat Imara tevreden terugkijkt op dag 
1. Ronde 6 wordt een spannende partij met wederzijdse matdreigingen. Helaas 
voor Imara is haar tegenstander hiermee net sneller, waardoor de partij verloren 

gaat. In ronde 7 speelt Imara een prima winstpartij waarmee ze op 3 uit 7 komt. 
In ronde 8 speelt ze tegen clubgenote Carlijn (zie hierboven) waar ze opnieuw 

wint. Na 8 ronden een 50%-score is in dit veld prima voor Imara. In de laatste 
ronde moet Imara tegen de nummer 2. Die is een maatje te groot, dus verlies. 

Desondanks kan Imara met 4 uit 9 (een evenaring van haar score op het 
afgelopen NK-E) terugkijken op een prima toernooi. 
 

 
Eli Alia Jorritsma - SC de Paardensprong (6 uit 9) Eli Alia is op rating als 

derde geplaatst bij de meisjes, dus is zeker een kanshebber voor het podium. 
Tegelijk weten we dat rating na de lange toernooiloze coronaperiode niet altijd 
meer representatief zijn. We gaan het zien. In ronde 1 maakte Elia Alia een 

bliksemstart. Ze was als eerste klaar: winst! In ronde 2 liep het helaas was 
minder; 50% na 2 ronden. In ronde 3 is het voor het publiek op de liveboarden 

stressen: Eli Alia lijkt te verliezen tegen een Caro Kann van haar tegenstander. 
Gelukkig is het een misverstand: het sterke spel is van Elia Alia zelf, want de 
kleuren zijn verwisseld. Winst dus voor Eli Alia! In ronde 4 lukt het helaas niet 

opnieuw toe te slaan, maar ronde 5 trekt Eli Alia weer naar zich toe. Een score 
van 3 uit 5 na dag 1, is een goede uitgangspositie voor een mooie eindklassering 

morgen. Voor ronde 6 staat een zware partij op het programma voor Eli Alia: ze 
moet het opnemen tegen Janice die tot nu toe al haar partijen gewonnen heeft. 
Het wordt een erg spannende partij, waarbij zowel Eli Alia als Janice op winst 

komen te staan. De remise die resteert is daarmee een passende uitslag. Een 
mooie start van de dag voor Eli Alia! In ronde 7 komt het tot een eindspel dat 

remise wordt gegeven. Echter: in de eindstelling zat een mooie winst voor Elia 
Alia verborgen. Een leerzame stelling! 
Hier werd in de partij Alma Visser-Eli Alia tot remise besloten. Winnend was 

echter ...h4! De witte koning moet namelijk bij pion e4 blijven, waardoor de 
zwarte koning de pionnen op de h-lijn kan ophalen en een gewonnen stelling 

resteert. In ronde 9 staat er opnieuw een toppartij op het programma voor Eli 
Alia. Ze moet tegen de nummer 1 geplaatste speler. Na een lange en spannende 
strijd weet ze deze partij te winnen. Met 6 uit 9 heeft Eli Alia evenveel punten als 

de nummer 3, maar op weerstandspunten wordt ze vierde en daarmee valt ze in 
de (zes) prijzen. Weer een erg goede prestatie van Eli Alia die opnieuw bewijst 

tot de top van Nederlandse meisjes te horen. Illustratief is dat ze als enige de 
nieuwe Nederlandse kampioene Janice Fu op remise heeft weten te houden. 



 

 
Bij de jongens deden drie NOSBO spelers mee. Ghilon Etienne wordt met 4.5 

punten 27e. Twee punten voor Silvijn Smit en Viaan Gohil (50e en 51e) 
Het hele liveblog is hier te lezen. 
Link naar de toernooi site  

 
 

Diploma's voor Noud, Sven en David. 
 

Vrijdag 1 oktober 2021. 

 
We zijn bezig met een inhaalslag examens in de stappen na alle clubmiddagen 

die door de Corona crisis niet door konden gaan. Vanmiddag drie 
gediplomeerden. Noud is geslaagd voor stap 1+, David haalde stap 2 en ons 
nieuwe clublid Sven had geen moeite om stap 1 binnen te halen. 

 

 

Gefeliciteerd allemaal. Volgende week vrijdag volgen meer diploma's. 

 

 

 

 

 

https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/831-liveblog-nk-d-in-best
https://www.nkschaken-jeugd-d.nl/


E team eenvoudig door naar de finale! 
 

Zaterdag 2 oktober 2021. 

 
Vlak na de zomervakantie hoorde de NOSBO jeugdcommissie dat de KNSB op 

zoek was naar een locatie voor de halve finale van het NK E teams. Lang hoefde 
de commissieleden niet na te denken, een NK naar Groningen halen zou weer 
eens fantastisch zijn. Temeer omdat wij vanuit het noorden veruit de meeste 

kilometers maken naar nationale kampioenschappen. De locatie was snel 
gevonden, het Dorpshuis in Hoogkerk. Prima locatie vlak bij de A7 en voldoende 

parkeergelegenheid. Er volgende twee online vergaderingen om de puntjes op de 
i te zetten voor een perfecte organisatie. 

 

Klaar voor de start (foto Martijn Hardeman) 

Twee dagen voor het kampioenschap kregen de organisatie horen horen dat 
maar liefst zes van de zestien teams niet zouden komen. De redenen waren 

divers. In sommige regio's waren de kwalificaties pas vorige week gespeeld dus 
te veel gevraagd van de spelers om een week later weer te spelen, maar waarom 

speel je dan een kwalificatie? Teams voelden zich niet sterk genoeg om zich via 
de halve finale te plaatsen voor de finale? (zou wat zijn als FC Groningen niet uit 
wil spelen bij Ajax, dat winnen we nooit). Maar het allerergste gehoorde 

argument: we vinden Groningen te ver! Zes teams die niet komen betekend 
minder speelronden in de twee poules waarop weer een kettingreactie komt van 

de andere teams; moeten we voor vier/vijf ronden naar Groningen! Voor de 
organisatie bekende de afzeggingen veel aanpassingen op het laatste moment. 
Vanuit het noorden mochten meer teams mee gaan doen, maar het was te kort 

dag om een tweede Paardensprong team samen te stellen. In Ten Boer lukte dit 
wel zodat er elf teams in Hoogekerk aan de start kwamen, een poule van 5 en 



een poule van zes teams. Ik sprak met alle teams bij de ontvangst, het 

merendeel was bepaald niet te speken over de teams die hadden afgezegd. We 
komen hier voor de kinderen en het is wel een NK E teams dus stappen we in de 

auto! 

 

De Groningse derby 

 
Naast Hoogkerk was Muiderberg de andere speel locatie, daar kwamen de poules 
A en B in actie. Ons team zat in poule C met vier andere teams. De beste vier 

teams uit de poules plaatsen zich voor de finale die in Hoogeveen wordt 
gespeeld. Bij de eerste vier komen was niet alleen de opdracht van het team, 

maar ook zoveel mogelijk match en bordpunten verzamelen want de resultaten 
tegen de andere teams die zich plaatsen worden meegenomen naar de finale. In 
de speelzaal waren acht liveborden aanwezig (dank aan Groninger Combinatie 

voor het beschikbaar stellen), een livestream en Martijn Hardeman hield een 
liveblog bij. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooie middag van te 

maken. Helaas mochten de teamleiders niet tussen de borden dus moest Sjoerd 
van een afstandje toekijken hoe het team het ervan af bracht. 



 

In de eerste ronde op liveborden troffen we stadgenoot SG Staunton. In de 
NOSBO kwalificatie wonnen we met 3 - 1 waar alleen Imara verloor op het eerste 

bord. De meeste winstkansen lagen toen op de borden drie en vier wat ook 
vanmiddag het geval was. Simon en Maurits wonnen eenvoudig en bleven met 
de NOSBO/FSB voorronde meegerekend op een 100% score staan. Op bord twee 

speelde Mehran te snel, de oorzaak dat deze partij verloren ging. Op bord 1 
mistte Imara een winstkans in het eindspel waar ze een toren had kunnen 

winnen. Jammer want niet veel later werd ze mat gezet. Een remise was voor 
beide Groninger teams een mooie uitgangspositie voor de rest van de middag. In 
ronde twee troffen we SMB uit Nijmegen met allemaal spelers zonder rating. Het 

werd een hele snelle overwinning voor het teams. Binnen 10 minuten was het 
gedaan op alle borden 4 - 0. In ronde drie konden we deelname aan de finale 

veilig stellen tegen Magnus Leidsche Rijn uit Utrecht. Spannend werd het niet 
want ons team bleek in hele goede vorm te zijn. De 4 - 0 overwinning leverde 
weer veel punten op die we meenemen naar de finale. In de vierde ronde was 

het team vrij dus gingen de teamleden lekker naar buiten een frisse neus halen. 
De laatst opponent was het team van Philidor uit Leeuwarden. In NOSBO/FSB 

voorronde wonnen we met 3 - 1 wat niet eenvoudig ging. Philidor was vandaag, 
gezien de eerdere uitslagen niet in topvorm. Dat bleek ook tegen ons team want 
weer wonnen we met 4 - 0. Teamleider Sjoerd was dik tevreden met de 

prestaties van vandaag. Met name was hij verheugd over het spel van Imara die 
in de voorronde nog wat onnodige punten had laten liggen. Vandaag speelde ze 

veel rustiger en meer gericht op de winst. Mehran herstelde zich knap na het 
verlies tegen Staunton door het rustiger aan te doen. En wat te denken over 
Simon en Maurits? Zijn staan met de NOBO/FSB nog steeds op een 100% score, 

13 uit 13. Zeer belangrijk de borden drie en vier.  



 

Foto Frieda Bos 
 

 
In poule D werd Groninger Combinatie vijfde dus net geen finale plaats voor dit 

team. SC Ten Boer werd 6e. De teams die zich in deze poule plaatsten zijn 
Chesscool uit Haarlem, LSG uit Leiden, ASA Arnhem en het Utrechtse Moira 

Domtoren  
 
 

We nemen de resultaten tegen Staunton, Magnus Leidsche Rijn en Philidor 
Leeuwarden mee naar de finale. Hoe staan we ervoor met de resultaten uit 

Muiderberg (match en bordpunten): 
 
 

KC Chesscool 6 - 11 
Almere 6 - 9 

ESV Eindhoven 5 - 10 
SC de Paardensprong 5 - 10 
LSG Leiden 4 - 8 

Magnus Leidsche Rijn 4 - 6 
Klim Op 4 - 6 

SG Staunton 3 - 6 
Zukertort 3 - 5 



DD Den Haag 2 - 6.5 

ASA Arnhem 2 - 4 
RSR Ivoren Toren 2 - 4 

Voorschoten 1 - 4.5 
VAS Amsterdam 0 - 3 
Philidor Leeuwarden 0 - 2 

Moira Domtoren 0 - 1 
 

 
Conclusie mag zijn dat we met een mooie score de finale ingaan. Er worden op 
20 november in Hoogeveen zeven ronden Zwitsers gespeeld. De teams die we 

troffen in Hoogkerk komen we niet meer tegen. 
 

 
Het was een perfecte schaak dag in Hoogkerk. Geweldige sfeer en wat een mooi 
toernooi was dit! De organisatie ontving veel complimenten. We hebben het 

noorden weer op de kaart gezet! 
 

 
Verslag NOSBO met link naar de uitslagen en partijen 

Verslag Staunton  
Verslag LSG Leiden  
Verslag Kennemercombinatie 

 
 

Stap 1 diploma voor Lisa. 

 
Vrijdag 8 oktober 2021. 

 
Weer een geslaagde! Lisa heeft examen gedaan voor stap 1 en is geslaagd met 

een mooi cijfer 8.5. Gefeliciteerd! 
 

 

https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/834-liveblog-halve-nk-finale-jeugdclubcompetitie-e-teams-groningen-2021
https://sgstaunton.nl/jeugdclubcompetitie-het-e-team-naar-finale-nk/
https://www.lsg-leiden.nl/jeugd/e-team-stoomt-door-naar-finale-jcc-e/
https://kennemercombinatie.nl/2021/10/03/e-team-op-schot-in-groningen-19-1/


D1 team plaatst zich voor halve finale NK. 
 

Zondag 10 oktober 2011. 
 

Alweer een teamkampioenschap vandaag op de kalender. Na de E teams 
speelden vanmiddag de jeugd t/m 12 jaar in de categorie D in Dorpshuis 

Hoogkerk. Twaalf kinderen hadden zich voor dit toernooi opgeven dus een hele 
puzzel voor ons om te bepalen wie in welk team zou gaan spelen. Voor het 

eerste team kozen we voor D spelers: Eli Alia op bord 1 met heel veel toernooi 
ervaring. Naast haar op het tweede bord Kaj, die een enorme progressie maakt 
en super gemotiveerd is. David op bord drie en Matei die in het verleden moeite 

had om afstand te nemen van een verlies partij op het lichtste bord vier. In het 
tweede team Carlijn op het eerste bord. Zij heeft, zoals we zagen op het NK D, 

wat moeite om een voorsprong op het bord om te zetten in een winstpartij. Dus 
op bord 1 een uitdaging voor haar. Imara en Simon als E spelers op bord twee 
en drie. En ook op bord vier een E speler Viaan. Viaan heeft eerder dit seizoen 

meegedaan aan E team kampioenschappen bij Staunton. Hij is nu clublid bij ons 
maar mag, omdat hij voor onze stadgenoten heeft gespeeld niet uitkomen voor 

SC de Paardensprong. Dit is reglementair vastgelegd door de KNSB. Viaan 
speelde vanmiddag dus als Staunton speler mee in team 2 waarmee het een 
combinatie team werd: SC de Paardensprong/SG Staunton. Aan dit toernooi 

deden 10 teams mee waaronder drie uit de provincie Friesland. 
 

 

In team drie hele jonge spelers. Op bord vier Steph (geboortejaar 2014!), Sven 
net iets ouder op het derde bord. Super mooi natuurlijk dat deze jongens nu al 

mee willen doen met een categorie waarin veel oudere kinderen spelen. 



Sebastian speelde op bord twee en Matthias als D speler kon laten zien wat hij in 

zijn mars heeft op het eerste bord. Team drie begon het toernooi met drie verlies 
ronden waarbij geen bordpunten werden gewonnen. In de vierde ronde tegen 

Saunton werd het eerste bordpunt gescoord door Sven. Opvallend in deze match 
was dat Steph een mat mogelijkheid over het hoofd zag, anders was het een 
remise match geworden. In ronden vijf, zes en zeven wist Matthias drie keer op 

rij te winnen, een goede prestatie op dit zware bord. In de zevende ronde won 
Steph ook zijn partij dus het eerste matchpunt tegen Gorredijk was binnen. 

Tegen het team van Haren verdubbelde Sven zijn score. Helaas bleef Sebastian 
puntloos op dit toernooi. Maar voor hem en ook de andere teamleden was dit een 
mooi toernooi om te leren. Negen speelronden waren wel veel voor met name de 

jonkies, maar ze bleven de hele middag, ook na verlies vrolijk rondlopen!  
 

 

 
 



 

David tegen Simon 
 
Team 1 en twee begonnen goed aan het toernooi met een maximale score tegen 

resp. ons derde teams en SC Ten Boer. In de tweede ronde kwamen de teams 
elkaar tegen. Het werd een hele spannende match want beide teams wilden 

natuurlijk niet verliezen. Eli Alia won van Carlijn maar de stand werd gelijk 
getrokken door Imara tegen de te snel spelende Kaj (wat hij later ook toegaf). 
Op word drie een broedertwist tussen David en Simon. David had de dame van 

Simon gewonnen maar besloot een toren tegen zijn dame te ruilen. Dat was 
geen verstandige keuze want daarmee hielp hij Simon terug in de wedstrijd. Wat 

resteerde waren twee koningen op het bord. Een duur half punt verlies voor 
team 1 want op bord vier had Viaan inmiddels gewonnen van Matei. Gedurende 
de middag bleef het matchpunten verlies voor team een het team achtervolgen 

want de concurrentie van met name Philidor 1 en Staunton was nadrukkelijk 
aanwezig en wat te denken van team twee! Titelkandidaat Staunton volgde in de 

derde ronde voor team 1. Het werd een mooie match waar beide teams een 
match en twee bordpunten aan overhielden. Zowel Anders, teamleider van 
Staunton, als Ronald waren het er over eens; hier schieten we niet veel mee op. 

Team twee had geen moeite met ons derde team en deed goed zaken: 4 - 0.  



 

Vanaf nu was het zaak voor team 1 om de titelaspiraties waar te gaan maken. In 
ronde vier kwam het team op gang met een 4 - 0 overwinning op de Groninger 

Combinatie. Team 2 deelde heel knap de punten tegen Philidor 1. Ronde vijf 
leverde team 1 weer twee match en 3.5 bordpunten op tegen Philidor en liep 

bovendien twee matchpunten in op het tweede team welke met 1 - 3 verslagen 
werd door Staunton. Pas in ronde zes kwam team 1 in de tussenstand voor het 

tweede team. Tegen Gorredijk werd met maximale cijfers gewonnen en het 2e 
team niet verder kwam dan een puntendeling tegen Groninger Combinatie. 
Carlijn en Viaan waren de geelhemden die scoorden, Imara ging helaas door de 

klok. In ronde zeven kregen Carlijn en Imara beiden een remise aanbod, met 
een 2 - 0 voorsprong, tegen het team van Philidor 2. Natuurlijk werden deze 

aanbiedingen geaccepteerd, 3 - 1 winst. Het eerste team kwam met de schrik 
vrij tegen Haren. Op bord 1 en 2 werd het bordpunt eenvoudig veilig gesteld 
maar bij David ging het mis en op bord vier had Matei zijn dame verloren maar 

had nog wel twee torens welke zijn tegenstander niet meer had. Het zag er 
bepaald niet best uit en leken de titelkansen voor het team de prullenbak in te 

kunnen. Wat een partij werd dit want we zagen Matei een super goede partij 
spelen. Hij won de dame terug en wist daarna met goed en geconcentreerd spel 
de partij naar zich toe te halen waarmee het team in de race bleef. Na de match 

zei Matei: ik sta te trillen op mijn benen! De partij van de dag onder de 
Paardensprong deelnemers!  



 

In de achtste ronde was er niet veel aan de hand voor de teams. Team 1 won 
met 3.5 - 0.5 tegen Ten Boer en Gorredijk moest zijn meerdere erkennen tegen 

ons tweede team met dezelfde cijfers. De remises kwamen op naam van Imara 
en Matei. Bij Matei was het een beetje op maar stond met koning tegen 

koning/dame verloren maar wist er pat uit te halen. 
In de negende en laatste ronde volgende een spannende ontknoping. Blik op de 

scorebord na ronde acht: 
 

 

Voor team 1 volgde de topper tegen Philidor 1. Team twee met nog steeds kans 

op de derde plaats trof Haren. SG Staunton zat in de wachtkamer voor de titel 
tegen de nummer 8 Gorredijk. Team 2 won eenvoudig tegen het Harener team 

3.5 - 0.5 waarmee ze in de tussenstand team 1 konden inhalen. Zover kwam het 
niet. Bij Matei was het een beetje op, hij verloor maar Eli Alia en Kaj wonnen. 

David verloor zijn partij waarmee een remise op het scorebord kwam. Team 
Staunton won met 4 - 0 van Gorredijk waarmee zij de nieuwe kampioen werden. 
Gefeliciteerd. De eindstand: 



 

Met de derde plaats heeft team 1 zich gekwalificeerd voor de halve finale NK D 
teams in Almere op zaterdag 13 november, maar wat spannend heeft team 2 het 
gemaakt! We gaan nog een vijfde speler toevoegen zodat we kunnen wisselen in 

het team. Topscoorder in de Paardensprongteams 1 en 2 is Viaan met 9 uit 9! Eli 
Alia 8, Kaj 7, Matei 6.5, Simon en David 6, Carlijn 5.5, en Imara 5 punten. 

Opvallende zegereeks van Simon; NOSBO E team kwalificatie 9 uit 9 + NK E 
teams halve finale 4 uit 4 = 13 opeenvolgende zeges. Daarbij kwam nummer 14 
in de eerste ronde van vandaag gevolgd door een remise. Pas in zijn 16e! partij 

in de teamkampioenschappen verloor hij in de match tegen Groninger 
Combinatie waar Simon met wat handiger schaak opheffen zijn ongeslagen 

status had kunnen voortzetten. Maar al met al een imposante reeks! 
 

 

 

 
NOSBO liveblog  
Verslag Staunton  

https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/838-jeugdclubkampioenschap-d-teams-nosbo-en-fsb
https://sgstaunton.nl/staunton-d-team-wint-jeugdteamkampioenschap/


Bekercompetitie van start. 
 

Vrijdag 21 oktober 2021. 

 
Vanmiddag zijn we begonnen met de bekercompetitie. Aan het begin van het 

seizoen is een voorronde gespeeld om op 32 deelnemers te komen. Degenen die 
in de voorronde waren uitgeschakeld kregen les in de kleine zaal. De 
bekercompetitie is een knock out systeem waarbij we loten wie tegen wie speelt. 

Iedereen kan elkaar dus treffen wat de loting extra spannend maakt. Er worden 
twee partijen gespeeld 1x met wit en 1x met zwart. Tijd op de klok 15 minuten. 

De een gelijke eindstand worden vluggerpartijen gespeeld om de winnaar te 
bepalen. Matei en Mehran mochten de loting verrichten en er kwamen meteen 

toppartijen uit de lotingsballetjes.  
 

 

De bekercompetitie loopt het hele seizoen en in tegenstelling tot de interne 
competitie kan je hier wel je partij inhalen mits we een afmelding van je hebben 

ontvangen. Van Aron, Kaj en Edgar ontvingen we deze op tijd dus hun partijen 
waaronder de topper Aron - Eli Alia worden op een later moment ingehaald. 

Rogier was niet aanwezig en van hem hadden we geen bericht ontvangen dus 
zijn tegenstandster Carlijn gaat door naar de laatste 16. 32 Namen in de 
balletjes en dan tref je je broer, dat overkwam Casper en Melle. Melle had in de 

eerste partij winstkansen maar zijn oudere broer trok toch twee keer aan het 
langste eind. Nog een topper tussen twee spelers in de koningsdivisie was Elliot 

tegen Lars. Lars had bepaald niet zijn dag. Twee keer was Elliot de sterkste en 
gaat door naar de laatste 16. Drie matches eindigden in een gelijk spel dus 



vluggeren Viaan won twee keer van Ruben, Mehran twee keer van Simon en 

Sebastiaan was in de vluggerpartijen beter dan Julian.  
 

 

De andere uitslagen:  
Dagmar - Mattias 2 - 0 

Noud - Hedde 0.5 - 1.5 
David - Berend 0 - 2 
Boaz - Matei 0 - 2 

Jorn - Charlotte 2 - 0 
Pieter - Imara 2 - 0 

Jip - Pim 2 - 0 
Nog te spelen: Aron - Eli Alia, Maurits - Edgar en Kaj - Noe 
De bekercompetitie telt ook mee voor het talentenklassement. Win je in de 

normale partijen je match dan verdien je drie punten. Bij gelijke stand voor 
vluggeren krijgen beide spelers een punt. Winst na vluggeren levert dus dan ene 

punt op. 
Op vrijdag 17 december spelen we verder in de bekercompetitie. Na loting 
volgen de partijen onder de laatste 16. 

 
 

 

 

 

 



Berend pakt periodetitel in de koningsdivisie. 
 

Vrijdag 29 oktober 2021. 

