Indeling loting bekertoernooi
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 september, 2011 - 21:17

Op de eerste clubmiddag gaan we loten voor de bekercompetitie. Alle clubleden zijn
ingedeeld in een "pot". De indeling is gemaakt op basis van de NOSBO ratinglijst van 1 juli.
Vanuit een ''pot" wordt je ingeloot in een poule. Er komen 8 poultjes waarin je met wit en
zwart speelt tegen je tegenstanders. Schakers die met jou in een "pot" zitten kun je dus niet
treffen. Speeltijd 10 minuten per persoon per partij. De beste 2 schakers in de poule gaan
door naar de volgende ronde waar we verder gaan spelen in vier poules van vier. Ook hier
gaan de beste twee verder naar kruisfinales of weer in een poule. Een en ander afhankelijk
van de beschikbare tijd.
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Grote Clubactie van start
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 september, 2011 - 15:04
Op de eerste clubmiddag van het nieuwe seizoen zijn van gestart met de Grote Clubactie. De
meeste kinderen hadden al loten verkocht en kregen deze vanmiddag mee. Alle schakers hebben
een verkoopboekje meegekregen. In dit boekje hoef je geen gegevens op te schrijven van degene
waaraan je al loten verkocht hebt. Als je meer loten gaat verkopen dan je mee hebt gekregen vul je
de gegevens in in het boekje. Op de club krijg je de loten mee.

We hebben 150 loten in voorraad, mochten er meer loten nodig zijn dan kunnen we die bijbestellen.
Met de opbrengst kunnen we leuke dingen doen, zoals een kampeerweekend, nieuwe materialen,
of... Jullie mogen ook meedenken. Laat je idee maar weten. De loten kunnen verkocht worden tot
de trekking op 24 november. Wekelijks geven we op de club de tussenstand van verkochte loten.
In het voorjaar doen we ook weer mee met de Jantje Beton actie. De opbrengst van beide acties
kunnen we besteden aan leuke dingen en nieuwe materialen.

Veel geel (en bekers) op Open
Jeugdkampioenschap SC Groningen
Ingezonden door Anoniem op 11 september, 2011 - 10:27

Met de klok (beginnend links onder):
Joep, Koen, Huub, Ruben, Jonas, Hugo, Thijmen, Eelke
Op een zeer warme nazomerdag liep het eerste toernooi van het schaakseizoen van stapel:
het Open Jeugdkampioenschap SC Groningen in de kantine van Iederz op de Peizerweg.
De gele Paardensprong t-shirts vielen meteen op: 12 van de iets meer dan veertig
deelnemers droegen hun herkenbare t-shirt; zo'n t-shirt geeft niet alleen een clubgevoel,
maar voor begeleiders (en anderen) is het tevens handig dat je snel kunt zien waar de
Paardensprongers zitten.
Er werd gespeeld met 20 minuten per speler per partij, en de deelnemers waren ingedeeld
op sterkte (rating) in twee groepen. In groep A de spelers met een rating boven de 1100, en
in groep B de spelers met minder dan 1100. Verder waren er binnen beide groepen
ratingprijzen te winnen.

In groep A zaten Jonas, Joep en Hugo. In groep B: Ruben B, Eelke, Koen, Thijmen, Jaimey,
Eline, Sytze, Matthijs en Huub.
Ik hield de scores bij op een scorebord à la Ronald, dat ik thuis had gemaakt. De eerste
ronde verliep prima, 7 uit 12 punten (het moet wel echter worden opgemerkt dat
Paardensprongers soms tegen elkaar