 
In de competitie werd vanmiddag de 6 ronde in periode 1 gespeeld. Berend won 
de partij tegen Jorn en is met nog een speelronde te gaan niet meer in te halen 

door de concurrentie. Het periodekampioenschap is dus binnen voor Berend en 
hij plaatst zich tevens voor de halve finale om het clubkampioenschap. In de 
onderste regionen van de koningsdivisie is het spannend wie gaan degraderen. 

Rogier was niet aanwezig dus kon hij geen punten scoren ( in ronde zes en zeven 
worden geen byes meer vergeven). Rogier blijft op 1 punt staan. Lars en Matei 

staan ook in de gevarenzone met twee punten maar daarboven met een half 
punt meer zijn Jorn, Elliot, Kaj en Dagmar ook niet zeker van handhaving. 
 

 

In de damedivisie won Simon van zijn broer David en is met deze zege koploper 

geworden. Met 4.5 punten staat Simon een half punt voor op Mehran, David en 
Casper. Ties is helaas gestopt met schaken waardoor in de damedivisie in deze 
periode een speler degradeert. Melle staat met 1 punt onderaan maar kan zich 

nog veilig spelen. Het wordt oppassen voor Julian, Ruben en Hedde die op twee 
punten staan. In de torendivise gaat de strijd om het periodekampioenschap 

tussen Maurits en Sebastiaan. Met vijf punten gaan ze aan de leiding, op een 
punt gevolgd door Viaan die ook nog kans heeft op de periodetitel. Vanuit de 
torendivisie promoveren twee spelers naar de damedivisie. In de torendivisie 

wordt net als voorgaande jaren niet gedegradeerd. In de loperdivisie heeft 
Romme alles gewonnen en staat met zes punten bovenaan. Hij staat een punt 

voor op Sven. Het wordt spannend wie van de twee gaat promoveren. Volgende 
week volgen de ontknopingen! 



 

 

 

Hutton toernooi: een ideale voorbereiding voor de NK's 

E en D teams! 
 

Zaterdag 30 oktober 2021. 
 

Na de D en E team kampioenschappen waar onze SC de Paardensprong teams de 
landelijke (halve) finales wist te halen stond vandaag een bijzonder 
teamkampioenschap op het programma: het Hutton toernooi. Waar de naam 

Hutton vandaan komt; geen idee. Even naar gezocht maar niet kunnen vinden. 
Wie weet het antwoord? Waar het bij dit kampioenschap, welke al meer dan een 

halve eeuw wordt gespeeld, om gaat is dat de beste beschikbare spelers in de 
categorieën A t/m E(5 in totaal) in de regionale bonden een team gaan vormen 
en met elkaar de degens gaan kruisen. De KNSB telt 11 onderbonden die 

allemaal voor dit NK zijn uitgenodigd. In elke categorie mag slechts 1 team 
meedoen. Om kans te maken op de enorme wisseltrofee is het wel zaak om in 

alle categorieën een team te hebben want de match en bordpunten worden voor 
alle teams van een regionale bond bij elkaar opgeteld. De afgelopen weken 
hebben vanuit de NOSBO jeugdcommissie Martijn Hardeman en Sake Jan de 

Boer enorm hun best gedaan om teams te formeren. Dat lukte in drie 
categorieën: B, D en E. Onze club was goed vertegenwoordigd met acht spelers 

onder de totaal 12 NOSBO deelnemers.  
 

 

 

Het Hutton toernooi wordt elk jaar op een andere plaats in Nederland gespeeld. 



Dit keer stond de (Schaakbond Overijssel SBO) locatie Hengelo op het 

programma. Net als bij de E en D teamkampioenschappen konden de 
thuisblijvers het toernooi volgen via de groepsapp. en Martijn lukte het ook nog 

om een verslag met uitslagen en standen te publiceren op de NOSBO site. In 
2019 werd het toernooi voor het laatst in Hoorn georganiseerd waar de NOSBO 
teams na lange afwezigheid weer eens meededen. Vorig jaar ging het feest door 

de Corona crisis niet door dus vandaag de kans om de scores van 2019 te 
verbeteren. Alle teams speelden 5 ronden Zwitsers met 15 + 10 op de klok. 

 

 

NOSBO B team 

 
In het B team speelden Berend (bord 4) en Elliot (bord 2) na hele lange tijd 
eindelijk weer eens een fysiek toernooi. In het team op bord 1 Sander Wage van 

SC Staunton (succesvol op het Hoogeveen schaaktoernooi) en op drie Noël van 
der Veen (SC Assen). Op papier een prima team maar wat kregen ze een 

tegenstand vandaag. De eerste twee speelronden werd met heel veel strijd 
verloren tegen de teams van de Noord Hollandse (NHSB) en Rotterdamse 
schaakbond (RSB titelverdediger). In de derde ronde kwam de score op gang 

tegen de Amsterdamse bond (SGA). Sander, Noël en Berend wonnen, Elliot 
moest genoegen nemen met remise.  

 



 

Elliot op weg naar remise 
Ronde vier leverde een remise op tegen de SBO, dankzij winst van Berend en 

Sander. In de laatste ronde verloor het team van de Leidsche schaakbond. Alleen 
Sander wist een remise te scoren. Het team eindigde op de vierde plaats onder 

de zes deelnemende teams. Veel tegenstand voor het team maar een hele 
leerzame dag levert vaak meer op dan een prijs. De ervaring kunnen ze 

meenemen naar de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) die hopelijk binnenkort 
van start gaat. 
 

D team in actie 

Het D team kreeg daags voor het toernooi een tegenslag te verwerken. Eli Alia 

(bord 1) was stevig verkouden en moest zich voor het team afmelden. Op de 
clubmiddag vonden we gelukkig een vervanger. Matei wilde wel meedoen met 



het team. Super dat hij op het laatste moment wilde invallen wat wel inhield dat 

alle spelers een bord opschoven. Op het Hutton toernooi moeten de teams op 
rating volgorde achter de borden, Matei heeft de laagste rating dus kwam hij 

terecht op het vierde bord. Op bord drie David, Kaj op twee en Saunton speler 
Himar Ambrona Navarro op het eerste bord. Alle spelers doen op 13 november 
mee met de halve finale D teams in Almere, dus dit toernooi tegen de beste 

spelers van Nederland is een mooie voorbereiding. In de eerste ronde was het 
team niet opgewassen tegen het viertal van SGA. Alleen Himar wist met een 

indrukwekkende partij een half punt te scoren. In de tweede ronde tegen de 
titelverdediger RSB was geen eer te behalen. Op alle borden bleven de spelers 
met lege handen achter. De OSBO was de volgende tegenstander in de derde 

ronde. Tegen dit team werden de eerste machpunten binnengehaald. David en 
Matei zorgden voor een 2 – 0 voorsprong waarna Himar met een remise de 

matchpunten veilig stelde. De Leidsche Schaakbond (Leisbo) was in ronde vier 
veel te sterk voor het team.  

 

Kaj strijdend voor een goed resultaat 

 
Geen match en bordpunten in deze ronde maar de laatste match van de dag 
leverde na zeer goede partijen weer wat punten op. Matei, David en Himar 

wonnen. Kaj wist na een superspannende met veel penningen, onderste rij 
problemen (citaat Sake Jan in de app groep) net niet de partij naar zich toe te 

trekken. Balen voor Kaj dat hij geen punten heeft kunnen scoren op dit toernooi 
maar wat een enorme leerschool was het vandaag voor hem. Die ervaringen 
neemt Kaj mee naar de halve finale D teams. Dat geldt natuurlijk ook voor David 

en Matei. Met Eli Alia in het D team en met de ervaringen van deze dag kan ons 
D team weleens verrassend gaan scoren in Almere. Eindstand vandaag, een 

zesde plaats in een groep van 8. Vier match en zes bordpunten. 
 



 

E team in de eerste ronde tegen SGA 
 

In team E ook allemaal spelers die gaan meedoen in de finaleronde van het NK E 

teams in Hoogeveen op zaterdag 20 november. Net als voor het D team een 
mooie voorbereiding op dit kampioenschap, waar de verwachtingen, gezien de 

tussenstand na de halve finale in Hoogkerk, hoog gespannen zijn. In dit team 
ook een Staunton speler op het eerste bord; Ghilon Etienne. Naast hem Mehran, 
op het derde bord Simon en Imara vandaag op bord vier. In de eerste ronde kon 

het team meteen aan de bak tegen RSB. Mehran won zijn partij waarna Simon 
en Ghilon hun partijen verloren. Het was lang wachten voor een eindstand want 

Imara was in gevecht op de eerste punten veilig te stellen. Dat lukte haar dus 
een heel goed begin van het toernooi waarna ons team heel sportief werd 
gefeliciteerd door de tegenstanders.  

 



Iedereen is klaar met zijn partij, behalve Imara op weg naar de winst! 

 
In de tweede ronde wist het team de vorm van de eerste match mee te nemen. 
Het team SBO werd met 3 – 0 verslagen. Ghilon, Mehran en Simon zorgden voor 

de bordpunten. Ook in de derde ronde bleef het team ongeslagen tegen de 
Haagse Schaakbond (HSB). Mehran scoorde zijn derde punt van de dag, Imara 

was met een winstpartij sneller klaar dan in de eerste ronde en Ghilon wist 
remise te spelen, dus weer twee matchpunten erbij. In de tussenstand was het 
team geklommen naar een keurige tweede plaats met 5 matchpunten. Evenveel 

als de Rotterdamse bond maar dit team had iets meer bordpunten. Nu zou het 
spannend worden in de vierde ronde tegen SGA die de Nederlands kampioene in 

hun team had zitten, maar in de tussenstand een twee matchpunten op ons 
team achterliepen. Als je verliest doe het dan goed schreef Martijn Hardeman in 

de app groep en zo geschiedde. Het team ging, mede door te snel spelen, met 4 
– 0 onderuit. Een harde leerschool en meteen een goed leermoment voor de NK 
finale! Op naar de laatste ronde waar met een goed resultaat de top drie 

misschien nog haalbaar was. In de laatste ronde speelde het team tegen de 
Noord Hollanders (NHSB). Simon en Imara wonnen hun partij maar de energie 

bij Mehran en Ghilon was een beetje op. Resultaat een 2 – 2 gelijk spel. In de 
eindstand maakte het niet veel meer uit, winst of remise want verder dan een 
vierde plaats kon het team niet meer komen. Met zes match en 9.5 bordpunten. 

Al met al een prima resultaat van het E team in een sterk deelnemersveld. 
Jammer van het verlies tegen SGA maar wat een goede voorbereiding voor het 

NK E teams!  



Te snel spelen. Mehran wint hier wel, maar let op de klok! 

Samengevat kunnen we als club zeer tevreden zijn. Elliot en Berend eindelijk 
weer op een fysiek toernooi. Super leerzaam voor de interne competitie, de NJC 
en de NOSBO viertallen. Onze deelnemers in de D en E teams hebben dit seizoen 

al meerdere toernooien gespeeld. Dit toernooi is een ideale voorbereiding voor 
de komende NK’s. En voor de toekomst: als er ook een A en C team gaat 

meedoen dan zijn we als NOSBO zeker een kanshebber voor het Hutton 
kampioenschap! 
Na afloop stond een mooi diner in de planning: de MAC in Hengelo. Altijd goed! 



 

 
 

 

Dank aan Martijn en Sake Jan voor de organisatie en het vervoer van de 
Paardenspongers naar Hengelo. 
Verslag NOSBO  
Verslag Staunton  

https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/845-hutton-2021
https://sgstaunton.nl/drie-staunton-jeugdspelers-in-hutton-toernooi-met-live-blog/


Viaan tweede op Emmer jeugdtoernooi 
 

Zaterdag 30 oktober 2021. 

 
In Emmen organiseerde de plaatselijke schaakclub ESG zaterdag een 

jeugdtoernooi. Onder de ruim 40 deelnemers twee Paardensprongers: Viaan en 
Dagmar. Omdat het toernooi gelijk werd gespeeld met het Hutton toernooi koos 
de organisatie er voor om er geen Grand - Prix toernooi van te maken. Er waren 

geen bekers te verdienen maar iedereen, zover ik kan opmaken ging met een 
prijsje naar huis in de vorm van een stripboek, spel of knutseldoor e.d. 

 

 

Dagmar speelde in de A groep maar had niet haar dag. Ze verloor alle partijen. 

Volgende keer beter! In de B groep had Viaan wel zijn dag. Hij verloor 1 partij 
tegen de latere groepswinnaar en werd knap tweede in deze groep. Op de site 

van ESG is een verslag te lezen. 

https://esgemmen.nl/2021/10/30/emmer-jeugdtoernooi/


 

De foto's zijn gemaakt door de vader van Viaan 

 

Opnieuw veel gediplomeerden! 
 

Vrijdag 5 november. 
 

Bijna wekelijks zijn er op dit moment kinderen geslaagd voor hun 
stappendiploma. Vanmiddag was het weer raak met een flink aantal 

gediplomeerden. Het diploma stap 2 voor Lars hadden we al in huis, door 
afwezigheid werd deze vanmiddag pas uitgereikt. Veel geslaagden in de hogere 
stappen. Mehran, Eli Alia en Elliot hebben het examen stap 3 gehaald. Elliot deed 

ook met goed gevolg het examen stap 4. Ook Berend en Pieter mochten dit 
diploma vanmiddag in ontvangst nemen. Gefeliciteerd allemaal! 



 

Imara en Anton maakten vanmiddag hun examen dus volgen er volgende week 
meer blije gezichten! 

 

Romme, Maurits en Mehran periodekampioenen. 
 

Vrijdag 5 november 2021. 
 

De eerste periode zit er na zeven speelronden op, dus gaan spelers promoveren 

en degraderen. In de loperdivisie won Romme ook zijn laatste partij tegen zijn 
broer Anton. Met zeven uit zeven is Romme periodekampioen en gaat verder 

spelen in de torendivisie. 



 

In de torendivisie kon Maurits, met vijf uit vijf, de laatste twee speelronden vanaf 
Schiermonnikoog niet online spelen. Dus een spannende laatste ronde wie 

kampioen zou worden en wie met de kampioen meegaat naar de damedivisie. 
Sebastiaan verloor de partij tegen Matthias en bleef op vijf punten staan. Viaan 
was te sterk voor Lars W. en kwam ook op vijf punten. Op basis van 

weerstandspunten (WP) is Maurits kampioen en promoveert Sebastiaan met een 
tweede plaats samen met hem naar de damedivisie. In de torendivisie wordt niet 

gedegradeerd naar de loperdivisie. 
 
 

In de damedivisie was het ook superspannend, met vier spelers die nog 
kanshebbers waren voor promotie. Casper kon wegens verkoudheid klachten niet 

aanwezig zijn maar had nog een klein kansje als de concurrenten zouden 
verliezen. Simon stond na zes ronden bovenaan maar verloor tegen mede 
concurrent Mehran. David deed hele goede zaken met winst tegen Boaz. Beide 

jongens eindigden met vijf gewonnen partijen maar de WP punten die dan tellen 
zijn net in het voordeel van Mehran 25 tegen 23. Mehran en David gaan in 

periode twee verder spelen in de koningsdivisie. Omdat Ties gestopt is met 
schaken en heeft gespeeld in deze divisie degradeert 1 speler naar de 
torendivisie. Melle met 1 punt treft dit lot dus zien we hem terug in de 

torendivisie. 
 

 
In de koningsdivisie was Berend al kampioen en bewees vandaag weer dat hij op 
dit moment de sterkste is. Ook de zevende partij tegen Dagmar wist Berend te 

winnen. Het gebeurt niet vaak dat een speler in de koningsdivisie alle partijen 
weet te winnen! Onderin was het nog geen uitgemaakte zaak wie zouden 

degraderen. Lars en Matei waren afwezig dus bleven beiden op twee punten 



staan. Kaj met 1.5 uit zes partijen speelde zich veilig door te winnen van Jorn. 

Rogier bleef op 1 punt staan, hij verloor van Elliot. Op basis van 
weerstandpunten valt de beslissing wie degradeert uit de koningsdivisie. Met 

slecht een half weerstand punt meer handhaaft Lars zich in de koningsdivisie, 22 
voor Lars en 21.5 voor Matei. 
 

 
In de trainingsgroepjes veranderd er ook iets omdat de koningsdivisie eerst 

competitie speelt en daarna training krijgt tot zes uur. Matei en Rogier gaan naar 
een trainingsgroep in de grote zaal. David en Mehran gaan naar het groepje van 
Martijn. Alle uitstagen en de eindstanden periode 1 staan bij competitie op de 

site. 
 

 

Periodekampioenen en gediplomeerden. 

 
Vrijdag 12 november 2021. 

 
Vanmiddag werden de 1e periodekampioenen van het seizoen in het zonnetje 
gezet. Berend was twee weken geleden al zeker van de titel in de koningsdivisie. 

Mehran werd kampioen in de damedivisie met een hele kleine WP voorsprong op 
David. Maurits won ook met een betere WP score ten opzichte van Sebastiaan de 

torendivisie. Romme won alle partijen in de loperdivisie. De jongens kregen een 
leuke bekert als aandenken. Maurits krijgt het aandenken volgende week 
zaterdag op het E teamkampioenschap. 

 

 

 
Weer een aantal gediplomeerden. Imara en Edgar zijn geslaagd voor stap 2 en 

Anton heeft het diploma opstap 2 binnen. Gefeliciteerd allemaal! 



D team uitgeschakeld in halve finale. 
 

Zaterdag 13 november 2021. 
 

Vier weken geleden op zondag 10 oktober wist ons eerste D team met de nodige 
moeite de derde plaats te veroveren op het NOSBO/FSB D team kampioenschap. 

Het team bleef toen ons tweede team maar net voor. Vandaag volgde in Almere 
(Sportcomplex Annapark) het echte werk, de halve finale NK D teams. We kozen 

voor een team met vijf spelers waar we gingen wisselen op het vierde bord. 
Keuze voor een vijfde speler te over. Maar gezien het E team volgende week de 
NK finale in Hoogkerk speelt, kozen we voor Matthias. Als D speler had hij het 

goed gedaan in ons derde team op het eerste bord tijdens het kwalificatie 
toernooi en een NK ervaring is mooi en heel leerzaam. Matthias was dan ook heel 

blij dat hij mee mocht doen. 
 

 

match tegen Klim Op 
 

Vroeg in de ochtend vertrokken onze teamspelers. Hieke en Eli Alia per trein, Kaj 
per auto met zijn moeder en oudere broer Jesse (die ook een schaakliefhebber 

is) vanaf huis en Sjoerd en Ronald per auto met de rest van het team vanaf de 
Hunzeborgh. Na een rit van ruim anderhalf uur bereikten we de speellocatie. We 
zagen op de parkeerplaats meer auto's met kinderen aankomen wat een gelukje 

was want we hadden geen idee waar we heen moesten met een enorm gebouw 
voor ons. Per toeval vonden we de juiste ingang naar de speel en recreatie 

ruimte waar we na scannen van onze QR codes konden doorlopen. Eli Alia en 
Hieke waren intussen op station Almere op zoek naar hun gereserveerde fietsen. 
Op het station was een verbouwing aan de gang te zijn wat een zoektocht 

opleverde waar ze hun fietsen konden ophalen. Ze vonden ze uiteindelijk achter 
een bouwkeet waarna ze een tijdrit moesten rijden om vlak voor de eerste match 

om 11 uur de locatie te bereiken. 



 

Tijd voor analyse 
 

Geen ideale voorbereiding voor Eli Alia om gehaast achter het eerste bord plaats 
te nemen match tegen HSG uit Hilversum, de eerste van de vijf tegenstanders in 

poule 3. In deze poule veel sterke teams met teamratings die veel hoger lagen 
dan ons teams. Maar we hadden van te voren ook gezien dat er mogelijkheden 

lagen om bij de beste drie te komen en door te gaan naar de finale. Twee keer 
winnen en een keer voor een verrassing zorgen met een remise zou voldoende 
zijn voor plaatsing. Notatie was op dit kampioenschap niet verplicht maar we 

kozen ervoor om dit wel te doen. Met notatie haal je het te snel spelen eruit en 
het levert nuttige analyse op voor de trainers. In de speelzaal mocht geen 

publiek aanwezig zijn en ook voor de teamleiders was er weinig te doen. Geen 
remise aanbieden/aannemen dus lieten we het team zijn gang gaan. Tijdens de 
matches hadden we onze "spionnen", de vrije bord vier speler, die wel als 

teamlid de zaal in kon, en ons op de hoogte bracht hoe het ervoor stond. In de 
eerste match waren de Hilversummers zoals verwacht te sterk voor ons team, 

alleen David op het derde bord wist een remise te scoren. 



 

Laatste match tegen VAS Amsterdam 

 
In ronde twee en drie lagen onze kansen. Eerst tegen Philidor Leeuwarden waar 

we in de NOSBO/FSB kwalificatie met 2 - 2 gelijk speelden. David en Eli Alia 
wonnen, Matthias speelde remise in een partij waar hij eerst volledig verloren 
stond. Een mooie opsteker voor het team, de eerste matchpunten waren binnen. 

Vol vertrouwen ging het team de derde ronde in, tegenstander het tweede team 
van Klim Op. Dit team was op basis van de gemiddelde rating ongeveer gelijk 

aan ons dus de sleutelmatch voor het team. Je zult net zien dat in de eigenlijk 
beslissende ronde het mis gaat. Het team speelde wat te snel ten opzichte van 
de andere ronden, Op bord twee won Kaj zijn partij, Elia Alia, David en Matei 

verloren. Moira Domtoren uit Utrecht was in ronde vier, zoals verwacht, te sterk 
voor het team. Kaj haalde er knap een half puntje uit. 

 
 
In de laatste ronde weer een sterke tegenstander, VAS Amsterdam. Het team 

wist wat er op het spel stond dus volop concentratie achter de borden. Matei won 
als eerste met een hele knappe aanval. David verloor niet veel later bord op 

twee, het was wachten op de anderen die in een bijna lege speelzaal er alles aan 
deden om de winst binnen te halen. Het lukte Eli Alia om te winnen maar na een 
hele lange partij moest Kaj zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. 

Natuurlijk een prachtig resultaat maar richting een finaleplaats schoten we niets 
op. Een vijfde plaats met 3 match en 6.5 bordpunten was onze positie in de 

eindstand. VAS Amsterdam bleef ons een matchpunt voor en Klim Op scoorde 
ook drie matchpunten maar had een half bordpunt meer. Jammer van de 
verloren match tegen Klim Op, winst had een finale plaats opgeleverd. De winst 

van vandaag is wel dat het team weer veel heeft geleerd, mede door de notatie 
waarmee tussen de partijen door konden analyseren. Alle teamleden scoorden 

punten, daar kunnen we ook tevreden over zijn. 



 

Afsluiting van een mooie schaak dag 
 
Op de terugweg sloten we een leerzame en gezellige dag af in de Mac te Joure. 

Dank aan alle ouders voor hun support en aan de ouders van Kaj dank voor het 
rijden. Volgende week in Hoogkerk de finale van de E teams waar we een hele 

mooie uitgangspositie hebben met een vierde plaats in het tussenklassement na 
de halve finale. 
 

 
In Almere speelde ook stadgenoot SG Stauton in poule 4. Het Staunton team 

speelde drie keer remise maar verloor helaas in de laatste ronde. Met drie match 
en zeven bordpunten werden ook zij 5e in hun poule. Helaas gaan er dus geen 
NOSBO/FSB teams naar de finale. 

 
 

Verslag Staunton  
Alle uitslagen en eindstanden staan hier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sgstaunton.nl/jcc-staunton-c-en-d-team-in-actie-13-11/
https://knsb.netstand.nl/scores/index/35


 

 

E team eindigt op de 9e plaats in NK finale. 
 

Zaterdag 20 november 2021. 

 
De eerste maanden van het schaakseizoen 2021 – 2022 staan voornamelijk in 
het teken van team schaken. Voor heel veel kinderen en ook voor de schrijver 

van dit verslag zijn het de mooiste momenten in het schaken. Met vier spelers 
van je club probeer je de match en zo veel mogelijk bordpunten te scoren. 

Matchpunten zijn natuurlijk heel belangrijk maar de bordpunten spelen een 
beslissende rol bij een gelijk aantal matchpunten in de stand. Vorige week 
speelde ons D team in Almere de halve finale NK en werd maar net uitgeschakeld 

voor de finale ronde. Ons E team kwalificeerde zich op 2 oktober zich als 
poulewinnaar, in een enigszins gedevalueerd toernooi waar zes teams niet 

kwamen opdagen, voor de nationale finale die vandaag in Hoogkerk werd 
gespeeld. 
 

 

Na de halve finale bleek het Dorpshuis Hoogkerk op 2 oktober bleek dat de zaal 

voor de finale van vandaag niet beschikbaar te zijn. Dus was het plan uit te 
wijken naar Hoogeveen. Twee weken geleden kreeg de organisatie het bericht 

dat de zaal in Hoogkerk toch beschikbaar was. Dus was de keuze snel gemaakt, 
we gaan spelen in het Dorpshuis. Voor de organisatie waar ik ook in zit, de ideale 
plek, want onze draaiboeken zijn op het Dorpshuis afgestemd en we hebben daar 

hele goede contacten opgebouwd. Natuurlijk wil je voor zo’n groot toernooi de 
perfectie na streven dus trok de organisatie van alles uit de kast. Om te 

beginnen drie livestreams in de zaal en een liveblog met uitslagen en standen 
waarmee het thuisfront, en dat waren nogal wat ouders uit den lande, het 
toernooi konden volgen. Vanwege de Corona mocht er geen publiek met de 

teams meereizen en in de speelzaal waren alleen voorafgaande aan de partijen 
teamleiders welkom. Alle teams kregen bij binnenkomst een zakje met 

lekkernijen, de teamleiders en chauffeurs konden bij de bar een gratis kop koffie 
of thee ophalen. Deze geste werd door de teams die vooral vanuit de Randstad 

https://www.scdepaardensprong.nl/post/e-team-eenvoudig-door-naar-de-finale-updates-volgen


naar Groningen kwamen bijzonder gewaardeerd. De avond voor de finale hebben 

een aantal organisatoren de zaal al ingericht met nieuwe borden (in de halve 
finale bleken de NOSBO borden aan vervanging toe) zodat we op de finale dag 

nog de puntjes op de i konden zetten. 
 

 

Uitzwaai moment (foto NOSBO site) 

 
Ons E team keek uit naar deze finale want in de tussenstand stonden we op een 
keurige vierde plaats met 5 match en 10 bordpunten. Dit waren de resultaten 

van de teams waar we in de halve finale tegen gespeeld hadden en die zich ook 
voor de finale hadden geplaatst (Staunton, Philidor en Magnus Leidsche Rijn). 

Vooraf wisten we dat in de poules die ook op 2 oktober in Muiderberg hadden 
gespeeld acht, voornamelijk hele sterke teams, naar Hoogkerk zouden komen. 
Hun gemiddelde teamrating lag over het algemeen een heel stuk boven de 

Hoogkerker finalisten. De missie top 10 eindigen zou mooi zijn, het uitgangspunt 
voor de twee finaleronden. 



 

Gelukkig geen verkoudheid klachten in het team dus hoefde invaller Julian niet in 
actie te komen. Een tegenvaller was er wel want teamleider Sjoerd moest 

thuisblijven met een heftige verkoudheid en een positieve test in de familie waar 
hij in contact mee was geweest. Door zijn absentie wisselde ik van rol, van de 

badge organisatie naar badge teamleider. Vooraf besloten we met de zelfde 
teamopstelling als in de halve finale, de finale te gaan spelen. Met tussen 

haakjes hun rating Imara (605), Mehran (681), Simon (693) en Maurits (635) 
levert een gemiddelde teamrating op van 653. In dit verslag bij de tegenstanders 
hun gemiddelde. 



 

Tijdens de partijen mochten de teamleiders niet in de speelzaal blijven. Dat heeft 
zijn voor en nadelen. Het blijft rustig in de zaal is een pluspunt maar het niet 
kunnen volgen van de partijen is een nadeeltje. Bij remise aanbod of 

aangeboden moesten de kinderen hun teamleider opzoeken na het stilzetten van 
de klok. Omdat we hoog in het klassement stonden kwamen we in de vierde 

ronde (de eerste drie kwamen vanuit de drie halve finale resultaten) meteen een 
van de titelfavorieten tegen; ESV uit Eindhoven (1040). De Eindhovenaren 
hebben altijd een heel goed E team. In de vele jaren waar we present waren op 

het NK wist hun team de titel vaak mee te nemen naar de lichtstad. Als je tegen 
zulke goede tegenstanders verliest probeer dan een bordpuntje mee te nemen, 

belangrijk bij gelijk eindigen. De eerste drie borden verloren maar Maurits lukte 
het weer om zijn serie winstpartijen in de E teams dit seizoen met een puntje te 
verhogen tot 14. In ronde vijf tegen Zukertort (948) Amstelveen het zelfde 

resultaat op het scorebord. Opnieuw scoorde Maurits het punt. In de tussenstand 
stond het team op de negende plaats dus tijd om minimaal een bordpunt te 

scoren tegen RSR Ivoren Toren uit Rotterdam (673). Gezien hun teamrating 
moest dit mogelijk zijn. Mehran en Maurits zorgden voor een gelijke eindstand 2 
– 2. Een opsteker voor het team want te veel verliezen in de eerste ronden is 

niet zo goed voor het moraal. In de zesde ronde opnieuw een zware indeling 
Klim Op (959) uit Capelle aan de IJssel. Ook in deze match wist Maurits een 

bordpunt te scoren voor het team. Helaas gingen de andere partijen verloren. 
Imara en Simon hadden een lastige middag maar wisten in ronde zeven van de 

nul af te komen. Het team van ASA uit Arnhem (met drie spelers zonder rating) 
werd met 4 – 0 verslagen. Dit maximale resultaat was natuurlijk heel goed voor 
het doel de top 10 halen en iedereen was van de nul af, dat geeft 

zelfvertrouwen. Intussen stond Maurits op 18 winstpartijen achter elkaar in het 
team. Een resultaat wat ik in onze clubgeschiedenis nooit eerder heb 



meegemaakt. Met nog twee ronden voor de boeg had Maurits een mooi 

voornemen: de twintig halen. 
 

 

Tussendoor even concentratie voor andere zaken. 
 

In de voorlaatste ronde weer een finalist uit Muiderberg, het team van Almere 
(984). Met dezelfde cijfers waarmee we de vorige wonnen ging deze verloren. 
Heel jammer voor Maurits zijn voornemen maar hij kon in de laatste ronde 

misschien nog wel een puntje toevoegen. In die laatste ronde hadden we wat 
geluk met de paringen. We troffen het team van Moira Domtoren (434). In de 

tussenstand stonden we 10e dus moest er een resultaat worden geboekt. Al heel 
snel wonnen Simon en Mehran die voor een minimale remise zorgden. Tien 
minuutjes later gevolgd door Maurits die weer een partij won. Imara werd steeds 

schaak gezet waarna ze haar partij verloor. Met de 3 – 1 winst op zak was het 
wachten op de uitslagen van de andere matches. Daar zaten wat verrassingen bij 

van onze medeconcurrenten om de plaatsen 7 t/m 10. Nadat alle uitslagen 
waren verwerkt konden we heel tevreden zijn: de negende plaats van Nederland 
met 10 match en 22 bordpunten. 

Als we kijken naar het eindklassement dan valt het volgende op. Vier teams in de 
top 10 speelden de halve finale in Hoogkerk, de rest in Muiderberg. Chesscool uit 



Haarlem eindigde als tweede met een half bordpunt voorsprong op DD Den Haag 

mede door drie maximale resultaten vanuit de halve finale in Hoogkerk. LSG uit 
Leiden werd achtste en het team van Magnus Leidsche Rijn vinden we terug op 

de 10e plaats. De teams vanuit Muiderberg waren vanmiddag duidelijk sterker 
dan de halve finale finalisten uit Hoogkerk zoals de eerdere verwachting in dit 
verslag. Ons team trof vanmiddag vier teams die boven ons eindigde en die we 

allemaal verloren, waaronder de nieuwe kampioen ESV Eindhoven. Met de twee 
winst matches en de remise hielden we deze teams onder ons. 

 
 
De eindstand: 

 

Als we kijken naar de persoonlijke resultaten kunnen we concluderen dat het 
team er het best mogelijke heeft uitgehaald. Imara op het eerste bord had veel 

tegenstanders ver boven de 1000 punten. Beetje jammer van de laatste partij 
die ze op basis van rating had kunnen winnen. Niet helemaal de vorm van de dag 

maar het gaat om het team waarin Mehran de punten (3) op ratingbasis prima 
binnenhaalde. Simon had het duidelijk lastiger met het hogere niveau maar toch 
mooi twee gewonnen partijen en een hele belangrijke rol in het team tijdens de 

kwalificatie en in de halve finale. Maurits bewees maar eens dat bord vier heel 
belangrijk is! 



 

Maurits periodekampioen torendivisie periode 1 
 

Voorafgaande aan het toernooi een beker voor Maurits, dat is mooi meegenomen 
op deze spannende NK dag.  

 
 

Ons team op de negende plaats en ESV Eindhoven Nationaal Kampioen. Dat is 
eerder gebeurt. Zie ons rijke archief 2009- 2010 toen deze spelers nog niet 
geboren waren. Scrol naar beneden naar 22 mei ook in Groningen! 

Op de NOSBO site het live blog met heel veel linkjes naar andere clubs en een 
heel mooi foto video reportage! 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=txi2qB5zOPs 

 

Loting beker, de laatste 16. 
 

Vrijdag 26 november 2021. 

 
We hebben alvast verder geloot in de bekercompetitie. De loting werd verricht 
door Berend die de namen lootte, Dagmar de positienummers en Jip zorgde voor 

de plakbandjes. 

https://eed55442-67e7-462b-9076-980da144018b.filesusr.com/ugd/2d94ee_388d95ade3bb4b879a335829e055f431.pdf
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/844-nkfinale-jcc-e-2021


 

De uitkomst: 
Hedde - Pieter 
Maurits - Mehran 

Sebastiaan - Matei 
Kaj - Jip 

Carlijn - Berend 
Elliot - Casper 
Aron/Eli Alia - Jorn 

Dagmar - Viaan 
De partij tussen Aron en Eli Ali moet nog worden gespeeld. Speeldatum voor de 

laatste 16 is vrijdag 17 december. 

 
 

Opnieuw een diploma uitreiking. 
 

Vrijdag 26 november 2021. 

 
De aflopen weken hebben veel kinderen hun stappenexamen gedaan en het 

diploma ontvangen. Vanmiddag kwamen er weer vijf bij. Elia Alia stap 4, Aron 
stap 3, Simon stap 2, Charlotte stap 1+ en Azadeh opstap 2. Gefeliciteerd 

allemaal! 



Charlotte ontbreekt op de foto. 

 

 

NOSBO 4 tallen: SC de Paardensprong 2 wint van SC 

de Paardensprong 1 
 

Vrijdag 26 november 2021. 
 

Verslag Sake Jan de Boer. 
 
Terwijl de persconferentie van Rutte en De Jonge nog vol in gang was, 

verzamelden vanavond twee teams van de Paardensprong zich in hun thuishonk 
voor hun onderlinge wedstrijd in de eerste ronde van Tweede Klasse A van de 

NOSBO-competitie 2021-2022. Was het enkele uren eerder in de twee zalen van 
de Hunzeborgh zonder noemenswaardige COVID belemmeringen nog een drukte 

van belang geweest met kinderen, trainers en enkele ouders dicht op elkaar, nu 
dienden zeven deelnemers voor aanvang hun QR-code te tonen aan de als 
wedstrijdleider optredende en om die reden van de QR-verplichting ontheven 

achtste speler. Oftewel: welkom in de wondere wereld van corona. 



 

Een en ander weerhield de spelers er niet van zich vol goede moed aan vier ver 
uit elkaar in het midden van de grote zaal staande tafels plaats te nemen. 

Integendeel: voor de meesten zou het de eerste echte (fysieke) schaakpartij in 
bijna twee jaar worden. Een gemêleerd gezelschap. Ik telde drie Paardensprong 
trainers, twee Paardensprong jeugdtoppers, twee schaakvaders, een oud 

schaakvader, zelfs een vader van een Paardensprong trainer, zoals gezegd een 
wedstrijdleider en ook nog eens twee NOSBO-bestuurders. (Dat zijn er ruim 

meer dan acht, zal de lezer opmerken, maar dat lag hem aan de diverse 
dubbelfuncties.)  
 

Even willekeurig eigenlijk waren ook de opstellingen van beide teams. Zoals het 
hoort lag de gemiddelde rating van het eerste team hoger dan die van het 

tweede, maar daar stond tegenover dat de twee jeugdspelers zich bij de laatsten 
hadden aangesloten. Niet alleen dat, zij werden na onderling overleg pal voor het 

duel ook maar meteen aan de hoge borden gezet. Een greep die niet verkeerd 
uitpakte. 
 

Aan de eerste van hen, Berend Visser, de ondankbare taak het op te nemen 
tegen het Paardenspronglid met verreweg de hoogste rating, Martijn Hardeman: 

https://ratingviewer.nl/list/53/clubs/020052/. Op zich gaat het Berend niet 
slecht af, maar gedurende het middenspel komt hij wel enigszins bedrukt te 
staan. Echt veel lijkt er nog niet aan de hand te zijn, maar spelend met zwart 

besluit hij met f6 tot een poging zich van die druk te bevrijden. Gedurfd, maar 
iets té, zo blijkt al snel. Met een ongedekt paard op b6, een dreigende aanval op 

de pion erachter en de verzwakking van e6, kan niet alles meer verdedigd 
worden. Als Martijn op de volgende zet ook nog eens een vork met grote 
gevolgen kan loslaten, geeft Berend meteen op. Met zoveel stukken nog op het 

bord ietwat aan de vroege kant lijkt het, maar wel realistisch. 
 

 

https://ratingviewer.nl/list/53/clubs/020052/


Ondertussen is op het bord naast hen een krankzinnig gooi- en smijtwerk 

gaande. De jonge Hardeman - Aron, schuin tegenover zijn vader zittend - moet 
daar Sjoerd Jan Burgsma van zich af zien te houden. Sjoerd Jan had kennelijk 

besloten de jeugdspeler met eigen wapenen tegemoet te treden. Met het surplus 
aan ervaring zou hem dat vast de winst moeten brengen, zo zal de gedachte bij 
hem geweest zijn. Spelend als een jonge god valt Sjoerd Jan onder opoffering 

van een stuk de witte stelling aan. Op Aron lijkt het niet veel indruk te maken. Al 
verdedigend richt die tegelijkertijd het vizier op de zwarte rokadestelling. 

Schrijver dezes moet bekennen dat hij zelfs met behulp van de engine er niet 
veel van begrijpt. Behalve dan dat diezelfde engine een dertigtal zetten lang een 
plus van bijna tien voor wit aangeeft, met dien verstande dat de waardering 

verscheidene keren even makkelijk terugvalt naar nul! Speel vooral de partij na 
via de Lichess-link onderaan dit artikel. Uiteindelijk gebeurt toch waar het 

gedurende de hele partij naar uitzag: de complicaties worden Sjoerd Jan te 
machtig en het punt gaat verdiend naar Aron. Waarmee de stand op 1- 1 komt, 
alles dus op het conto van de Hardemannen. 

 
Aan de andere kant van mij is het iets rustiger. Al is de stelling ook daar niet 

evenwichtig, want ik zie dat Sjoerd met zwart twee stukken voor een toren heeft, 
wat toch een voordeeltje zou moeten betekenen. Zelf in een eindspel beland, zie 

ik echter op zeker moment vanuit een ooghoek beide spelers gebaren maken dat 
remise onontkoombaar is. Hier biedt de engine wel uitkomst. Zwart staat 
inderdaad (veel) beter, maar als die zijn stukken wat ongelukkig neerzet en 

daarmee de bewegingen van zijn dame inperkt, weet Jan dankzij het overwicht 
van zijn twee torens Sjoerd slim tot herhaling van zetten te dwingen. 

Tussenstand 1,5-1,5. 
 
Een echt evenwicht is een partijlang te vinden aan mijn eigen bord waar ik met 

zwart tegen Johan Jorritsma speel. Twee uiterst behoedzame spelers voor wie als 
eerste doel geldt niet de controle over het spel te verliezen en derhalve elke 

manoeuvre welke mogelijkerwijs tot maar enige complicatie zou kunnen leiden 
uit de weg gaan. Anders gezegd: oersaai schaak. Maar het dan nog wel 
presteren, zoals ondergetekende, in tijdnood te raken. Na de opening heb ik het 

- achteraf bezien - onjuiste idee dat er een stellingsvoordeel te bereiken is. Als ik 
ten einde raad geen andere mogelijkheid zie dan toch maar stuk na stuk te 

ruilen, resteert een eindspel waarin ik hard voor remise blijk te moeten vechten. 
Na dameruil ontstaat een dubbel toreneindspel. Daarin overziet Johan een 
gepende pion. Behalve dat ik hiermee het punt in de schoot geworpen krijg, is dit 

ook het eerste moment in de partij is dat de engine tot een waardering boven de 
één komt. Curieus detail: als Johan de toren geslagen had (met een torenruil tot 

gevolg), had ik het volgende plan willen volgen: 34…Txc1+ 35. Kg2 Td1 36. Tc2 
Txd5 37. Tc8+. Waarna de engine nog steeds remise aangeeft... 
 

Zo werd het dus 2,5 - 1,5 voor Paardensprong 2. Na afloop werd geopperd dat 
gezien de dramatische COVID-ontwikkelingen deze winst zomaar automatisch 

het kampioenschap zou kunnen inhouden. Laat we dat vooral niet hopen en dat 
normaal schaken na Nieuwjaar weer gewoon mogelijk zal zijn. Maar voorlopig 
staat het team twee volle punten los van de concurrentie... en is het 

winterkampioen, dat wel: https://nosbo.netstand.nl/scores/index/8#division_17 
De uitslagen: https://nosbo.netstand.nl/pairings/view/209 De partijen: 

https://lichess.org/study/XsHUYA1y/GhtBXFwM 
 

https://nosbo.netstand.nl/scores/index/8#division_17
https://nosbo.netstand.nl/pairings/view/209
https://lichess.org/study/XsHUYA1y/GhtBXFwM


Vier prijzen op GP Groninger Combinatie 
 

Zaterdag 4 december 2021. 
 

Eindelijk na bijna twee jaar in de Corona tijd was het zover; een Grand - Prix 
toernooi. De afgelopen twee jaar werden er wel wat toernooien gespeeld o.a. het 

stappenkampioenschap en team toernooien waar we met de E en D teams 
spannende momenten beleefden. Aan dit GP toernooi deden onder de 42 

deelnemers zeven Paardenspongers mee. Het hadden er meer kunnen zijn want 
Elliot, Mehran en Azadeh op de deelnemerslijst moesten door omstandigheden 
afhaken. Een behoorlijk aantal clubleden, en waarschijnlijk ook van andere 

schaakclubs, zagen deelname onder de huidige besmettingsaantallen niet zitten. 
Toeschouwers waren niet welkom in de speelzaal maar door de webcame van 

Martijn Hardeman was het toernooi min of meer toch te volgen. Een aantal 
clubleden was ons mooie clubshirt helaas vergeten! 
 

 

Opvallend bij dit toernooi was de indeling in de groepen A t/m E. Lang niet 

iedereen zat in de groepen op ratingvolgorde. In groep A was Berend ingedeeld 
maar op basis van KNSB rating in groep B hoorde te spelen. Berend is een echte 

runner up met een periode titel in onze competitie op zak en zeer opvallende 
prestaties in het JSN talententeam dus dit was een gelegenheid om zijn rating op 
te hogen naar 1000 +. Berend deed het uitstekend met vier winstpartijen en een 

verlies tegen Sono Folkers. Op basis van onderling resultaat werd hij tweede 
maar belangrijker veel punten gewonnen voor zijn rating! 



 

In groep B was Dagmar eindigde Dagmar heel dicht bij en podiumplek. De twee 
verloren partijen tegen hogere ratinghouders was misschien voorspelbaar maar 
jammer van de partij tegen Abe Smeding waar de ratings dicht bij elkaar lagen. 

 

 

 
 

 

In groep C was Ruben oppermachtig Hij won alle zeven partijen, een prestatie 
van formaat! 

 

In groep D een vreemde indeling. Sebastian met rating 353 hoorde bepaald niet 

thuis in een groep waar een stuk of vier spelers met een (bijna) dubbele rating 



waren ingedeeld. Een soort van kansloze missie vooraf waarbij ook aangetekend 

moet worden dat met een dergelijke indeling, de organisatie een speler 
uitschakelt om een prijs te winnen want die verschillen zijn gewoon te groot. 

Sebastian zorgde met de enige winstpartij wel voor een verrassing door Imara te 
verslaan. Imara eindigde met drie winstpartijen en een remise in de 
middenmoot. 

 

 

 
 

 

In de E groep vier spelers zonder rating, dus oppassen als je tegen deze spelers 
achter het bord gaat. Je kunt heel moeilijk inschatten hoe sterk ze zijn. Matthias 

was in deze groep ingedeeld maar hoorde hier eigenlijk gezien zijn ratingstatus 
niet thuis. Matthias zien we sinds de D teams met NK deelname helemaal 

opbloeien en gaat steeds beter spelen. Vanmiddag won hij de groep overtuigend 
door alle partijen te winnen. Super gedaan! (in deze groep staat Frida als 
Paardensponger maar dit klopt niet). 

 



In groep F de laatste van de zeven Paardensprongers, Matei. Matei maakt de 

laatste maanden flinke stappen voorwaarts. Meest belangrijke is dat hij beter is 
gaan leren om met verlies om te gaan en niet blijft hangen in een negatieve 

spiraal. In de F poule trof Matei twee hogere ratinghouders en een lagere plus 
drie spelers zonder rating. Tegen deze spelers werden de partijen gewonnen en 
tegen de andere drie haalde Matei een 50% score. Op onderling resultaat met 

4.5 punten een mooie tweede plaats voor Matei! 

 

Dank aan de organisatoren voor eindelijk weer een GP toernooi. Wel wat jammer 

van de wat scheve groepsindeling. Natuurlijk moeten de niet ratinghouders 
gemengd worden met spelers die een rating hebben om ratingberekening 
mogelijk te maken maar dat had toch wat anders gekund. 

 

 

Alle foto's zijn gemaakt door Martijn Hardeman. 

 
 

 
 
 
 



Eindstand Grote Clubactie: 995 loten verkocht! 
 

Vrijdag 10 december 2021. 
 

Vanmiddag zijn de laatste loten van de Grote Clubactie 2021 afgerekend op de 
club. Clubleden en trainers hebben dit jaar 995 loten verkocht. Dat is wat minder 
dan vorig jaar maar toch een geweldig resultaat. 

 

Met de opbrengst schaffen we nieuwe clubshirts aan, betalen we een groot deel 
van het kampeerweekend en kunnen we nieuwe materialen en training 

benodigdheden aanschaffen. 
Op de eerste clubmiddag van volgend jaar (14 januari) vieren we het succes met 

taart eten en voor iedereen die voldoende loten heeft verkocht ligt de unieke SC 
de Paardensprong Rubiks Kubus klaar. Bovendien zijn er cadeaubonnen voor de 
beste loten verkopers die we dan bekend maken. 

 
 

Laatste clubmiddag 2021 
 

Vrijdag 17 december 2021 
 
De laatste drie weken hebben we de clubtijden door de Coronamaatregelen 

gewijzigd. Een half uurtje eerder zijn we van start gegaan zodat iedereen om 
17.00 de Hunzeborgh uit zou zijn. We kijken tevreden terug over deze weken 

want iedereen heeft zich eraan gehouden, dank daarvoor. In de trainingen van 
de Koningsdivisie moesten we ook aanpassingen doen omdat om 17.00 deze 
groep, na de competitie partijen, met de training door Jonas en Martijn van start 



gaat. Een aantal clubleden koos ervoor om de partijen online op Lichess te 

spelen omdat ze niet voor een partij naar de Hunzeborgh konden komen. Deze 
partijen lopen nu op schema zodat we in deze divisie geen achterstanden krijgen. 

 

 

Elke clubmiddag voor een vakantie spelen we bekercompetitie waarin vanmiddag 

de partijen in de laatste 16 van start zijn gegaan. Dus geen interne competitie 
vanmiddag. Aron speelde op de club online tegen Jorn en won beide partijen. 
Elliot en Pieter plaatsten zich ook voor de achtste finale na winst op Casper en 

Hedde. Berend en Carlijn wonnen beiden online een partij. Na online vluggeren, 
na de clubmiddag op Lichess, plaatst Berend zich ook bij de laatste acht. Vier 

matches staan nog open. Deze worden komende week gespeeld. De uitslagen 
volgen natuurlijk op onze site.  
 

Vanavond werden de nieuwe Corona maatregelen bekend. We gaan nu in een 
volledige lock - down. Het is dus onzeker of we op 14 januari de clubmiddag 

kunnen hervatten. Op het programma staat het vieren van het Grote Clubactie 
succes. We houden de clubleden op de hoogte hoe en wanneer we verder gaan. 
 

 
Tot slot wensen we iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 

2022! 
 

 
. 
 

 



Simon en Noé periodekampioenen. 
 

Vrijdag 21 januari 2022. 

 
In de competitie zijn we bezig met de laatste speelronden. Vorige week was er 

door de lock-down geen clubmiddag. Ronde zes in de dame en koningsdivisie is 
toen ingedeeld en konden de partijen op Lichess worden gespeeld. Niet alle 
partijen zijn afgelopen week gespeeld. We geven de spelers de kans om hun 

partij en ook voor spelers die zich vandaag op tijd hebben afgemeld, voor 
donderdagavond te spelen. 

 

 

Training in de kleine zaal. 

 
In de loperdivisie won Sven twee partijen en staat nu op vijf punten. Steph was 
er vanmiddag niet maar met nog twee partijen tegoed en op dit moment vier 

punten heeft hij de beste papieren om periode twee te winnen. Vrijdag valt de 
beslissing. 

 
Noé en Matthias, koplopers na de zesde ronden maakten geen fout in de laatste 

ronde periode twee. Met 5.5 punten zijn ze gelijk geëindigd dus geven de 
weerstandpunten de doorslag. Met slechts een half puntje meer is Noé periode 
kampioen. Beide jongens promoveren naar de damedivisie. Opvallend is de 

prestatie van Romme. Net gepromoveerd uit de loperdivisie staat Romme met 
vier knap op de vierde plaats. 

 



Onderin de damedivisie is het spannend. Vier spelers, Ruben, Matei, Casper en 

Boaz, staan in de gevarenzone. Matei en Boaz spelen nog tegen elkaar en Casper 
heeft nog een partij tegoed tegen Hedde. Voor Casper gaat het dus om 

degradatie maar voor Hedde staat promotie op het spel. Hij staat tweede met 
vier punten en moet ook nog inhalen tegen Rogier. Imara en Carlijn hebben 
dezelfde score als Hedde maar Carlijn speelt nog tegen Julian. Het wordt nog 

spannend! Periodekampioen is Simon. Hij is met een score van zes punten niet 
meer in te halen door de achtervolgers. Naast de beker voor het 

periodekampioenschap promoveert Simon naar de koningsdivisie. 
 
Of Simon in de koningsdivisie zijn broer David tegenkomt is nog de vraag. David 

staat samen met Mehran, Jorn en Kaj onderin het klassement. David en Jorn zijn 
uitgespeeld en hebben twee punten. Kaj heeft een punt (Adj niet meegerekend) 

en speelt nog tegen Elliot en Mehran, een degradatie concurrent met ook een 
punt. Berend en Jip zijn beide koplopers met zes punten. Jip heeft al zijn partijen 
gespeeld, Berend speelt nog online tegen Dagmar en heeft dus goede papieren 

om zijn tweede periodetitel binnen te halen!  
 

In de bekercompetitie speelden Matei en Sebastiaan tegen elkaar om een plek bij 
de laatste acht. Matei won beide partijen en is dus door. Er staat nog een match 

open voor de laatste plek, Jip tegen Kaj. Binnen twee weken moeten we een 
uitslag hebben van hun partijen die online wordt gespeeld. Op de vrijdag voor de 
voorjaarsvakantie gaan we loten en spelen we de kwartfinale. 

 
 

Diploma's voor Hedde en Romme 
 

Vrijdag 28 januari 2022. 
 
Een feestelijke clubmiddag met prijzen voor de periodekampioenen, afsluiting 

Grote Clubactie en als eerste diploma uitreiking. Hedde, Romme en Steph 
maakten vorig jaar hun examens. Door de drukte in de kerstpost arriveerden de 

diploma's wat later en vorige week was alleen Romme aanwezig. Vanmiddag 
konden we twee diploma's uitreiken. Hedde is geslaagd voor stap 3 met een 9 en 
Romme scoorde een mooi cijfer voor zijn examen stap 1, een 8! Gefeliciteerd. 

Als Steph weer aanwezig is krijgt ook hij zijn stap 1 diploma. 



 

 
 
 

Periodekampioenen in het zonnetje. 
 

Vrijdag 28 januari 2022. 
 

De tweede periode in de competitie zit erop. De laatste weken was het lastig om 
alle online partijen te spelen. Helaas kregen we niet alle uitslagen binnen dus 
moesten we volgens de regels een uitslag invullen. In de koningsdivisie speelde 

Berend remise tegen Dagmar. Met dit resultaat wint Berend de 2e periode en is 
geplaatst voor de finale om het clubkampioenschap. Mehran speelde zich veilig 

door te winnen van Kaj. Kaj speelde niet tegen Elliot en degradeert samen met 
Jorn naar de damedivisie. 



Periodekampioenen periode 2 

Carlijn won haar partij tegen Julian eindigt als twee, dus promotie naar de 

koningsdivisie. Hedde won van Rogier maar verloor van Casper. Hij mist dus net 
promotie, Casper speelde zich met dit resultaat veilig. Onderin won Boaz volgens 

de regels tegen Matei, die zijn afspraak om te spelen tegen Boaz vergeten was. 
Rogier won online van Sebastiaan waarmee de damedivisie de degradanten 
bekend zijn: Matei en Sebastiaan. In de torendivisie waren de promovendi al 

duidelijk Noe is kampioen en mag samen met Matthias verder spelen in de 
damedivisie. In de loperdivisie was Steph vorige week niet aanwezig. Vanmiddag 

en waarschijnlijk ook volgende week is Steph ook niet aanwezig. We kunnen 
zolang niet wachten want we gaan vanmiddag verder met de derde periode. 
Sven heeft de meeste punten op dit moment dus is hij de periodekampioen en 

promoveert naar de torendivisie. 
 

In de bekercompetitie zijn nu alle partijen gespeeld. Jip won twee keer van Kaj 
en is door naar de laatste acht. Loting en spelen op de vrijdag voor de 
voorjaarsvakantie. 

 

 

 

 



Finish Grote Clubactie met taart eten, de Rubiks kubus 

en cadeaubonnen. 
 

Vrijdag 28 januari 2022. 
 

Het is inmiddels een traditie geworden, de afsluiting van de Grote Clubactie met 
een speciale clubmiddag. Net als vorig jaar kregen de kinderen en trainers weer 
als lekkernij de SC de Paardensprong tompouce.  

 

 
 
 
Voor iedereen die het minimaal aantal verkochte loten heeft gehaald weer een 

leuk aandenken aan de club. Na de SC de Paardenspong mok, de rugtasjes en 
vorig jaar de badhanddoek dit jaar de Rubiks kubus met zes afbeeldingen. Onze 

thuisbasis de Hunzeborgh, grote en kleine zaal, kampeerweekend, SC de 
Paardensprong toernooi prijsuitreiking en natuurlijk ons clublogo. Superleuk om 
mee te spelen maar voor later een hele leuke herinnering. 

 

De beste lotenverkopers werden weer beloond met een Bol.com cadeaubon. 

Azadeh en Mahran verkochten net als vorig jaar de meeste loten. Op de tweede 

plaats eindigden Melle en Sebastiaan. De bon voor de derde plaats ging naar 

Matei. Natuurlijk gaat het om het totaal aantal verkochte loten en daar kunnen 

we weer trots op zijn: 995 met een opbrengst van maar liefst 2.423,28 Euro. 

 

http://bol.com/


 

 

 

 

 



Steph en Noé geslaagd. 
 

Vrijdag 4 februari 2022. 
 

Twee geslaagden vanmiddag. Steph deed vorig jaar zijn examen voor stap 1. 
Door Corona kreeg hij vandaag pas zijn diploma. Steph maakte geen enkele fout 
dus de maximale score.  

Noé maakte vorig week het examen stap 2 en scoorde een 8. Gefeliciteerd! 
 

 
 

 

 

 

Winst en remise viertallen teams. 
 

Vrijdag 4 maart 2022. 

 
Voor onze beide NOSBO viertallen teams uitkomend in de tweede klasse A stond 
vanavond een thuiswedstrijd op het programma. Team 1 met Martijn Hardeman, 

Sjoerd Jan, Sjoerd en Johan Jorritsma trof het damesteam van SISSA IV. Team 2 
met Martijn, Sake Jan, Jan Baptist en Pieter trof het team van HSP/Veendam II.  

 
 
 

 
 



 
 
 
Een paar weken geleden verloor ons tweede team van SISSA IV maar vandaag 

wist team een de matchpunten in eigen huis te houden. Op bord vier won Johan 
met een mooie driedubbele aanval de partij. Op bord een kwam Martijn in een 
vastzittende stelling remise overeen met zijn tegenstandster. Sjoerd Jan maakte 

in het middenspel een misrekening op het tweede bord wat hem de partij kostte 
maar Sjoerd won een toren en daarmee de partij. Met de overwinning doet team 

een goede zaken in de tweede klasse A met de koppositie. 
 
 

Team twee behaalde een zwaar bevochten remise tegen HSP/Veendam II. Pieter 
was op het vierde bord als eerste klaar. Hij kwam terecht in een pionnen toren 

eindspel die door beide spelers niet te winnen was. Martijn kwam niet lekker uit 
de opening op bord een. Naarmate de partij vorderde kwam hij steeds beter in 
de partij en dwong de witte stukken terug in verdedigende posities. Met een 

prachtige aanval gevolgd door dubbelschaak was er geen houden meer aan voor 
wit. Het wachten was op bord twee en drie waar Sake Jan en Jan terecht 

kwamen in een lastig middenspel. Het was tegen half 12 toen de beslissingen 
vielen. Op het bord van Jan kwam ook een pionnen/toren eindspel wat remise 

opleverde. Sake Jan kreeg een goed geplaatste aanval tegen die niet meer te 
verdedigen was. Met de 2 - 2 eindstand staat het team op de tweede plaats in de 
tweede klasse A. De stand is wel enigszins vertekend omdat niet alle teams een 

gelijk aantal wedstrijden heeft gespeeld. Op 17 maart speelt team twee uit bij 
Groninger Combinatie V. Ons eerste team gaat op 31 maart op bezoek bij 

HSP/Veendam III waarna ergens in april beide teams thuis de laatste wedstrijd 
speelt. 
 

 

https://nosbo.netstand.nl/scores/index/8


PJK, Eli Alia NOSBO meisjeskampioen D 
 

Zaterdag 5 maart 2022. 
 

Op de inmiddels vertrouwde plek, het Dorpshuis in Hoogkerk, organiseerde de 
NOSBO Jeugdcommissie vandaag de eerste van de drie speeldagen om de 
NOSBO PJK (Persoonlijke Jeugdkampioenschappen) titels. Op de eerste speeldag 

kwamen de schakers in de D categorie, geboortejaren 2010 en jonger in actie. In 
de planning stond ook het toernooi in de A/B categorie, maar door de kwalificatie 

toernooien voor het NK (vandaag in Rotterdam) speelt deze categorie op 14 mei 
om de titel en het prijzengeld beschikbaar gesteld door de NOSBO.  

 

 

Onder de 22 deelnemers die vandaag in actie kwamen zeven Paardensprongers. 

Van te voren stonden zeven ronden gepland. Maar omdat er heel snel gespeeld 

werd besloot de organisatie na de vierde ronde er een achtste ronde aan vast te 

plakken. Achteraf bleek deze extra ronde geen invloed te hebben gehad op het 

eindresultaat. 

Noe, die nog niet zo veel ervaring op toernooien heeft kwam goed uit de 

startblokken. Met twee uit vier leek hij mee te kunnen draaien voor het podium 

maar helaas lukte het niet meer om punten te scoren uit de overige vier partijen. 

Ook Sebastian eindigde met dit punten aantal. Drie Paardensprongers vinden we 

terug in de middenmoot van het eindklassement met vier punten: Maurits, 

Mehran en Simon. Mehran koos ervoor om te noteren om het tempo er wat uit te 

halen. Een goede keus want het hielp hem wel om rustiger te spelen maar het 

zorgde ook voor afleiding waardoor hij soms de verkeerde keuzes maakte en een 

paar keer vergat de klok in te drukken. Bij Maurits en Simon zag ik ook een 



aantal partijen waarin razend snel gespeeld werd. Jammer want het heeft vast 

een paar punten gekost. Overigens waren zij niet de enigen waarvan we dachten 

dat ze de trein moesten halen. Het heeft vast te maken met weer lekker fysiek 

achter het bord zitten. Komende zaterdag zien we Simon, Sebastian en Mehran 

terug bij de categorie C. Hopelijk spelen ze dan wat minder snel. 

 

De NOSBO heeft drie NK plaatsen bij de meisjes in categorie D. Imara plaatste 

zich als derde meisje in dit toernooi voor het NK van 26 t/m 28 mei in Rijswijk. 

Ze scoorde vijf punten uit de acht partijen waarmee Imara tevreden kan zijn. 

Sarah Schipper (SC Ten Boer) scoorde ook vijf punten maar haar WP was een 

half puntje hoger. Eli Alia is al een paar jaar het beste meisje van de NOSBO. 

Ook op dit toernooi was ze veruit de beste met 6.5 punten. Met een tweede 

plaats in de eindstand mocht ze twee bekers in ontvangst nemen. Een heel mooi 

resultaat tussen de beste jongens in deze categorie. Ambrona Himar (SC 

Staunton) werd de NOSBO kampioen en mag samen met clubgenoot Etienne 

Ghilon (3e plaats) naar het NK algemeen. 

 



 

 

 

Zaterdag gaat het toernooi verder in Hoogkerk. Dan komen de categorieën C 

(t/m 14 jaar) en E (10 jaar en jonger) aan de beurt. Voor de meisjes in de C 

categorie zijn er geen NK plaatsen te winnen want de voorronden worden 



landelijk gespeeld. Natuurlijk zijn er wel bekers te winnen en zijn er ook 

geldprijzen! 

 

 

333e Diploma in de clubgeschiedenis voor Ben. 
 

Vrijdag 11 maart 2022. 
 

Sinds een paar weken is Ben lid van onze club. Hij had op school al aardig wat 
schaaklessen gehad dus tijd om examen te doen voor stap 1. Met een acht is ben 
geslaagd. Gefeliciteerd! 

 

 
 



PJK meisjes C nog onbeslist! 
 

Zaterdag 12 maart 2022. 
 

Op de tweede dag van de Persoonlijke Jeugdkampioenschappen (PJK) was het in 
Hoogkerk vandaag de beurt aan de C (t/m 14 jaar) en de E (t/m 10 jaar) 
spelers. De C spelers begonnen hun toernooi om 10.00 uur, de E'tjes mochten 

uitslapen, zij speelden vanaf 13.00 uur in de kleine zaal. 

 

 
 

In de E categorie deden slechts 13 kinderen mee waaronder twee 

Paardensprongers: Azadeh en Sven. Azadeh was de jongste deelneemster en 

nog lang geen E speelsters. Zij deed vooral mee om veel te leren en had de hele 

middag veel plezier wat ook belangrijk is. Het enige punt wat ze scoorde kwam 

uit een bye in de eerste ronde maar ze krijgt nieuwe kansen op het PJK voor FGH 

spelers op 23 april in de Hunzeborgh. Sven won vier van de zeven partijen en 

eindigde op de gedeelde derde plaats. Op weerstandpunten werd hij vijfde wat in 

het sterke deelnemersveld een mooie einduitslag is. 

 

Bij de C categorie kwamen maar liefst elf Paardensprongers in actie onder de 22 
deelnemers. Dit aantal toont maar weer eens aan dat onze clubleden heel veel 

zin hebben in een fysiek toernooi! Vooraf wisten we dat een plek in de top drie 
voor onze clubleden gezien de hoge ratings in het deelnemersveld een lastige 

zaak zou gaan worden. Onder de meisjes hadden we wel vier troeven voor de 
NOSBO titel beste meisjes 2022: Eli Alia, Imara, Carlijn en Dagmar. 



 
 
Eerst naar onze jongens waar Matthias de meeste punten wist te scoren. Vier 

punten uit zeven partijen leverde voor hem de tiende plaats op. Maurits werd 
twaalfde met 3.5 punten. Daar had misschien iets meer in gezeten want hij 
speelde soms te snel. Maar als D speler een mooi resultaat. David won het 

onderlinge treffen van zijn broer Simon maar in de eindstand bleef Simon, ook 
nog D speler, zijn oudere broer voor 3 - 2. Voor Hedde en Casper was het hun 

eerste toernooi in lange tijd. Het was duidelijk even wennen om veel partijen 
achter elkaar te spelen. Hedde won drie partijen en Casper twee. Mehran begon 
het toernooi waar hij vorige week mee eindigde, noteren. Vorige week zagen we 

hem veel rustiger spelen door de notatie en ook vandaag was dat het geval. 
Jammer dat hij met een flinke voorsprong in een van de partijen zijn 

tegenstander pat zette. Met 2.5 punten als D speler mag hij tevreden zijn in het 
sterke deelnemersveld. 



 

Tot de laatste ronde was het enorm spannend bij de meisjes. Eli Alia had een 

moeizame start. Ze verloor in de eerste ronde van een van de titelfavorieten 
Noel Koene (SC Hoogeveen). In de tweede ronde speelde ze verrassend remise 

tegen Maurits en ronde drie leverde ook geen punten op tegen clubgenote 
Dagmar. De ronden die volgende leverde drie winstpartijen op tegen Hedde, 

Simon en David. Met 3.5 punten had ze in ronde zeven kans op de meisjes titel. 
Ook Dagmar trof het ook niet in de eerste twee ronden. Sono Folkers 
(Matadoren) en Etienne Ghilon (Staunton) (beiden ook favoriet om op het 

podium te komen) waren een maatje te groot. De winst op Eli Alia bracht haar 
terug in het klassement waarna ze ook wist te winnen van Matthias en Anouk 

Koerts (Staunton). Met drie punten had ze in ronde zeven ook kans op de 
meisjestitel. 
 

 
Carlijn schoot als een raket uit de startblokken. Vier zeges uit vier partijen tegen 

Casper, Mehran, Imara en Roan Wiersma (SC Haren) betekende en eerste plaats 
in de tussenstand na ronde vier. Daarna kwam ze de toppers tegen. Tegen Sono 
verloor ze kansloos maar tegen Noel lag een remise in het verschiet. In een 

lastig eindspel, met kans op een half punt, maakte ze een klein foutje in en 
toren/pion eindspel. Met vier punten ging ze de laatste ronde in. Deze score 

stond na zes ronden ook op het bord voor Imara. Zij won de eerste twee partijen 
van Sarah Schipper (SC Ten Boer) en Matthias. Tegen Carlijn en Anouk werd 
verloren maar in ronde vijf en zes werd gewonnen van Hedde en Dagmar. De 

meiden hebben dus punten van elkaar gesnoept maar in de laatste ronde 
allemaal kans op de meisjes titel.  

 

 



 

 

Of het de zenuwen waren of iets anders, om eventueel een beslissende remise te 

scoren, weet ik niet maar alle vier gingen in de laatste ronde onderuit. Dagmar 
had op papier de makkelijkste tegenstander maar kreeg een niet te verdedigen 
aanval op de GH lijn. Eli Alia en Carlijn troffen weer sterke tegenstanders, Matteo 

Petrelli (Staunton) en Etienne. Beiden waren een maatje te groot voor onze 
meiden. De langste partij van de dag werd gespeeld op het eerste bord waar 

Imara er alles aan deed om de meisjestitel binnen te halen. Geluk had ze niet 
met de indeling want ze trof Sono die de NOSBO titel algemeen inmiddels in de 
tas had. In een eindspel met pionnen paard was ze kansloos tegen een paard 

achter haar pionnen. Als hoogst eindigende meisje won Carlijn toch een 
geldprijs. 

 
 
In de eindstand drie meisjes die allemaal vier punten hebben. Imara, Carlijn en 

Elisa Oostinga (SC Ten Boer). Bij een gelijke eindstand om het kampioenschap 
tellen allen de winstpunten. De weerstandpunten in het voordeel van Carlijn 

tellen niet. Dit betekend dat er een barrage gespeeld moet worden om te titel 
NOSBO kampioene beste meisje Cat. C 2022. Vanmiddag was daar geen tijd 
meer voor dus gaat dit ergens de komende maanden gespeeld worden. Het 

wordt even zoeken naar een geschikte datum, mede omdat Carlijn de overtocht 
moet maken vanaf Schiermonnikoog!  

 
 
Verslag en uitslagen standen op de NOSBO site. 

 

 

https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/869-persoonlijke-jeugdkampioenschappen-c


NOSBO Viertallen: GC 5 geen partij voor team 2. 
 

Donderdag 17 maart 2022. 
 

Twee weken na de remise tegen HSP/Veendam 2 mocht ons tweede team 
vandaag weer achter de borden in een uitwedstrijd tegen Groninger Combinatie 
5. In het Denksportcentrum verscheen ons team in een hele andere opstellen als 

thuis tegen HSP Veendam. 
 

 
 

Voor het resultaat maakte het niet veel uit, het werd een stevige overwinning 

voor het team. Berend won op bord 1, op bord twee eindigde de partij van Aron 

in remise. Achteraf leek op dit bord winst misschien mogelijk. Ook op de borden 

drie en vier werd gewonnen. Ruben (vader van oud clublid Lodewijk) en Frans 

(vader van Pieter) scoorden de punten. 0.5 tegen 3.5 is een overwinning die je 

niet vaak ziet in de viertallen competitie, heel goed voor onze bordpunten. 

In de Tweede Klasse A is team twee nu koploper het 5 match en 9.5 bordpunten. 

Ons eerste team staat tweede met 4 match en 7 bordpunten. Zij spelen op 31 
maart uit tegen HSP Veendam 2. Op 29 april volgt de ontknoping in deze poule 

in de Hunzeborgh. Team 1 speelt dan tegen Groninger Combinatie 5 en 
HSP/Veendam 3 is de tegenstander van team 2.  
 

 

 

 

 

 



Spannend slot in de 3e periode! 

 
Vrijdag 25 maart 2022. 

 
In de competitie zijn we al weer gevorderd tot de laatste ronde in de 3e periode. 

In alle divisies is het spannend wie periodekampioen gaat worden, wie 
promoveert en degradeert. 

In de loperdivisie moest ons nieuwe clublid Ben vandaag 3 partijen spelen. De 
eerste twee tegen Tim en Anton wist Ben te winnen waarna de partij tegen Steph 
moest uitmaken wie de periodetitel zou winnen. Ben was een stuk sterker en 

promoveert naar de torendivisie. 
 

 
In de torendivisie wordt niet gedegradeerd dus kijken we naar boven in de stand. 
Matei stond na de 6e ronde bovenaan en maakte geen fout. Met de winst op 

Sven zien we Matei in de 4e periode terug in de damedivisie. Sven promoveerde 
na de tweede periode naar de torendivisie en heeft het met 4 punten op de 

vierde plaats keurig gedaan. Sebastiaan had promotie in eigen hand maar 
verloor verrassend van Charlotte. Melle profiteerde van deze misstap. De winst 
tegen Pim leverde hem de tweede plaats op, dus promotie naar de damedivisie. 

 

 
Rogier was heel veel weken niet aanwezig dus kon geen punten scoren. Hij moet 

zijn plek in de damedivisie terug zien te verdienen in de torendivisie. Mathhias 
won van Boaz en speelde zich met twee punten op basis van WP punten (alle 
punten van je tegenstanders bij elkaar opgeteld) veilig. Boaz had geluk dat 

Julian er niet was en Julian dus niet kon scoren (in de laatste twee ronden in een 
periode kan je geen bye opnemen). Beiden hebben twee punten maar de WP van 

Boaz is net even beter, 22 tegen 21.5.  



In de top van de damedivisie blijft het ook na vandaag nog spannend. 

Vanmiddag stonden twee topduels op het programma. Kaj tegen Jorn en Hedde 
tegen Maurits. Hedde won zijn partij en schakelde Maurits uit voor promotie. 

Hedde heeft 4.5 punten, evenveel als Casper die van Noe won maar de WP van 
Hedde is een half puntje hoger. Dit kan doorslag geven voor promotie naar de 
koningsdivisie. Kaj won zijn partij van Jorn waarmee hij een flinke stap doet naar 

de periodetitel. Kaj staat ook op 4.5 punten maar moet nog online spelen tegen 
Ruben die ook nog kans heeft op de titel. Ruben moet ook nog spelen tegen 

Imara en kan dus op 5 punten komen als hij beide partijen wint. (In het 
klassement zie je adj staan voor partijen die nog gespeeld moeten worden. Deze 
worden als remise eerst meegenomen).  

In de damedivisie spelen twee clubleden online. Maurits vanaf Schiermonnikoog 
en Ruben door zijn schoolrooster vanuit Delfzijl. 

Vooruitblik: als Kaj wint van Ruben dan is Kaj kampioen. Hedde promoveert 
dan ook. Als Kaj verliest en Ruben wint ook van Imara dan is hij de kampioen en 
tevens promoveert Hedde dan ook. De uitkomst volgt later deze week.  

In de koningsdivisie mag, om de strijd om het kampioenschap eerlijk te houden, 
online gespeeld worden bij absentie van een van de spelers. Vanmiddag vier 

afwezigen wat inhoud dat er nog geen eindstand is. Wel is al duidelijk dat de 
periodetitel naar Pieter gaat. Hij won van Aron en heeft een plek in zeker de 

halve finale. In de onderste regionen blijft het spannend. Mehran weet als enige 
dat hij in de vierde periode in de damedivisie speelt. 

 

Drie prijzen in Emmen, Carlijn plaatst zich voor NK C 

meisjes. 
 

Zaterdag 26 maart 2022. 
 

Vandaag werd in Emmen het 1e Grand - Prix toernooi van 2022 gespeeld, 

hopelijk volgen er nog heel veel dit jaar. Onder de 43 deelnemers drie 
Paardensprongers. In groep B met zes spelers werd Ruben knap 2e met drie 

punten. 
 

 



In groep C scoorde Imara vijf punten waarmee ze gedeeld tweede werd. Het 

onderling resultaat was in haar nadeel. Dus een beker voor de derde plaats. 

Sven speelt regelmatig toernooien, daar wordt je beter van. Vandaag scoorde 

Sven vijf punten uit zeven partijen. Op onderling resultaat werd Sven derde. 

Goed gedaan want Sven zat een een sterke groep. 

 

Drie deelnemers, drie prijzen! Een goede dag voor onze schakers! 
Een verslag van het toernooi is te lezen op de site ESG. 

Onderstaand beelden van de prijsuitreiking. 

 

 

 

https://esgemmen.nl/2022/03/26/alvast-de-uitslagen-van-het-grand-prix-toernooi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periode kampioenen, promovendi en degradanten. 
 

Vrijdag 1 april 2022. 
 

De derde periode in de interne competitie zit erop. Ben is zoals eerder gemeld 
periodekampioen in de loperdivisie. Hij gaat in periode vier spelen in de 
torendivisie. Steph is tweede geworden en gaat ook spelen in de torendivisie. 

 

 
 

               Periodekampoenen (Kaj ontbreekt vanwege ziekte) 

 
 

Matei is de winnaar in de torendivisie en gaat samen met Melle die tweede werd 
spelen in de damedivisie. Vanuit de damedivisie degraderen Rogier en Julian die 
de laagste WP punten heeft. Kaj is de winnaar in de damedivisie. Hij won de 

openstaande partij tegen Ruben. Hedde is tweede geworden op basis van een 
half WP puntje meer dan Casper. In de Koningsdivisie wint Pieter de derde 

periode en plaatst zich voor de halve finale. Mehran was al zeker van degradatie 
in de koningsdivisie. Nu alle uitslagen van de inhaalpartijen zijn gespeeld weten 
we ook wie de tweede degradant is. Carlijn heeft de minste WP punten, zij speelt 

in periode vier in de damedivisie. 

 

 

 

 



Melle met klasgenoten Kompas naar finale BSK. 
 

Zaterdag 9 april 2022. 
 

Na een jaar waarin door Corona geen basisscholenkampioenschap Stad 
Groningen gespeeld kon worden, was het vandaag tijd voor de 33e editie. Net als 
voorgaande jaren werd het toernooi gespeeld in wijkcentrum het Dok in 

Lewenborg, Na de gemeentelijke fusie met Ten Boer en Haren blijft de opzet van 
het basisscholenkampioenschap hetzelfde. In Haren en de regio Ten Boer worden 

"eigen" scholenkampioenschappen georganiseerd. 
 

 
 

         Het Kompas viert feest op het podium (foto ouders Melle) 

 

 
Het aantal deelnemers van onze club was in vergelijking met voorgaande jaren 
wat minder. Bij de groep 8 leerlingen deden Ben (Wegwijzer), Mehran 

(Heerdstee) en Charlotte (Dom Helder Camara) mee. Charlotte werd 10e bij de 
groep 8 leerlingen met vijf punten uit negen partijen. Een heel mooi resultaat 
want ze won ook een beker in het meisjes klassement! Met dezelfde score werd 

Ben 11e op basis van weerstandpunten. Mehran werd met zes punten vierde 
maar mocht toch de beker voor de derde plaats groep 8 in ontvangst nemen. De 

toernooi winnaar Himar won de beker als winnaar van het algemeen klassement 
en zit ook in de laatste klas van de basisschool Dubbele bekers werden niet 
vergeven. Mehran's zusje Azadeh (groep 3 de Heerdstee) won een partij en 

kreeg het tweede punt via een bye door het oneven aantal deelnemers. Leuk 
voor haar was dat ze toernooileider Hiddo mocht helpen met de verloting. 

 
 
 

 



 

 

In het archief van de BSK toernooien kom ik het Kompas als deelnemende school 

in de laatste 10 jaar niet tegen. Dit jaar waren ze wel van de partij waarbij zeker 

heeft meegespeeld dat Melle naar deze school is gegaan. Op deze school heeft 

de schrijver van dit artikel de afgelopen maanden een aantal klassikale lessen 

gegeven, waardoor het schaken op school in de klas van Melle populair werd. 

Met zeven leerlingen was de school vandaag present en ze lieten meteen van 

zich horen. De scores van de beste vier Kompas schakers was voldoende om de 

derde plaats in het scholenklassement te halen. Een hele knappe prestatie, 

temeer omdat Melle als enige van de deelnemers van het Kompas ook op een 

club speelt. Op 21 mei mag de school meedoen in de NOSBO finale welke wordt 

gespeeld in het Dorpshuis in Hoogkerk. We gaan zien hoever ze in deze finale, 

waaraan ook scholen elders uit onze provincie en Drenthe aan meedoen, gaat 

komen. 

 
Anton geslaagd voor stap 1 

 
Vrijdag 15 april 2022. 

 
Opnieuw een geslaagde op de clubmiddag. Anton heeft het examen stap 1 goed 
gemaakt. Met een 7 is hij in het bezit van het stap 1 diploma. Gefeliciteerd! 

 



 

 

Beker: Dagmar, Mehran, Jip en Berend naar halve 

finale. 
 

Vrijdag 15 april 2022. 

 
De kwart finale in de bekercompetitie stond gepland op de vrijdag voor de 

voorjaarsvakantie. Door de storm destijds, met afgelaste clubmiddag, kon het 
toen niet doorgaan. Vandaag kreeg het toernooi een vervolg. Na loting verricht 
door Dagmar en Pieter met hulp Mehran die zorgde voor de plakbandjes werd er 

verder gespeeld. In de beker spelen we in deze ronde 15 minuten per persoon 
per partij. 

 
Berend tegen Pieter was het topduel uit de loting. Beiden hebben een 

periodetitel(s) in de interne competitie op zak. De eerste partij eindigde met 

twee koningen op het bord. De tweede partij was een prooi voor Berend. Dagmar 

won haar beide partijen tegen Matei. Bij Aron tegen Jip eindigde een partij 

onbeslist maar in de tweede partij was Jip de sterkste. Mehran moest spelen 

tegen Elliot. Elliot was niet aanwezig en we hadden geen afmelding van hem 

ontvangen. Dan treden de clubregels in werking. Geen afmelding ontvangen dan 

verlies je de partij, ook in de bekercompetitie. Bij afmelding mag je altijd 

inhalen. Mehran plaatst zich dus zonder te spelen voor de halve finale welke 

wordt gespeeld op de vrijdag voor de meivakantie. Natuurlijk gaan we eerst 

loten wie tegen wie gaat spelen. 

 



 
 

 

 

 

 



1e Paaseitjes toernooi meteen een succes! 
 

Vrijdag 15 april 2022. 
 

Kunnen we iets doen met paaseitjes op Goede Vrijdag was de geachte van een 
van onze trainers. In de trainersappgroep volgde snel overleg en vanuit het idee 
werd een nieuw toernooitje geboren. Het passeitjes toernooi. De inkoop bij een 

plaatselijke supermarkt was maar liefst 5 kilo eitjes, ruim 650 stuks. 
 

 
 

Iedereen kreeg een startzakje met 8 eitjes. We speelden 5 ronden Zwitsers waar 

bij winst 3 eitjes te verdienen waren, bij remise 2 en als je had verloren kreeg je 

toch nog een eitje als troost. De verdiende eitjes mochten niet op de club worden 

opgegeten. Alle kans dat het materiaal onder de chocolade zit en veel papiertjes 

op de grond. De kinderen die in de beker speelden konden na afloop van hun 

partijen ook meedoen. De kinderen vonden het superleuk dus krijgt het 

paaseitjes toernooi de komende jaren op Goede Vrijdag vervolg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Paardensprongers dragen bij aan daverend succes 

Kloostertuin BSSK Assen / Imara kampioen bovenbouw 
 

Zaterdag 16 april 2022 

Verslag en foto's: Martijn Hardeman 
 

 
Vandaag was het Basisschoolschaakkampioenschap (BSSK) van Assen. Vaste 
klant is hier de Kloostertuin, waar schaken op de Leonardo-afdeling een regulier 

schoolvak is. Ondergetekende is één van de schaakdocenten die daar wekelijks 
voor de klas staat. 

 
 

Dat het schaken leeft op de Kloostertuin, wisten we al van de landelijke online 
toernooien die in de coronaperiode gespeeld werden en waar mooie successen 
behaald werden. Ook voor dit fysieke toernooi was de belangstelling enorm, 

waardoor de Kloostertuin met tegen de 40 spelers veruit het grootste team op de 
been bracht.  

 
 
De spelers waren verdeeld in twee groepen: een groep t/m 9 jaar (groene groep) 

en een groep t/m 12 jaar (blauwe groep; grofweg de bovenbouw). Iedere groep 
speelde 7 ronden Zwitsers. 

 
 

https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/856-kloostertuin-overtuigend-naar-finale-christmas-cup


 

Sven had een goede start 

 
In de blauwe groep vinden we vier Paardensprongers terug: de klasgenoten 

Simon, Julian en Imara (aan hun klas geeft ondergetekende les) en Sven. Het 
werd een hele mooie dag voor de Kloostertuin en al snel werd duidelijk dat deze 
Paardensprongers daar een belangrijke rol in zouden spelen. 

 
 

Ronde 1-4 
Julian moest nog even op gang komen. Uit de eerste vier ronden scoorde hij 
twee punten, waar hij misschien wel op iets meer had gehoopt. Sven kwam 

daarentegen goed uit de startblokken met 3 uit 4. Simon (bij het vorige BSSK 
van 2 jaar geleden kampioen in de categorie 9-jarigen) en Imara (bij datzelfde 

BSSK kampioen bij de 8-jarigen) gooiden vanaf het begin de remmen los en 
startten beiden met 4 uit 4. 
 



 
 

Imara en Simon tegen elkaar 
Ronde 5 

Toen kwam het onvermijdelijke moment dat ze tegen elkaar moesten. Het werd 
een hele spannende partij. In het eindspel dacht Simon met een paardoffer een 
pionpromotie te kunnen forceren. Imara vond met nauwkeurig spel een redding 

waardoor Simon een paard en een pion achter kwam. Dat kwam niet meer goed, 
waardoor deze belangrijke partij naar Imara ging. Sven won deze ronde 

opnieuw, waardoor hij met 4 uit 5 naast Simon kwam. Ook Julian won en kwam 
daarmee op 3 uit 5. 
 

 
Simon 



 

 
Ronde 6 

Mogelijk was Simon even zijn balans kwijt, want in ronde 6 ging het vrij snel mis 
waardoor hij opnieuw verloor. Julian begon juist op stoom te raken en won 
opnieuw, waardoor hij met 4 uit 6 naast Simon kwam. Intussen moest Sven het 

opnemen tegen Imara. Hij kwam een kwaliteit en een pion achter, maar kreeg de 
kans om een kwaliteit terug te winnen. Hij dacht echter meer kansen in de 

aanval te hebben en ging daarvoor. Een dappere keuze, maar helaas voor Sven 
bleek de aanval van Imara sneller te gaan; winst voor Imara.  
 

 
 

Imara gefocust op het kampioenschap 

Ronde 7 
Bij het ingaan van de laatste ronde Imara stond met 6 uit 6 een vol punt voor op 
de rest. Toen haar tegenstander in gelijke stelling remise aanbood, besloot ze 

verder geen risico’s meer te nemen. Met 6,5 uit 7 werd Imara daarmee overall 
kampioen van de bovenbouwgroep én werd ze eerste van de 

leeftijdscategorie 11 jaar en ouder. Een prachtig vervolg op haar goede 
toernooiresultaten van de afgelopen periode. 

 
 
Simon herpakte zich goed in de laatste ronde. Hij won en met 5 uit 7 legde hij 

beslag op een mooie 2e plaats in de categorie 11 jaar en ouder. Julian zette 
zijn winning streak voort en won voor de derde maal op rij. Daarmee kwam ook 

hij op 5 uit 7, wat goed was voor een tweede plaats in de categorie 10 jaar 
(in Assen wordt de leeftijdsgrens bepaald o.b.v. de exacte geboortedatum, 



waardoor klasgenoten in verschillende categorieën kunnen spelen). Knap 

gedaan! 

 
 

Helaas was de koek bij Sven een beetje op aan het einde van dit toernooi. Ook 
zijn laatste ronde ging verloren, waarmee hij op 4 uit 7 kwam in de categorie 10 
jaar. Geen prijs dit keer voor Sven, maar gezien zijn snelle vooruitgang de 

afgelopen tijd zal een volgend succes vast niet lang op zich laten wachten. 

 

 

 

Teamklassement 
Niet alleen de Paardensprongers in het Kloostertuin-team waren zeer succesvol. 

In totaal gingen 10 van de 12 (zeer fraaie) individuele bekers naar de 
Kloostertuin. In het teamklassement waren de eerste vier plaatsen (steeds 

bestaande uit vier spelers) voor deze school, waardoor alle drie de finaleplaatsen 
die in Assen op het spel stonden, aan de Kloostertuin uitgereikt werden. Dat ging 



gepaard met nog eens drie bekers, wat de score op 13 van de 15 bekers voor 

de Kloostertuin bracht; een ongekend succes. Op naar de finale van 21 mei! 
 

 
Rest ons om schaakclub Assen hartelijk te bedanken voor de prima organisatie 
van het toernooi. Op hun site zijn ook alle uitslagen te vinden.  

 
 

(Vanwege privacy mogen we geen foto's van Julian plaatsen)  
 
 

Carlijn NOSBO meisjeskampioen Cat. C 
 

Zaterdag 23 april 2022 

 
Op 12 maart werd het NOSBO PJK in de categorie C gespeeld. Destijds eindigde 
drie meisjes met een gelijk aantal punten op de eerste plaats. De reglementen 

schrijven dan een barrage voor. Door gebrek aan tijd konden de beslissende 
partijen niet gespeeld worden. Vandaag lukte het wel, mede omdat 

Schiermonnikoogster Carlijn op het vaste land was, tijdens het NOSBO 
persoonlijk FGH kampioenschap. 
 

 
 

Voordat de jongste categorieën in de grote zaal aan hun toernooi begonnen werd 

er geloot wie in de eerste ronde met wit zou gaan spelen. Carlijn trof de witte 

pion dus zij kon met die kleur beginnen tegen Elisa Oostinga van SC Ten Boer. 

Het werd een spannende partij waar er voor beiden winstmogelijkheden lagen. 

Mat in drie leek voor de Ten Boerster de partij te kunnen beslissen maar Carlijn 

https://www.schaakclubassen.nl/2022/04/16/bssk-assen-2022-ontaardt-in-open-kloostertuin-kampioenschap/#more-6985


probeerde daar iets aan te doen door haar pion naar het promotieveld te 

schuiven om de vijandelijke dame weg te jagen. Zover kwam het niet. Elisa haar 

tijd was om dus winst voor Carlijn. 

 

In de tweede partij tegen Imara speelde Carlijn met zwart. Toen ik de kleine zaal 

binnen kwam was Imara in tijdnood. Zij had nog een kleine minuut op de klok 

terwijl Carlijn er nog bijna tien had. Op dit niveau hoef je niet te raden wat er 

gebeurt. Met zo weinig tijd ging Imara door de klok. Waar kwam dit tijdverschil 

vandaan? Imara was in het begin van de partij vergeten de klok in te drukken. 

Met de tweede winst van Carlijn was de driekamp al gespeeld. Carlijn in NOSBO 

kampioene in de categorie C en heeft zich tijdens het online kwalificatie toernooi 

geplaatst voor het NK. Gefeliciteerd. De partij tussen Elisa en Imara werd nog 

gespeeld maar na een aantal zetten werd remise overeengekomen. 

 



Geslaagde NOSBO pupillenmiddag in de Hunzeborgh. 
 

Zaterdag 24 april 2022. 

 
Op een zonovergoten middag werd vandaag in onze thuisbasis de Hunzeborgh de 
Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen (PJK) in de jongste categorieën F,G en H 
gespeeld. 

Aan het toernooi deden 12 kinderen mee waarvan twee van onze club. Trouwe 
lezers van onze site vragen zich wellicht af waar dit lage aantal vandaan komt 

want meestal hebben we onder onze clubleden veel FGH'tjes. Op dit moment 
hebben we niet zo heel veel jonge kinderen op de club en het merendeel die wel 
mee konden doen, konden vandaag helaas niet. Volgend jaar beter want dan 

komen een behoorlijk aantal jonge kinderen naar de club. 
 

 
 
Als het zonnetje schijnt en er is net als vandaag niet te veel wind dan is het 

heerlijk om buiten te zitten op de 'Hunzeborgh heuvel'. Terwijl veel ouders buiten 
genoten van het mooie weer werden binnen in de grote zaal de partijen 

gespeeld. In de categorie F deden vier kinderen mee die twee keer tegen elkaar 
speelden. Viaan Gohil van SC Staunton was de grote favoriet en maakte deze rol 
waar. Hij won alle zes partijen. Ten Boerster Isa Ensink was het enige meisje in 

deze categorie dus won ze de titel.  
 



 
 
De acht G en H spelers speelden in een groep dus in zeven ronden troffen ze 

elkaar een keer. In deze groep de twee Paardensprongers: Azadeh en Anton. 

Gisteren op de clubmiddag hadden we nog extra met hun geoefend op openingen 

en verdedigen tegen herdersmat. De verwachting, uit ervaring, vooraf was dat 

deze groep heel snel zou gaan spelen en dat we tegen drie uur al klaar zouden 

zijn. Niets bleek minder waar want we zagen veel partijen waarin rustig gespeeld 

werd en de spelers de tijd namen. Op veel borden verschenen vaak meerdere 

dames. Met al die rechte lijnen en diagonalen werd het een aantal keren pat. 

Zoveel mogelijk pionnen naar de overkant krijgen zien we heel vaak bij de 

allerjongsten. Het is een beetje te vergelijken met voetbal waar bij de jongste 

teams iedereen in de spits wil staan en doelpunten wil maken. 

 

 



Anton speelde zijn eerste toernooi wat best spannend is. Hij zat vaak een beetje 

verlegen achter het bord maar speelde veel leuke partijen. Wat hij nog mist is 
het slaan van ongedekte stukken en wat spelinzicht maar dat gaat met gerichte 

trainingen vast goedkomen. Voor de aanwezige trainster (Hieke) van Anton 
leverde de partijen veel trainingsstof op. Dat is ook de winst als je meedoet aan 
toernooien en je gaat daardoor beter worden. Azadeh is een van onze jongste 

clubleden. Vorig jaar won ze de meisjestitel bij de H'tjes en ook dit jaar won ze 
deze prijs als enige deelneemster net als Isa bij de F'jes. Dat lijkt misschien 

makkelijk een titel winnen als enige deelneemster maar wat kan je eraan doen 
als niemand anders meedoet! Azadeh speelde een partij remise en verloor de zes 
andere maar ook bij haar zien we waaraan we kunnen trainen. Opvallend 

vandaag dat ze heel vaak de zetten van haar tegenstanders niet opmerkte omdat 
ze de andere kant opkeek. Maar zoals gezegd ze is nog piepjong en gaat zeker 

nog heel veel leren. Azadeh mag als NOSBO kampioene naar het NK in 
Spijkenisse. 
 

 
 

SC Ten Boer deed met maar liefst vijf spelers mee aan dit kampioenschap en 

met succes. Vier van hen keerden terug naar Ten Boer met een beker en een NK 
plaats. Knap werk van Roelof en zijn trainersteam! Lees ook het verslag vanuit 

Ten Boer! Bij de H'tjes won Thijmen van Dellen (SC Ten Boer) de titel. Mousa 
Besher van SC Hoogeveen was de beste in de categorie G waar Lieke Koolaard 
van SC Ten Boer de meisjestitel won.  

 
 

In het verslag van Martijn Hardeman op de NOSBO site staan alle eindstanden. 
 

 
 

http://roelofsschaakblog.blogspot.com/2022/04/vier-jeugdschakers-sc-ten-boer-naar.html
https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/882-persoonlijke-jeugdkampioenschappen-2022-fgh


Beker: finaleplaats voor Dagmar. 
 

Vrijdag 29 april 2022. 
 

De bekercompetitie wordt gespeeld op de clubmiddag voor de vakanties, behalve 
de finale en de strijd om de derde plaats die op een ander moment plaatsvinden. 
Vandaag werd na loting de halve finale gespeeld. De namen en plaatsnummers 

uit de balletjes bepaalden dat Dagmar tegen Mehran zou spelen en Berend tegen 
Jip. 

 

 
 

De beide partijen tussen Dagmar en Mehran waren heel snel gespeeld. Mehran 

speelde veel te snel en maakte door het snelle spel te veel fouten die Dagmar 
koelbloedig afstrafte. Dagmar dus door naar de finale. Mehran speelt later dit 

seizoen voor de derde plaats. Heel anders ging het eraan toe tussen Berend en 
Jip. De eerste partij ging gelijk op totdat Jip plotseling zijn toren verloor. Berend 

wist wel raad met de kwaliteitswinst en won de partij. In de tweede partij nam 
Jip revanche op het verlies. Met een prima aanval op de tweede rij won Jip de 
partij. Tijd voor vluggeren om te bepalen wie finalist wordt was er niet meer, dus 

wordt vervolgd! Opvallend detail dat twee keer de zwarte stukken wonnen. 
 

 

 

Eerste Open Noord Nederlands Jeugd Kampioenschap 

succesvol verlopen. 
 

Zaterdag 14 mei 2022. 



Vandaag was het de bedoeling om voor de 12e keer het SC de Paardensprong 

Toernooi te organiseren. Helaas lukte dat niet omdat het Harens Lyseum bezet 
was. Toen we dit hoorden een paar maanden geleden, kregen we meteen een 

mooi idee. Samen met andere schaakclubs, een nieuw open toernooi te 
organiseren. SG Staunton, SC Haren en de NOSBO zagen wat in dit idee dus 
konden we van start, met de wetenschap dat SC Ten Boer in de uitvoering ook 

zou helpen. De naam voor het toernooi was snel gevonden: Open Noord 
Nederlands Jeugd Kampioenschap (ONNJK). Open betekend dat niet alleen 

clubschakers en KNSB leden mogen meedoen maar ook kinderen die les krijgen 
op scholen en thuisschakers. De locatie was ook geen probleem en snel 
gevonden, het Dorpshuis in Hoogkerk, wat inmiddels een vaste plek is geworden 

voor veel kampioenschappen. De enige nadeel was dat er een maximum aantal 
deelnemers aan het toernooi vast zat. Op het SC de Paardensprong Toernooi is 

dat eigenlijk onbeperkt. 
 

 
 

Een volle zaal tijdens de opening door Martijn Hardeman voorzitter NOSBO 

jeugdcommissie 
 

 
De opzet was wat anders dan op ons toernooi. De C en D speelden in een groep 
en de jongere categorieën troffen elkaar in de EFGH groep. Voor deze opzet was 

gekozen om te voorkomen dat oudere en meer ervaren kinderen de jongsten van 
het bord zouden tikken. In elke categorie waren natuurlijk wel bekers te winnen, 

het aantal afhankelijk van het aantal deelnemers en voor het beste meisje in 
elke categorie. Tot het laatste moment in de voorbereiding was het een puzzel 
om het winstpercentage in de groepen gelijk te krijgen. Gelukkig konden we tot 



een paar dagen voor het toernooi nog graveerplaatjes bijbestellen voor 

verschuivingen in de prijzen. De maximum capaciteit in het Dorpshuis is 96 
deelnemers. De grote zaal en het kleine zaaltje boven zitten dan helemaal vol, 

alle tafels zijn dan in gebruik. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat dit 
aantal al een paar dagen voor aanvang van het toernooi was bereikt. Onder de 
aanmeldingen 17 spelers uit Aurich, mede dankzij de inspanningen van de 

jeugdleider van SC Aurich, Rene Martens. In de omgeving van Aurich zijn bijna 
geen jeugdschaakclubs meer. Toernooien in Duitsland zijn voor hun vaak verder 

weg dan naar Nederland te rijden, met een uur en 20 minuten ben je vanuit 
Aurich in Groningen. Dus komen ze heel graag naar onze toernooien en wij 
brengen als er een toernooi is in Aurich een tegenbezoek. Voor de Duitse 

jeugdtoernooien, kijk op de site van de Jugendserie.  
 

 
 

AB groep (foto Martijn Hardeman) 
 

Voordat de CD en EFGH groep van start gingen om 13.00 uur op deze 
zonovergoten dag, werd in de kleine zaal beneden in het Dorpshuis even na 

10.00 de eerste zetten gedaan voor het NOSBO Persoonlijk Jeugd 
Kampioenschap (PJK) in de AB categorie. Dit kampioenschap stond eerder op de 
agenda van de NOSBO maar door voorronden voor het NK AB werd dit 

kampioenschap verplaatst naar de dag van vandaag. Onder de 12 deelnemers in 
de AB groep drie Paardensprongers. Ruben komt door zijn schoolrooster al een 

tijdje niet meer op de clubmiddag maar is naast zijn lidmaatschap van DAC 
Delfzijl nog steeds lid van SC de Paardensprong. Het niveau in de groep was voor 
hem wat te hoog. Met een winstpartij eindigde hij op de laatste plaats. Eli Alia 

koos vlak voor het toernooi om niet te spelen in de CD groep maar als training, 
met langere speeltijd op de klok (20+7) voor haar NK in de categorie D toch mee 

te doen in de AB categorie. Drie winstpartijen uit zeven is een goed resultaat en 
een mooie opsteker voor het NK want ze was een van de jongsten in deze groep. 
Daarbij komt ook nog dat ze vandaag NOSBO meisjeskampioen AB is geworden! 

https://www.jugendserie.de/


Weer een titel die ze kan toevoegen op haar CV. Berend had vorige week in 

Almelo een iets wat (ook volgens hem zelf) teleurstellend NK achter de rug. Met 
een bye in de derde ronde en een remise in ronde vijf eindigde hij op de laatste 

plaats. Maar het was een enorme ervaring en leerschool voor hem. Vandaag ging 
het een stuk beter en bewees Berend met 4.5 punten gedeeld eindigend op de 
derde plaats dat hij zich kan meten met de beste spelers in zijn klasse in Noord - 

Nederland. Het prijzengeld voor de derde plaats moest hij wel delen met Sander 
Wage (SG Staunton) en Elisa Knobbe (SSV Mid Fryslân). De nieuwe NOSBO 

kampioen voor de samengevoegde AB groep is Leon Niemeijer (SC Assen) met 
5.5 uit zeven partijen. 
 

 
 

EFGH groep 

 
In de C t/m H groep hadden zich 96 spelers ingeschreven. Drie kinderen waren 
helaas ziek. Met 45 deelnemers in de CD groep en 48 in de EFGH groep ging het 

toernooi na de openingswoorden van Martijn Hardeman, vertaald in het Duits 
door een van de ouders van SC Aurich om kwart over een van start. Dat was iets 

later dan de planning 13.00 uur maar gedurende de middag liepen we wat in op 
het tijdschema. In de jongste groep slechts drie Paardensprongers. Dat aantal 

valt, net als bij het PJK FGH wat tegen. Dit seizoen hebben we wat minder 
spelers in de jongste categorieën en een behoorlijk aantal kon vandaag niet. 
Volgend seizoen komen er veel jonge spelers bij op de club. Sven speelde een 

prima toernooi maar 4 punten was net niet genoeg om een van de drie bekers te 
winnen, Steph wist drie partijen te winnen en eindigde in de middenmoot G 

categorie. Azadeh is nog een van de jongsten op onze club. In de categorie H 
eindigde ze met een punt op de laatste plaats. Wat heel leuk is: als er een 
toernooi en ze kan meedoen dan speelt ze mee. Dat is de manier om beter te 



gaan schaken en ondanks veel verliespartijen vandaag, blijft ze vrolijk 

rondlopen.  
 

 
 

Blik in de kleine zaal waar de topborden CD speelden. 

 
Onder de 45 deelnemers in de CD groep twaalf Paardensprongers. In deze 

categorie hebben we wel veel clubleden wat een goed teken is voor de D 
teamkampioenschappen die op 9 juli ook op deze locatie wordt gespeeld. Elliot 
won weer niet van mede Hoogkerker Sono maar scoorde wel 5 punten goed voor 

de beker 4e plaats categorie C. Carlijn had in Almelo een een heel goed NK 
gespeeld. Met drie gewonnen partijen werd ze keurig 13e onder de 18 meisjes. 

Vooral haar laatste partij was bijzonder goed te noemen. Vandaag won ze vier 
partijen maar miste op 1 WP punt de beker voor het beste meisje die naar Elisa 
Oostinga van SC Ten Boer ging. Ook Dagmar scoorde vier punten maar haar WP 

lag nog een stukje lager.  
Mehran, Maurits, Simon en Imara, allemaal D spelers scoorden ook vier punten. 

Mehran was de beste met 29.5 punten en won een beker voor de 7e plaats in de 
D categorie. Simon en Maurits hadden een duidelijk lagere WP dus vielen buiten 
de prijzen. Imara werd het beste meisje in de D categorie dus weer een beker 

erbij in haar prijzenkast. David (C) won drie partijen en speelde remise tegen 
zijn broer Simon. Ben (D) nog maar kort clublid en weinig toernooi ervaring mag 

met drie punten terugkijken op een goed toernooi. Drie partijen wist ook Julian 
(D) te winnen, een goede opwarmer voor het scholenkampioenschap waar veel 
minder clubschakers aan meedoen, dus meer winstkansen. Noe (D) was met 2.5 

punten niet echt tevreden, nieuwe kansen komen nog! Noud zien we niet zo heel 



vaak bij toernooien. Leuk dat hij vandaag weer eens mee deed en scoorde twee 

punten. Noud is eerste jaars D dus het was best een lastige middag voor hem.  
 

 
 

Veel Paardensprong geel in de CD groep 
 

Het aantal gewonnen bekers was voor onze club misschien wat aan de magere 

kant maar er werden een aantal op lagere WP punten gemist. Wel kunnen de 
Paardenspongers in het algemeen terug kijken op een goed gespeeld toernooi. 

Maar het allerbelangrijkste van vandaag is dat er eindelijk na het SC de 
Paardensprong Toernooi van 2020 weer eens een groot open toernooi gespeeld is 
met 100+ deelnemers. Dat aantal met alle aanwezig ouders zorgde voor veel 

gezellige drukte in de kantine, maar gelukkig kon er met het mooie weer gebruik 
worden gemaakt van het grote dakterras. Iedereen ging met iets naar huis, alle 

deelnemers in de C t/m H categorie kregen na de laatste ronde een medaille ter 
herinnering aan het toernooi. Onze Duitse schaakvrienden uit Aurich zullen zeker 
tevreden zijn, een aantal bekers gingen de grens over. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
Tot slot: voor het eerst werkten schaakclubs uit de gemeente Groningen samen 

om een nieuw toernooi uit de grond te stampen. Via de groepsapp. en een 
laatste fysieke vergadering op de maandag voor het toernooi verliep die 
samenwerking vlekkeloos. Daarbij niet te vergeten dat de organisatoren (Anders, 

Kees, Roland, Sjoerd, Sake Jan, Miryam, Martijn, Roelof en Ronald) nogal wat 
toernooi ervaring in hun bagage hebben. Het plan is nu dat het Open Noord 

Nederlands Jeugd Kampioenschap (ONNJK) een blijvertje gaat worden op de 
kalender van de NOSBO/FSB. Dank ook aan de gastvrijheid van de mensen van 
het Dorpshuis, in het bijzonder het barpersoneel, wat hadden die een drukke 

middag! 

 

 

 

BSK finale: Kloostertuin naast het podium, 't Kompas 

verrast! 
Zaterdag 21 mei 2022. 

 
Na het succes van het Open Noord Nederlands Jeugd Kampioenschap vorige 

week zaterdag werd vandaag in het Dorpshuis in Hoogkerk de finale van het 
basisscholen kampioenschap Groningen/ Drenthe gespeeld. Zestien teams uit de 

voorronden hadden zich geplaatst voor voor finale. Twee scholenteams kwamen 
vandaag niet opdagen en een school zegde zoals het hoort af. De favorieten voor 
de podiumplaatsen waren van te voren min of meer te bepalen: GSV 1 

(titelverdediger) , de Kloostertuin 1, Hayden en de Fontein. Op veel van deze 
scholen is schaken onderdeel van het lesprogramma. Deze scholen hebben dan 

ook een voordeeltje ten opzichte van de scholen waar dit niet gebeurt of scholen 
waar naschools iets met schaaklessen gebeurt. Scholenteams met clubschakers 



wisten zich in de voorronden al te onderscheiden van de rest van het 

deelnemersveld, dus ook een duidelijk voordeel. Zouden de clubschakers van 
onze club vandaag ook een stempel op het toernooi kunnen drukken? 

 

 
 

 
Een aantal Paardensprongers deden vandaag met met hun school. Melle in het 

team van het Kompas met ook in het team twee spelers die al een keertje op de 
club zijn geweest: Arthurs en Roelof. In de Kloostertuinteams Imara, Simon, 
Sven en Julian. 't Kompas verraste in de voorronde Stad Groningen vriend en 

vijand door derde te worden in het scholenklassement. Een opmerkelijke 
prestatie want de school had al meer dan 10 jaar niet meer meegedaan. De tien 

schaaklessen die Ronald op de school heeft gegeven aan het hoogbegaafde 
bovenbouw klasje was de inspirator voor de kinderen hun talent te laten zien 
tijdens de BSK voorronde en met succes. Vandaag was het team niet een van de 

kanshebbers, maar een plek ergens in de middenmoot zal al een mooi resultaat 
zijn. Uiteraard speelde Melle op het eerste bord, naast hem Arthurs, op bord drie 

Roelof en op het vierde bord werd gewisseld, Mateo en zijn jongere broertje 
Nico. 
 

https://www.scdepaardensprong.nl/post/melle-met-klasgenoten-kompas-naar-finale-bsk


 
 

In de eerste ronde werd meteen de volle buit gepakt. Het team van de Veldkei 
uit Assen werd met 4 - 0 verslagen Helaas moest dit team na de tweede ronde 

naar huis wegens een ziekte geval in het team. Met het maximaal aantal punten 
is de tas weet je dat je in de volgende ronde een der favorieten treft, de 

Kloostertuin 1. In dit team op bord 1 Imara, naast haar Simon en op bord vier 
Wart die ook bij de club op proef is. Nico op bord vier verloor van Matthijs Kort 
en Simon wist, zoals verwacht Roelof te verslaan maar op bord drie kwam een 

verrassing, Roelof versloeg Wart. Op bord 1 was het bijzonder spannend tussen 
Imara en Melle. Melle had zijn koning omringd door bijna al zijn stukken en 

Imara wist daar niet doorheen te komen, zij ging door de vlag 2 - 2. Een van te 
voren niet verwacht resultaat. In ronde drie was de GSV 1 duidelijk te sterk op 
de eerste drie borden werd verloren en op bord vier kreeg Mateo, met een flinke 

achterstand een remise aanbod die hij natuurlijk accepteerde. In de vierde ronde 
werden weer punten gepakt. het team van de Krullevaar werd met 2.5 - 1.5 

verslagen. Op bord vier scoorde Nico remise met twee koningen en een loper van 
zijn tegenstander op het bord. In ronde vijf ging het bij Melle mis tegen de 
Nicolaasschool uit Haren. Hij verloor zijn dame en probeerde van alles om dat 

nog te herstellen. Dat lukte niet maar met de winst van Arturs en Mateo werd er 
toch een gelijk spel gescoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

In ronde zes kon je duidelijk zien dat het team op Melle na, wat niet zo 

verwonderlijk is weinig ervaring had. Er werd veel te snel gespeeld, ongedekte 
stukken van de tegenstanders bleven staan. Het resultaat tegen de GSV 2 was 

een 1 - 3 nederlaag. Melle scoorde het enige punt. De Rehoboth uit Oldekerk was 
de volgende tegenstander. Roelof en Mateo wonnen, Melle en Arturs speelden 
remise. De match tegen De Fontein in de 8e ronden was bijzonder spannend. In 

het Tenboerster team allemaal spelers van de lokale schaakclub. Na de openings 
zetten leek het erop dat het team wel eens zou kunnen zorgen voor een 

sensatie. Op alle borden stonden we eigenlijk beter, zo ook concludeerde hun 
teamleider Roelof. Naarmate de partijen vorderden zag je dat de clubspelers veel 
meer ervaring hebben. Op de borden twee en drie kantelde de partij in het 

voordeel van de Fontein. Melle won op het eerste bord en bord bord vier was het 
lang niet gedaan. We zagen een hele spannende partij van Mateo met wit die 

steeds kantelde in de winstkansen. Beide spelers hadden een pion voor het 
promotieveld. Mateo had het voordeel dat zijn pion nog gedekt was door een 
andere pion. Beide spelers hadden een toren die in de buurt moest blijven van de 

zwarte pion. Een complex eindspel waar Mateo de fout maakte door de koning 
niet naar de pionnen toe te spelen maar in de vrije ruimte van het bord. 

Uiteindelijk promoveerde de zwarte pion, maar vergat Mateo deze dame op te 
halen door de dame die achter de koning stond schaak te geven. Na toren ruil 
verdwenen de twee witte pionnen maar het lukte zijn tegenstander niet om met 

koning/dame mat te geven dus een dik verdiende remise in een partij die wit 
zeker had kunnen winnen. De Fontein kwam hier, en later ook in dit verslag, 

goed weg! Jammer maar dan zie je ook dat Mateo nog maar weinig partijen heeft 
gespeeld en nog te weinig kennis van eindspelen. De laatste ronde leverde weer 
een berg punten op. De Walfridus uit Bedum werd met 3 - 1 verslagen. 

Opvallend was de snelle winst op bord drie. Arthurs verloor snel zijn dame maar 
wist daarna met twee zetten mat de geven met alleen een loper! 

Wachten op de eindstand. Voor de laatste ronde stond team achtste maar de 
concurrenten leverden punten in. Met 10 match en 19.5 bordpunten werd 't 
Kompas vijfde. Wat een super resultaat! Individuele scores: Melle 6.5, Arturs 

4.5, Roelof 3, Mateo 5 en Nico 0.5. Het was genieten voor mij als teamleider 
deze middag! 

 
 



 

 

 
 

De Kloostertuin uit Assen was vooraf een van de favorieten voor de titel. Met 
grote overmacht won de school bijna alle bekers die er te winnen waren in de 

voorronde in Assen.  
Vandaag waren ze met maar liefst drie teams aanwezig in de finale. Met zoveel 
spelers is het zoeken naar de beste opstelling. Uit ervaring met de Dom Helder 

Camara weet ik dat dit best een lastige keuze is. Sven zat in het derde team van 
de school op bord 1. Een te zwaar bord voor Sven naar mijn idee. Hij past op dit 

moment beter op een wat lichter bord om wat meer punten binnen te slepen dan 
vandaag. Bijvoorbeeld in het tweede Kloostertuin team op bord vier. Twee 
partijen wist Sven te winnen en een partij eindigde in remise. Team 3 van de 

Kloostertuin eindigde op de 9e plaats. Het tweede team van de school werd 7e. 
Ook hier een Paardenspronger op het eerste bord, Julian. Hij scoorde heel knap 

zes punten uit de negen partijen. Tegen clubgenoten Imara verlies en tegen 
Sven winst. Het blijft gissen maar op bord vier in team 1 was er misschien nog 
meer voor hem te halen. 

 

Team 1 van de Kloostertuin won in de eerste ronde vrij eenvoudig van de 
schoolgenoten team 2. Daarna volgde de waarschijnlijk niet ingecalculeerde 

remise tegen 't Kompas. Als een van de favorieten leverde het team een 
belangrijk matchpunt in. In de derde ronde volgde een vrij simpele zege tegen 

de Rehoboth school 4 - 0, maar in ronde vier ging het team met dezelfde cijfers 
onderuit tegen GSV 1. In ronde vijf moest het gebeuren om de concurrentie bij 

te blijven tegen de Fontein. Er zijn momenten dat je als team alles mee hebt, zo 
ook voor de Tenboersters. Op de borden drie en vier ging de winst naar de 
Fontein maar op bord een en twee stonden zowel Imara als Simon in een 

https://www.schaakclubassen.nl/2022/04/16/bssk-assen-2022-ontaardt-in-open-kloostertuin-kampioenschap/#more-6985


complexe maar gewonnen stelling, een remise leek aanstaande. Maar: beide 

spelers van de Kloostertuin hadden te veel tijd verbruikt (15 minuten per 
persoon) en gingen door de klok. Een wat geflatteerde overwinning voor het  

Fontein die nu konden ruiken aan het podium, het Kloostertuinteam gefrustreerd 
achterlatend.  
 

 
 

Imara en Simon gebruiken zoals we vaak zien veel tijd tijdens hun partijen en 
dat brak hen nu op, mede doordat er na elke zet geen tijdtoevoeging was. Tips 

bij partijen zonder tijdtoevoeging: blijf in de buurt van de tijd van je 
tegenstander en speel meer vanuit je gevoel, eerste ingeving en ervaring. 
Kansen op het podium waren na deze ronde vrijwel verkeken. In de volgende 

ronden won het team van Kloostertuin 3 (3 - 1), Walfridus (4 - 0), Krullevaar  
(4 - 0) en speelde het knap remise tegen de Haydenschool (2 - 2). Een heleboel 

match en bord punten maar niet voldoende om de Fontein van de derde plaats af 
te houden. De Fontein verloor twee matches en won er twee en bleef het 
Kloostertuin team 1 match en 3.5 bordpunten voor. De remises tegen 't Kompas 

en de Fontein waren dure verliespunten! 
De GSV 1 werd met een indrukwekkende score kampioen (18 match en 34 

bordpunten), de Haydenschool 2e en de Fontein mag met de derde plaats ook 
naar het NK op 11 en 18 juni in Gouda. Gefeliciteerd! 
En ja, de clubschakers drukten vandaag zeker hun stempel op het toernooi. In 

de top vier van het klassement zaten in de teams meerdere clubschakers. 
 

 

 

 



NK D meisjes Rijswijk: 2e plaats Eli Alia, Imara knap 

6e. 
 

Zaterdag 28 mei 2022. 
 

Dag drie: Na de tweede speeldag stonden Eli Alia en Imara er goed voor met 
een derde en achtste plaats. Eli Alia had de top van het klassement al gehad 
maar dat zegt natuurlijk niet zoveel want hier zitten de beste meisjes van 

Nederland. Het omgekeerde was het geval bij Imara. Voor haar volgde een 
zware dag tegen twee top drie spelers. In ronde zeven weet Imara met een 

opgejaagde koning op een wonderbaarlijke manier toch te winnen. Met 5 punten 
uit 7 partijen staat Imara plotseling vierde. Tegen Bregje Roebers uit de top drie 
weet ze in de achtste ronde een knappe remise te scoren en daarmee helpt ze Eli 

Alia. Maar in de laatste ronde is het een beetje op bij haar. In de partij tegen de 
koploopster Luna Huang speelt ze te snel en maakt soms verkeerde keuzes. In 

de strijd om een ereplaats op het podium helpt Eli Alia haar een handje mee door 
te winnen van concurrenten. De hele knappe zesde plaats levert voor Imara een 
mooie beker op, zeker gezien haar voorbereiding met brand bij het hotel. 

 

 
 

In de jacht op weg naar de titel begon Elia Alia de derde dag met een half puntje 

achterstand op haar concurrenten Luna Huang en Bregje Roebers. In ronde 

zeven maakten de drie dames geen fouten en wonnen hun partijen. De achtste 

ronde was een hele mooie voor Eli Alia. Zij won haar partij maar Imara stak de 

helpende hand toe door remise te spelen tegen Bregje Roebers. Koploopster 

Luna Huang kwam ook niet verder dan een remise dus de top drie stonden gelijk 

met 6.5 punten. In de laatste ronde was het nagelbijten bij de partij van Eli Alia. 

Ze verloor een kwaliteit voor een stuk maar vocht zich heel knap terug in de 

partij. De winst was van groot belang want Bregje kwam niet verder dan remise, 

waarmee zij afhaakte voor de titel. Luna won eenvoudig van Imara dus stonden 

Eli Alia en Luna met 7.5 punten beiden bovenaan. Er wordt dan, volgens de 

https://nk12.haagseschaakbond.nl/?_ga=2.35321569.1593681449.1653854310-1929519420.1635591906


reglementen, niet gekeken naar WP punten maar volgt vluggeren. Tijd op de klok 

5 + 3. 

 

 
 

Vluggeren is niet de beste kwaliteit van Eli Alia. In beide partijen moest ze haar 

meerdere erkennen aan Luna. Jammer dat ze de titel niet wist binnen te slepen 
maar wat een goed toernooi heeft zij, net als Imara gespeeld. Voor de club 

natuurlijk ook heel mooi. Twee meisjes van de club op het podium! En natuurlijk 
mooi voor onze D teams die in juli de NOSBO kwalificatie gaan spelen. 
Vanuit het NOSBO gebied deden ook Sarah Schipper (SC Ten Boer), Ghilon 

Etienne en Himar Ambrona (beiden SG Staunton) mee. Lees hun belevenissen op 
de clubsites! 

 
 
Verslag Schaaksite  

Verslag NOSBO  
Verslag SG Staunton  

Verslag SC Ten Boer  
Toernooi site  
 

 
Verslag Martijn Hardeman: 

Elia Alia (7,5 uit 9 - 2e plaats na barrage) Elia Alia komt in ronde 7 al snel in 
een comfortabele stelling. Ze wint een stuk en even later de partij. Hiermee blijft 
ze derde staan in het klassement met volop perspectief. Nog 2 ronden te gaan! In 

ronde 8 ontglipt Elia Alia een slechte zet, waardoor ze een stuk verliest. Het gaat 
van kwaad tot erger. Een goede schaker herken je niet alleen in goede stellingen, 

maar juist ook als ze slecht staan. Als haar tegenstander mat in 2 mist, vecht Eli 
Alia zich krachtig terug en sleept toch nog het volle punt binnen! Doordat de andere 

koplopers remiseren (zie hieronder) komt Eli Alia gedeeld eerste te staan, 

waarmee ze alles weer in eigen hand heeft (bij gelijk eindigen volgen barrages). Tijd 

https://www.schaaksite.nl/2022/05/29/hoogspanning-in-rijswijk-bij-het-nk-t-m-12-jaar/
https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/895-nk-d-rijswijk
https://sgstaunton.nl/staunton-jeugdspelers-in-actie-dit-weekend/
http://roelofsschaakblog.blogspot.com/2022/05/sarah-op-het-nk-52-in-het.html
https://nk12.haagseschaakbond.nl/?_ga=2.35321569.1593681449.1653854310-1929519420.1635591906


voor de 9e en laatste ronde. Elia Alia staat samen met Luna Huang en Bregje 

Roebers bovenaan. Om kans te blijven maken op de titel zal ze deze partij dus 
moeten winnen. Geen sinecure om na 3 dagen en 8 partijen onder zo'n druk nog 

te moeten presteren. Een foutje is dan snel gemaakt en plots gaat er een kwaliteit 
verloren. Maar ook dit keer toont Eli Alia veerkracht. Ze zorgt voor een vervelende 
penning van een loper die constante aandacht van de tegenstander vereist en 

bestookt ondertussen ook nog de vijandelijke koning - die niet de kans gekregen 
heeft om te rokeren - met schaakjes en vervelende dreigingen. Dat wordt haar 

tegenstander naar verloop van tijd te veel en opnieuw redt Eli Alia knap het volle 
punt! Bregje komt vast te zitten in haar stelling, waardoor het remise wordt en ze 
uitvalt in de race om het kampioenschap. Luna komt wél tot winst (zie hieronder), 

waardoor beiden op 7,5 uit 9 komen en er een barrage gespeeld moet worden om 
het Nederlands kampioenschap. In de barrage moeten Eli Alia en Luna twee 

snelschaakpartijen (klok 5+3) tegen elkaar spelen. Snelschaken is niet Eli Alia's 
specialiteit, maar ze gaat de strijd aan met open vizier. Luna blijkt echter in beide 
partijen net iets handiger in het snelle spel en verslaat daarmee Eli Alia. Ook in de 

reguliere partijen was Luna de enige die Elia Alia had verslagen, waardoor Eli Alia 
vrede kan hebben met de eindstand waarin ze op waarde is verslagen. Natuurlijk 

was ze graag eerste geworden, maar de trots over de tweede plaats met een 
gouden randje overheerst. Gefeliciteerd Eli Alia! 

 
Imara (5,5 uit 9 - 6e plaats) Paardensprong-clubgenote Imara doet het dit 
toernooi ook uitstekend. In ronde 7 komt ze gewonnen te staan, maar haar 

tegenstander weet nog wat gevaarlijke tegendreigingen te creëren. Imara's koning 
maakt een wandeltocht over het hele bord, maar Imara laat zich de kaas niet meer 

van het brood eten. Ze wint en rukt daarmee om naar de 4e plaats in het 
klassement! Imara moet in ronde 8 tegen de sterke Bregje Roebers (zus van). Op 
het NK-E van vorig jaar wist ze als enige een halfje van haar af te snoepen. Ook 

dit keer ontstaat een gelijkwaardige strijd, waarin Imara goed rekening houdt met 
de vooraf bekeken openingsaandachtspunten. Op het moment dat beide spelers 

niet meer zien hoe verder te gaan, wordt tot remise besloten. Ook voor haar 
clubgenote Eli Alia is dit een belangrijke remise, want door deze remise én die van 
de andere koploper Luna Hunag, komt Eli Alia weer gedeeld eerste te staan! Imara 

mag het toernooi afsluiten op bord 1 tegen de speelster met veruit de hoogste 
rating: Luna Huang. Na alle inspanningen van de afgelopen dagen lukt het Imara 

helaas niet om nogmaals te pieken. Ze overziet een paardvork en Luna geeft haar 
geen kans om terug te komen in de partij. Daarmee komt Imara wel op een 
prachtige eindscore van 5,5 uit 9; ruim 1,5 punt meer dan op grond van haar 

rating verwacht mocht worden. Nu is het afwachten of dit voldoende is voor een 
top 6-podiumplaats. Nadat de andere partijen afgelopen zijn, blijkt dat Imara de 

meeste weerstandspunten heeft gescoord van de spelers met 5,5 punt, waardoor 
Imara de beker voor de 6e plaats op het podium in ontvangst mag nemen! 
Daarmee staan er twee NOSBO/Paardensprong-dames op het podium, wat 

vermoedelijk tot extra plaatsen voor het NK van volgend jaar zal leiden. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Eli Alia en Imara op de topborden. 
 

De tweede dag van het NK D zit erop. Net als gisteren stonden er drie partijen 
op het programma. Zowel Eli Alia als Imara wonnen er twee. Eli Alia, een van de 
titelkandidaten wist een partij van een concurrente te winnen maar verloor in 

ronde zes van de hoogste ratinghoudster. Eli Alia staat nu derde en de top drie heeft 
elkaar gehad, waarbij de onderlinge scores in evenwicht zijn. Dat beloofd een 
spannend slot morgen, wie laat waar wat liggen? Eli Alia staat een half puntje achter 
dus er kan nog van alles gebeuren. Imara steeg met haar prestaties van vandaag 
van plek 9 naar 8. Ze heeft nu vier punten op zak en kans om nog hoger te eindigen. 
Zo wie zo al een supertoernooi van Imara! 
Dit schreef onze correspondent ter plaatse Martijn Hardeman over onze girls: 
 

Imara (4 uit 6) 
Imara krijgt in ronde 4 de Caro-Kann-opening tegen zich, net als in haar partij 
tegen Eli Alia. Hier zit nog een mooie ontwikkelingskans, want Imara kent deze 

opening nog niet echt. In deze partij leidt dat tot een voortijdig stukverlies. 
Imara toont echter haar taaiheid. Ze graait met haar toren een paar pionnetjes 

mee en als haar tegenstander even niet oplet, wint ze tactisch opeens het stuk 
terug. De pluspionnen zijn vervolgens beslissend en Imara komt op een hele 
mooie 3 uit 4-score. 

 
 

Tussen de ronden door is Imara steeds met een groep meisjes buiten 
verstoppertje of tafelvoetbal aan het spelen of gewoon lekker aan het chillen. In 
ronde 5 krijgt Imara het lastig tegen één van haar verstoppertje-vriendinnen. Ze 

verliest een paar pionnen. Met toren en paard probeert ze nog wat dreigingen te 
creëren, maar als haar tegenstander een toren achter haar vrijpion krijgt, lukt 

het Imara niet meer om deze nog goedschiks tegen te houden. Ze moet haar 
paard offeren en komt in een verloren eindspel. Maar met 3 uit 5 staat ze er nog 
steeds prima voor. 



 

 
Imara verliest - net als twee ronden eerder - in ronde 6 eerst een stuk. Ook nu 

blijft ze vechten en opnieuw met succes: ze zet een winnende aanval op en komt 
op een mooie 4 uit 6. 
 

 
Eli Alia (4,5 uit 6) 

Eli Alia heeft het zwaar in ronde 4. Haar tegenstander offert 2 pionnen, waarvoor 
ze erg veel activiteit krijgt. Later loopt de materiële voorsprong van Eli Alia zelfs 
op naar een stuk en een pion, maar dat maakt de druk op haar stelling niet 

minder. Het lukt niet te rokeren en haar paard staat helemaal klem op het 
beginveld b8. Een enorm boeiende partij die met veel interesse op het livebord 

gevolgd wordt. Kan Eli Alia het keepen, waarna haar voorsprong beslissend kan 
worden of wordt ze omver geblazen in de aanval? Als Eli Alia ook nog in tijdnood 
komt, wordt het ergste gevreesd. Maar dan gebeurt het: haar tegenstander heeft nog 
voldoende tijd, maar begint mee te vluggeren met Eli Alia en laat diverse steken 
vallen. Eli Alia profiteert direct en grijpt de controle en al snel de winst. Een zucht van 
verlichting onder haar fans: een zeer waardevol punt in haar race om het 
kampioenschap! 
In ronde 5 mag Eli Alia aantreden tegen de koploper van dat moment, Bregje 
Roebers. Een zware lange strijd wordt verwacht, maar het loopt anders. Binnen 
no time wint Eli Alia een loper. Bregje gelooft er niet meer in en geeft tot 

verrassing van Eli Alia al op. Daarmee komt Eli Alia met 4,5 uit 5 alleen aan de 
leiding! 

 
 
In ronde 6 wacht Eli Alia opnieuw een zeer zware tegenstander: de nummer 1 

van de plaatsingslijst Luna Huang. Dit kan een cruciale partij worden voor het 
kampioenschap. Helaas verloopt deze partij niet zoals de vorige. Eli Alia komt in 

de problemen en kan het tij niet meer keren. Met 4,5 uit 6 staat ze nu een half 
puntje achter Luna. 
 

 
Dag 1 donderdag 26 mei. Vandaag is het Nederlands Kampioenschap voor D 

spelers (t/m 12 jaar) in Rijswijk begonnen. Namens onze club doen Eli Alia en 
Imara mee bij het meisjestoernooi. Martijn Hardeman (vader van Imara en 

NOSBO Jeugdleider) is natuurlijk ook aanwezig en schrijft op de NOSBO site een 
verslag over alle NOSBO spelers die daar aanwezig zijn. Na dag 1 waar drie van 
de negen ronden zijn gespeeld heeft Eli Alia, als derde geplaatste speelster 2.5 

punten en Imara 2 punten. 
 

Lees het verslag op de NOSBO site. Waar het toernooi voor Imara in de voorbereiding in de 

nachtelijke uren ruw verstoord werd door een flinke uitslaande brand vlak bij het hotel! 

Morgen en zaterdag worden weer drie ronden gespeeld. Updates volgen! 

Toernooi site met liveborden 

 

 

Dag 1: over Imara en Eli Alia  

Eli Alia (2,5 uit 3) Eli Alia werd tijdens het vorige D-kampioenschap 4e en behoort 
tot de favorieten voor een podiumplaats en hopelijk zelfs de NK-titel. Als geen 

https://nk12.haagseschaakbond.nl/?_ga=2.147841525.338035277.1653593295-1286528897.1638037525
https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/831-liveblog-nk-d-in-best


ander weet ze dat het daarvoor tijdens een toernooi ook allemaal een beetje moet 

meezitten. Laten we snel kijken hoe dat op dag 1 voor haar verliep. 
In ronde 1 geen problemen voor Eli Alia; de eerste punt is binnen! In ronde 2 wordt 

ze gekoppeld aan clubgenote Imara. Het gaat lang gelijk op tussen de dames, 
maar langzaam maar zeker boekt Eli Alia voordeel en weet dat uit te bouwen totdat 
er geen houden meer aan is voor Imara. Heel efficïënt zet ze mat op zet 80 - 

verder gaat het notatievel niet -, zodat er nét geen 2e notatievel aan te pas hoeft 
te komen. In ronde 3 staat de regerend E-kampioene op het programma. Die komt 

na allerlei tactische verwikkelingen twee pionnen voor, zodat de toeschouwers 
weinig meer geven om Eli Alia's kansen. De tegenstander lijkt het eindspel echter 
niet helemaal handig aan te pakken. Dat is aan Eli Alia wel besteed en die sleept 

er toch nog een belangrijke remise uit. 
 

 
 

 
Eli Alia won van Imara in ronde twee na een boeiende partij 

 
 
Imara (2 uit 3) Tja, wat te verwachten na een grotendeels op straat doorwaakte 

nacht. Lukt het Imara om de focus toch weer op het schaken te krijgen? Het 
antwoord: JA. 

In ronde 1 speelt Imara gelijk al een leuke pot waarin ze een zet of vier diep 
doorrekent hoe ze met een ogenschijnlijk dame offer juist een stuk kan winnen. 
De matzet met paard, loper en toren is ook erg fraai. Een mooie start na al het 

nachtelijk gedoe. In ronde 2 dus Eli Alia, zoals hierboven beschreven. Een goede 
partij, waarin Eli Alia zich de beste toont. In ronde 3 opnieuw winst voor Imara, 

waarbij ze geluk had dat haar tegenstander geen remise claimde toen dezelfde 
stelling voor de derde keer op het bord kwam. Al met al een fantastische 

toernooistart! 
 
Foto's Martijn Hardeman 



Weer een periodetitel voor Berend. 
 

Vrijdag 10 juni 2022. 
 

In de vierde periode is vanmiddag, op een paar online te spelen partijen, de 
zevende en laatste ronde gespeeld. In de torendivisie won Sebastiaan zijn laatste 

partij en is met zes punten periodekampioen. Hij en de nummer twee, Sven, 
promoveren volgend seizoen naar de damedivisie.  

 

 
 
 

In de damedivisie is het bovenin nog spannend. Jorn is met vijf punten koploper, 
met op de tweede plaats Mehran die er ook vijf heeft. Carlijn, ook met vijf 

punten, heeft nog alle kans om de vierde periode te winnen. Zij heeft nog een 
online partij tegen Ruben tegoed. Onderin staan Maurits en Julian die normaal 
gesproken gaan degraderen naar de torendivisie, maar met de uitstroom van een 

paar clubleden en de nieuwkomers gaan we dat aan het begin van het volgend 
seizoen bekijken. Er gaan in ieder geval meer spelers vanuit de damedivisie naar 

de koningsdivisie omdat Jip en Lars gaan studeren elders in het land en Pieter 

met 18 jaar niet meer mag spelen in de competities gezien zijn leeftijd. 



 

 

 

In de koningsdivisie won Berend ook zijn laatste partij. Met zeven uit zeven wint 

hij, voor het eerst in de clubgeschiedenis, drie perioden. In de halve finale spelen 
de vier periode winnaars tegen elkaar. Omdat Berend er drie op zak heeft kan de 
halve finale tegen Pieter, met een periodetitel, al meteen de finale zijn. Als 

Berend de twee partijen wint is hij clubkampioen. Winst Pieter dan komen beide 
spelers elkaar weer tegen in de finale. De strijd om de derde plaats gaat tussen 

de twee spelers, op Berend en Pieter na, die de meeste punten hebben gescoord 



in de koningsdivisie dit seizoen. Met nog een aantal online partijen te gaan is nu 

al duidelijk wie dat zijn. Jip en Aron zijn niet meer in te halen door andere 
spelers. Twee partijen (evt. vluggeren bij gelijke stand) beslissen wie er derde 

wordt in de competitie. 

 
In de loperdivisie wordt de komende weken nog even doorgespeeld. Op dit 

moment gaat Anton aan de leiding met zes punten. 
Vanmiddag en ook komende weken zijn drukke clubmiddagen met veel kinderen 
die een kijkje komen nemen bij onze club. Bijna al die kinderen hebben al les 

gehad van Eline, Sake Jan en Ronald op hun school. Op dit moment zijn er geen 
plaatsen meer over in de groepjes en staan nog een aantal kinderen op de 

wachtlijst. Inmiddels zijn Roelof, Wart, Gideon, Hannah en Tobias clublid 
geworden. 
 

 
 

Stappenkampioenschap levert acht bekers op. 
 

Zondag 19 juni 2022. 

 
Ruim zestig kinderen deden vanmiddag, in het Dorpshuis Hoogkerk, mee met het 
NOSBO stappentoernooi waaronder 17 Paardensprongers. Een mooie opkomst 

temeer omdat het vandaag vaderdag was en een aantal niet konden meedoen 
door verplichtingen thuis. Bij het stappentoernooi wordt je ingedeeld in een 

groep op basis van je laatst behaalde stap. De stappen vijf en zes waren 
samengevoegd. De vier deelnemers speelden een vierkamp in de kleine zaal. 
Ook de stappen 3 en 4 speelden gezamenlijk in een groep. Het aantal te winnen 

bekers was afgestemd op het aantal deelnemers in de stappengroepen met 
gemiddeld 1 beker op drie deelnemers. Daarmee was de kans op bekerwinst 

voor iedereen gelijk. 
 

 



In de stap 0 groep met 11 deelnemers (kinderen zonder diploma of met een 

Opstap diploma) was Azadeh de enige Paardenspronger. Zij won twee partijen en 

speelde een keer remise. Uit een bye door het oneven aantal in de groep kreeg 

ze er nog een punt bij. De 3.5 punten leverde de achtste plaats op in het 

klassement. Een mooie score en een opsteker voor a.s. zaterdag als ze gaat 

meedoen met de Nationale Pupillendag. 

 

 
 

De grootste groep vanmiddag was de groep met het stap 1 diploma. 21 

Kinderen streden hier voor de zeven te winnen bekers. Sven en Ben wonnen 

allebei vijf partijen. Op basis van weerstandspunten werd Sven vierde en Ben 

was met de vijfde plaats heel blij. Zijn eerste gewonnen beker bij een 

schaaktoernooi. 

 

In de laagste stappen weinig geelhemden. Dat komt mede door Corona. De 

afgelopen twee jaar hebben we weinig nieuwe aanwas gekregen wat gelukkig op 

dit moment aan het veranderen is. Op de club hebben we weer veel nieuwe 

clubleden en nog een aantal op proef. Volgend seizoen verwachten we veel meer 

Paardensprong geel bij stap 0 en 1. In de stap 2 groep veel gele shirts, hoewel 

een aantal clubleden hun shirt was vergeten. 

 



 
Stap 1 

 

 
 

Onder de zeventien deelnemers kwamen acht Paardenspongers in actie voor vijf 

te winnen bekers. Natuurlijk kwamen clubgenoten elkaar heel vaak tegen. Melle 

had zijn dag vandaag niet met de 14e plaats. Hij won slechts twee keer en kreeg 



een punt uit een bye door het oneven aantal. Ons nieuwe clublid Wart scoorde 

ook drie punten met ook een score uit een bye werd hij 12e. Matthias eindigde, 

ook met drie punten, een plekje hoger. In de laatste twee ronden leek een beker 

er nog in te zitten maar hij verloor van David en Casper. Casper vinden terug op 

de achtste plaats. Hij begon heel goed met drie uit vier maar verloor daarna 

twee keer waarmee een podiumplaats uit zicht was. Noe speelde een heel goed 

toernooi. Hij won vier partijen en speelde een keer remise. De 4.5 punten was 

net niet voldoende voor een van de bekers. Op basis van WP punten werd hij 

zesde. Simon begon heel sterk aan het toernooi met drie keer winst op rij. 

Daarna kwam hij Maurits tegen die een maatje te groot was. In ronde zes, zoals 

heel vaak op toernooien de broedertwist tegen David. David won de partij maar 

de 1.5 punten uit de laatste speelronden leverde voor Simon, op basis van WP, 

de vierde plaats op. David verloor in zes ronden slechts een keer tegen Maurits. 

In de laatste partij ging het om de tweede plaats tegen Nout Schrijvers (SC 

Haren). David verloor de partij maar de derde plaats is natuurlijk keurig gedaan. 

Maurits was vandaag oppermacht in de stap 2 groep. Voor de laatste ronde was 

hij al kampioen. De laatste ronde sloot hij af met een remise en eindigde met 

een voorsprong van 1.5 punten op de eerste plaats. 

 

 
 

Zijn zus Carlijn in de Stap 3/4 groep, waar natuurlijk de langste partijen werden 

gespeeld, scoorde 3.5 punten waarmee ze 8e werd van de 12 deelnemers. Die 

cijfers zette Dagmar ook op het scorebord maar op basis van WP punten werd zij 

6e, net buiten de prijzen. Mehran had een hele lastige middag in deze groep met 

slechts een overwinning. Partijen tegen o.a. clubgenoten Dagmar, Eli Alia en 

Carlijn werden verloren. Maar weer een mooie leerschool voor Mehran in een 

hogere stap dan vorig jaar. Vijf bekers waren er in deze gecombineerde 



stappengroep te winnen. Die van de vijfde plaats ging naar Elliot. Vier partijen 

werden door hem gewonnen o.a. tegen Carlijn en Eli Alia. Ondanks verlies tegen 

Elliot had Eli Alia een prima middag. Vier partijen werden door haar gewonnen en 

twee eindigde in een remise. Vijf punten was op onderling resultaat (nieuw op dit 

Stappenkampioenschap) goed voor de tweede plaats. 

 

 
 

Berend was een van de deelnemers in de stap 5/6 groep die een vierkamp 

speelden. Berend heeft dit jaar een enorme groei doorgemaakt, wat te zien is in 

de beker en interne competitie waar hij alle kans heeft om de ''dubbel'' te 

pakken. Van de zes partijen won Berend er twee en speelde een keer remise. De 

2.5 punten was voldoende om op onderling resultaat tweede te worden. Keurig 

gedaan! 

 

Het was weer een hele leuk en gezellig kampioenschap in Hoogkerk met heel 
veel leuke, mooie en leerzame partijen. Op 9 juli is het Dorpshuis weer te gast 

voor de NOSBO Jeugd Club Competitie (JCC) waar we ongetwijfeld, net als 
vandaag, een spannende competitie gaan zien tussen de clubs in de categorieën 
A/B, C, D en E.  

Uitslagen en standen zijn terug te vinden op de NOSBO site  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/898-stappenkampioenschap-2022


Paardensprongers zijn niet alleen op het schaakbord 

getalenteerd. 
 

Donderdag 23 juni 2022. 
 

Vanmiddag was een bijzonder moment voor onze clubleden Aron, Jip en Lars. Zij 
waren uitgenodigd bij minister Wiersma van Onderwijs in Den Haag voor de 
huldiging "Olympisten 2022". 

 

 
 

Jip is vierde van Nederland geworden bij de Olympiade Aardrijkskunde in het 
overall klassement, maar hij was wel de beste op het theorie onderdeel. De 

internationale editie zou in Parijs gehouden worden maar vind helaas nu online 
plaats. Jip kon de huldiging wegens vakantie niet bijwonen, maar krijgt 

ongetwijfeld het certificaat thuisgestuurd. 
De link naar een kort verslag op OOG omroep: 
https://www.oogtv.nl/2022/06/leerlingen-praedinius-gymnasium-winnen-nk-

aardrijkskunde/  
 

https://www.oogtv.nl/2022/06/leerlingen-praedinius-gymnasium-winnen-nk-aardrijkskunde/
https://www.oogtv.nl/2022/06/leerlingen-praedinius-gymnasium-winnen-nk-aardrijkskunde/


 
 

 

 
 

Aron werd in de discipline natuurkunde vierde van Nederland. De internationale 

finale zou gehouden worden in Wit - Rusland maar mede door de oorlog gaat dat 

niet door. Het Nederlands team gaat een week in een hotel om de finale te 

spelen. 



 

In de wiskunde olympiade werd Lars 5e. Hij gaat met wiskunde team NL 
binnenkort naar Oslo voor de internationale finale. Leuke anekdote die Martijn 
Hardeman ter plaatse opving: 

De directeur voortgezet onderwijs vroeg nog aan Lars of hij nu ook voor de 
Nobelprijs wilde gaan (die daar ook uitgereikt wordt), waarop Lars ad rem 

antwoordde dat er voor wiskunde geen Nobelprijs is. Die moest er dan maar 
gauw komen was de conclusie. 
Ook Lars was in het nieuws bij OOG omroep https://www.oogtv.nl/2022/06/lars-

plaatst-zich-voor-internationale-wiskunde-olympiade-het-zijn-puzzeltjes-het-is-
logica/  

We wensen Jip, Aron en Lars veel succes! 
 

 

Drie geslaagden erbij! 
 

Vrijdag 24 juni 2022. 
 

Het zijn bijna de laatste diploma's van het seizoen die vanmiddag zijn uitgereikt. 
Vince scoorde een 10 op zijn Opstap 1 diploma. Arturs en Roelof zijn nog maar 

kort clublid maar weten door de lessen op 't Kompas al heel van het schaken. Zij 
zijn geslaagd met een 8 en 8.5. gefeliciteerd allemaal! 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.oogtv.nl/2022/06/lars-plaatst-zich-voor-internationale-wiskunde-olympiade-het-zijn-puzzeltjes-het-is-logica/
https://www.oogtv.nl/2022/06/lars-plaatst-zich-voor-internationale-wiskunde-olympiade-het-zijn-puzzeltjes-het-is-logica/
https://www.oogtv.nl/2022/06/lars-plaatst-zich-voor-internationale-wiskunde-olympiade-het-zijn-puzzeltjes-het-is-logica/


Berend clubkampioen, Jip plaatst zich voor de 

bekerfinale. 
 

Vrijdag 24 juni 2022. 
 

Om kwart voor vier begonnen vanmiddag de partijen tussen Berend en Pieter 
met als inzet het clubkampioenschap 2021 - 2022. Berend won dit seizoen drie 
van de vier periodetitels dus deze halve finale was ook meteen de finale, tenzij 

Pieter deze tweekamp wist te winnen. Dan zouden ze opnieuw tegen elkaar 
spelen.  

 

 
 

 
Voor de finale mochten we de ruimte in het kantoor gebruiken zodat de jongens 

in alle rust hun partijen konden spelen. Berend won een partij en de tweede 
werd remise. Daarmee is Berend voor het eerst clubkampioen, gefeliciteerd! 
 

 
Voor de derde plaats staan de partijen tussen Jip en Aron op het programma. In 

de bekercompetitie zijn de vluggerpartijen tussen Jip en Berend online gespeeld. 
Jip was de beste in de snelschaakpartijen en plaatst zich voor de finale tegen 
Dagmar. Berend speelt voor de derde plaats tegen Mehran. 

 
 

Carlijn won de online partij tegen Ruben en is periodekampioen in de 
damedivisie. In de loperdivisie is Anton kampioen. Hij is niet meer in te halen 
door de rest. De partijen die nog openstaan vervallen. 

 



Dagmar bekerwinnares seizoen 2021-2022 
 

Vrijdag 1 juli 2022. 
 

Vanmiddag zijn de laatste partijen gespeeld in de bekercompetitie. Twee partijen 
en eventueel vluggeren moesten beslissen wie derde zou gaan worden en wie de 
wisselbeker zou gaan winnen als bekerkampioen. 

 

 
 

Berend en Mehran speelden om kwart voor vier in de kleine zaal. De eerste partij 
eindigde in remise. Later in de middag mochten ze hun tweede partij in het 

kantoor van de Hunzeborgh spelen. Berend was dit maal de sterkste en wint de 
derde plaats. 
 

 
De finale ging tussen Jip en Dagmar. Ook zij starten met hun partijen om kwart 

voor vier in het kantoor waar ze rustig konden spelen. Dagmar won beide 
partijen van Jip en is het eerste meisje in onze clubgeschiedenis die een van de 

twee competities wint. Gefeliciteerd! 
 
 

Dat een meisje een titel wint is niet zo verwonderlijk. We hebben met o.a. Eli 
Alia, Carlijn, Imara en Dagmar veel meer meiden op de club dan in het verleden. 

Op nationaal niveau presteren ze ook beter dan onze jongens. Een mooie 
ontwikkeling voor het schaken bij onze club! 
 

 

 



Berend en Mehran speelden om kwart voor vier in de kleine zaal. De eerste partij 

eindigde in remise. Later in de middag mochten ze hun tweede partij in het 
kantoor van de Hunzeborgh spelen. Berend was dit maal de sterkste en wint de 

derde plaats. 
 
 

De finale ging tussen Jip en Dagmar. Ook zij starten met hun partijen om kwart 
voor vier in het kantoor waar ze rustig konden spelen. Dagmar won beide 

partijen van Jip en is het eerste meisje in onze clubgeschiedenis die een van de 
twee competities wint. Gefeliciteerd! 
 

 
Dat een meisje een titel wint is niet zo verwonderlijk. We hebben met o.a. Eli 

Alia, Carlijn, Imara en Dagmar veel meer meiden op de club dan in het verleden. 
Op nationaal niveau presteren ze ook beter dan onze jongens. Een mooie 
ontwikkeling voor het schaken bij onze club! 

 

 
 

De afgelopen weken hebben we een snelschaak toernooi georganiseerd waarin 
vandaag de laatste drie ronden zijn gespeeld. Niet iedereen heeft alle ronden 

gespeeld door o.a. afwezigheid maar het was een leuk toernooitje met Maurits 
als winnaar. De eindstand: 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Feestelijke afsluiting seizoen 2021 - 2022 
 

Vrijdag 8 juli 2022 
 

Na twee seizoenen die door Corona verstoord waren konden we vanmiddag en 
vanavond het seizoen afsluiten in ouderwetse stijl. Bijna tien seizoenen deden we 
dit met een leuke clubmiddag, prijsuitreiking, buffet waar iedereen die daaraan 

meedeed iets lekkers maakt en een ouders tegen kinderen toernooi. Vandaag 
kon dat dus eindelijk weer. 

 

 
 
Vorig jaar zijn we gestart met schaakopdrachten oplossen. Dat vonden de 

kinderen heel leuk om te doen dus organiseerden Sjoerd en Berend dit jaar weer 
de puzzels. 25 Borden stonden voor de kinderen klaar waarvan de moeilijkste op 

het demobord. Voor de beste 2 kinderen per divisie waren kleine prijsjes te 
winnen. De winnaars zijn nog niet bekend want alle antwoordformulieren zo'n 40 
stuks moeten nog worden nagekeken. De uitslag volgt dus nog. 

 

 



 
  

Tegen kwart voor zes was het tijd voor de prijsuitreiking waarvan vele ouders 
getuige waren. Het laatste diploma van het seizoen was voor Jorn die geslaagd is 

voor stap 3. De eerste bekers die werden uitgereikt waren voor periode vier. 
Anton won de loperdivisie, Sebastiaan was de beste in de torendivisie, Carlijn 

won de beker in de damedivisie en Berend was voor de derde keer de beste in de 
koningsdivisie. 
 

 



Voor het eerst in onze clubgeschiedenis wint een meisje een clubtitel en haar 

naam op de wisselbeker. Dagmar was de sterkste in de bekercompetitie door 

twee keer Jip te verslaan. Berend on de derde prijs van winst op Mehran. 

 

 
 

De interne competitie is dit jaar gewonnen door Berend. Met drie periode titels 

was hij in de halve finale wat eigenlijk meteen de finale werd te sterk voor 

Pieter. Jip (niet op de foto's vanwege zijn diploma uitreiking) won twee keer 

online van Aron. 

 

 



Na het officiële gedeelte was het tijd om het buffet aan te vallen. Vele ouders 

hadden iets lekkers gemaakt, de vijf tafels in de kleine zaal stonden helemaal vol 

en in de keuken stonden ook nog vele lekkernijen. 

 

 
 

Nadat ook de ijsjes opgegeten waren begon om 19.30 uur het ouders tegen 
kinderen toernooi. De kinderen gaven vol gas wat halverwege het toernooi hun 

een voorsprong opleverde van 25 punten. Met hulp van de trainers kwamen de 
ouders weer terug wat tegen negen uur de volgende eindstand opleverde: 
kinderen 91 - ouders 82. Het was een hele leuke en gezellige afsluiting van een 

mooi seizoen. Dank aan alle ouders voor het maken van het heerlijke buffet en 
alle hulp met het opruimen na afloop. 

Op onze site staat een serie foto's. 
 

C Team NOSBO kampioen, D team 2e en E team net 

niet! 
 

Zaterdag 9 juli 2022. 
 
Na de seizoen afsluiting gisteren op de club stond er nog een toernooi op het 

programma en niet de minste; de NOSBO/FSB teamkampioenschappen in het 
Dorpshuis in Hoogkerk. Sinds een aantal jaren spelen beide bonden gezamenlijk 

dit kampioenschap wat in de toekomst misschien wel tot een jeugd fusie kan 
leiden want met name in Friesland zijn niet zoveel jeugdclubs meer actief. Zo 

vlak voor de zomervakantie leek het in eerste instantie misschien niet zo'n ideale 
datum maar toch kwamen er maar liefst 22 teams in de categorieën A/B t/m E 
naar Hoogkerk waaronder zes! Paardensprong teams met als teamleiders Miryam 

en Sjoerd bij D en C, Hieke en Ronald bij de E teams. Enig nadeel, mede door de 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/laatste-clubmiddag-2021---2022.html


drukke kalender dit seizoen was wel dat bijv. D spelers niet met een C team mee 

konden doen. Volgend seizoen wordt dit beter gepland. Met 25 clubleden begon 
het toernooi met shirtjes ruilen want veel clubleden hadden door Corona en 

weinig toernooien hun clubshirt lange tijd niet aangehad. In de C en D categorie 
deden zeven teams mee dus een vrije ronde gedurende de middag. 
 

 
 

In de C, D en E categorie deden we mee met twee teams. In de AB categorie 

lukte het niet om een team bij elkaar te krijgen. Het C2 team met Kaj, Matthias, 

Matei, Hedde en Casper beleefde een lastige middag en had niet de vorm om 

mee te doen in de combinatiegroep met de AB teams. In de eerste ronde verloor 

het team met 3 - 1 van ons eerste team. In de andere matches verloor het team 

van de Matadoren C1 (1.5 - 2.5), Staunton AB (0 - 4), SC Ten Boer AB (1 - 3) en 

Hoogeveen AB (0.5 - 3.5). Tegen het C1 team van SC Ten Boer werd het enige 

matchpunt gescoord (2 - 2). De meeste jongens hebben dit seizoen heel weinig 

toernooien gespeeld dus niet zo gek dat de vorm er even niet meer is. Er zit 

voldoende talent in het team, dus alle vertrouwen dat ze volgend seizoen weer 

gaan scoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

De laatste zetten voor de titel (foto Martijn Hardeman) 
 

 
Ons 1e C team was vooraf misschien wel de favoriet voor de NOSBO titel. Met 
Elliot, Dagmar, Carlijn en David is het een geweldig team met heel veel toernooi 

ervaring ook in dit seizoen. Daarbij aangetekend dat Dagmar dit seizoen de 
bekercompetitie heeft gewonnen. Die vorm van dit jaar zagen we vanmiddag ook 

terug. Zij werd topscoorder bij de C spelers met 5.5 uit 6 partijen. Na winst in de 
eerste ronde tegen het 2e team verloor het team nipt van het AB team Staunton 
(1.5 - 2.5), waarna het AB team van SC Ten Boer met 3 - 1 werd verslagen. Het 

C team van dezelfde club was in de volgende ronde net te sterk, wat mede kwam 
omdat David zich plotseling niet lekker voelde en het bord moest verlaten (1 - 

3). Tegen het AB team van Hoogeveen werd het remise waarna in de laatste 
ronde tegen het team van de Matadoren de achterstand van twee match en 
bordpunten goed gemaakt moest worden. Zoals zo vaak kwam Elliot Hoogkerk 

dorpsgenoot Sono tegen. De vorige keer op het stappenkampioenschap won 
Elliot maar dit keer was Sono de beste. De rest van het team liet er geen gras 

over groeien wie de beste was. De inmiddels herstelde David en Dagmar zorgden 
voor de voorsprong waarna Carlijn met Paardensprong gele nagels de titel voor 
het team binnenhaalde. We gaan als het meezit, want de inschrijftermijn is 

misschien gesloten, meedoen met het NK C teams. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

In de D categorie waren vooraf de teams van SG Staunton en Philidor 

Leeuwarden de favorieten. Ons eerste team moest zeker het podium kunnen 

halen was de voorspelling. In de eerste ronde troffen onze teams elkaar zoals de 

reglementen voorschrijven. Team 1 met de opstelling Eli Alia, Imara, Simon en 

Maurits wonnen met 3 - 1 van clubgenote Mehran, Melle, Noe en Ben. Melle 

zorgde voor een verrassing door Imara te verslaan. Na een vrije ronde werd het 

team van de Matadoren aan de zegekar gehangen (4 - 0), waarna de topper 

tegen Staunton op het programma stond. Dit team was duidelijk sterker, alleen 

Maurits scoorde op het vierde bord maar Imara liet een zekere minimale remise 

tegen Ghilon liggen. Met voor haar een pion tegen een paard ging ze door de 

klok. Even een paar snelle zetten dan heb je zomaar meer seconden op de klok, 

leerschooltje! Na de pauze werden we plotseling, toen de spelers achter het bord 

zaten, opgeschrikt door Eli Alia die zich helemaal niet goed meer voelde op het 

eerste bord. De schrik zat er goed in toen ze gedragen de speelzaal moest 

verlaten. Hieke en Erzsi (moeder van Mehran en Azadeh) ontfermden zich over 

haar maar verder spelen was geen optie meer. In die ronde speelden we tegen 

Philidor Leeuwarden die ook een speler miste door Corona. Met een leeg vierde 

bord verloren we met 2 - 1, Simon scoorde het punt. In de zesde ronde bleek dat 

we de teams konden doorschuiven. Mehran bord 1 speler team 2 kwam op het 

vierde bord. Gelukkig maar want zo konden we het NK ticket veilig stellen met 

winst tegen SC Ten Boer en Hoogeveen, twee keer 3 - 1. In de eindstand vinden 

we het team terug op de verwachte derde plaats en mag het team gaan spelen 

in de halve finale NK D op 10 september ook in Hoogkerk. Omdat het een 

gecombineerd NOSBO/FSB kampioenschap is en Philidor won is het team tweede 

geworden in het NOSBO klassement. De finale gaat ook in Hoogkerk 



plaatsvinden op 1 december. Topscoorder in het eerste D team Maurits met 5 uit 

6. 

 

 
 

Het tweede team eindigde in de achterhoede. In de tweede ronde werd het 

remise tegen de Matadoren (2 - 2). In de derde ronde verloor het team van 

Staunton maar Mehran zorgde voor een enorme verrassing door op bord 1 te 

winnen van de beste Staunton speler, Himar. Philidor Leeuwarden en SC Ten 

Boer waren een maatje te groot maar 2 - 2 met drie spelers tegen Hoogeveen 

was wel weer een opsteker. 

 

 



In de jongste categorie E hebben we in onze clubhistorie 13 keer meegedaan in 

deze categorie. Zeven keer wonnen we het kampioenschap en al die andere 

keren eindigden we altijd op het NOSBO podium. Dit jaar zou het heel lastig 

worden om onze titel van vorig seizoen te prolongeren. Zoals eerder op onze site 

te lezen hebben we in Corona tijd weinig jonge aanwas gekregen maar aan het 

einde van dit seizoen zijn er heel veel jonge kinderen bijgekomen die laaiend 

enthousiast zijn en al heel aardig kunnen schaken. Teamschaken is ietsjes 

anders dan dat je voor jezelf speelt en die ervaring is er nog niet in onze hele 

jonge teams. Twee teams samenstelling kostte dus niet heel veel moeite. Het 

hele jonge 2e E team met allemaal 7/8 jarigen: Azadeh, Hannah, Joas en Tobias 

waarvan de laatste drie slechts een paar weken na hun behaalde Opstapje 1 

diploma op school, clublid zijn geworden, hadden een geweldige middag. Met 

Hieke als teamleidster scoorden ze geen matchpunten maar wisten ze wel een 

aantal partijen te winnen. Het was geweldig om te zien hoeveel plezier ze de hele 

middag hadden. Meedoen en leren dat is misschien nog wel leuker dan winnen 

wat vanzelf gaat komen de komende jaren in de E categorie. 

 

 
 

In het eerste E team (Wart, Sven, Steph en Gideon) ietsjes meer toernooi 

ervaring maar ze waren voor het eerst als team samen. Om bij de eerste vier 

van de acht teams te komen waarmee het NK ticket binnen zou zijn zou een hele 

opgave worden. De eerste ronde tegen team 2 eindigde zoals verwacht met de 

volle winst. In ronde twee trof het team de titelfavoriet Philidor Leeuwarden. Dit 

team was duidelijk te sterk voor ons, met alleen een score van Gideon maar nog 

niets aan de hand want een ronde later wonnen we weer met 3 - 1 van Staunton 

een concurrent voor plek vier. Ook tegen de Matadoren geen probleem met een 

mooie 3.5 - 0.5 winst. Gorredijk was in ronde 5 net iets te sterk. Er was veel 

https://www.scdepaardensprong.nl/eregalerij


meer te halen maar er werd op veel borden te snel gespeeld waarmee er punten 

verloren gingen. Het te snelle spel kostte in ronde 6 de veilige vierde plaats. 

Tegen SC Haren moest er gewonnen worden om het ticket al veilig te stellen. 

Wart verloor op het eerste bord met heel snel daarna ook een verliespartij van 

Steph. Gideon won dus alles hing voor een remise resultaat af van Sven. In een 

lastig eindspel waar denk ik geen winnaar kon komen werd het remise. Een 

flinke tegenslag want nu stonden we gelijk met Staunton op de vierde plaats. 

Alles hing af van de laatste ronde waar we tegen het sterke team van Ten Boer 

moesten spelen en Staunton titelfavoriet Philidor Leeuwarden trof. Ook nu werd 

er te snel gespeelt. Binnen vijf minuten stond Ten Boer al op 3 - 0. De enige die 

nog speelde en de eer kon redden voor het team was Gideon. Zijn tegenstander 

stond misschien ergens gewonnen maar gewonnen staan is nog niet de winst. 

Gideon knokte zich heel knap terug in de partij en won. Het team van Staunton 

zorgde voor een stunt door 2 - 2 te spelen en daarmee de vierde plaats veilig te 

stellen. Deze remise zorgde er ook voor dat SC Ten Boer (gefeliciteerd!) de 

NOSBO titel won. Net als bij de D categorie is er een NOSBO klassement. Het 

team is vijfde geworden met Gideon als topscoorder, een hele knappe 6.5 uit 7. 

Als we de FSB teams Philidor en Gorredijk eruit halen is er een derde plaats. In 

dit team zit heel veel talent en ze zijn volgend jaar allemaal nog E'tje. Met 

gerichte teamtraining gaan we aan de slag om de titel volgend jaar terug te 

halen! Martijn Hardeman geeft het team op bij de KNSB als reserve team 

mochten er teams uitvallen voor het NK. 

 

 
 

 

 

 



Eindstanden beker competitie: 

 

Voorronde 
Melle - Romme 1 - 0 
Matthias - Steph 1 - 0 

Edgar - Lars W. 1 - 0 regl. 
Pim - Anton 1 - 0 

Sebastiaan - Sebastian 1 - 0 

Lisa - Carlijn 0 - 1 

Sven - Charlotte 0 - 1 

Noe - Tim 1 - 0 

Noud - Rosa 1 - 0 
Maurits - Azadeh 1 - 0 

 

  

Laatste 32 
Melle - Casper 0 - 2 

Jorn - Charlotte 2 - 0 
Elliot - Lars 2 - 0 

Mehran - Simon 1 - 1 vluggeren 2 - 0 

Rogier - Carlijn 0 - 2 regl. 
Aron - Eli Alia 1 - 1 vluggeren 2 - 0 

David - Berend 0 - 2 

Boaz - Matei 0 - 2 
Viaan - Ruben 1 - 1 vluggeren  2 - 0 

Noud - Hedde 0.5 - 1.5 

Dagmar - Matthias 2 - 0 
Maurits - Edgar 2 - 0 

Kaj - Noe  2 - 0 

Sebastiaan - Julian 1 - 1 vluggeren 2 - 0 
Jip - Pim 2 - 0 

Pieter - Imara 2 - 0 

 
 

Achtste finale 
 
Hedde - Pieter 0 - 2 

Maurits - Mehran 1 - 1 vluggeren 1 - 2 

Sebastiaan - Matei 0 - 2 
Kaj - Jip 0 - 2 

Carlijn - Berend  1 -- 1 vluggeren 0.5-1.5 



Elliot - Casper  2 - 0 

Aron - Jorn  2 - 0 
Dagmar - Viaan 1 - 1 vluggeren 2 - 1 

 

Kwartfinale 
Berend - Pieter 1.5 - 0.5 

Matei - Dagmar 0 - 2 

Aron - Jip 0.5 - 1.5 
Mehran - Elliot 2 - 0 regel. 

 

Halve finale 
Dagmar - Mehran 2 - 0 

Jip - Berend 1 - 1 vluggeren: 1.5 - 0.5 

 

Finale 
Dagmar - Jip 2 - 0 

 

Derde plaats 
Mehran - Berend 0.5 - 1.5 

 


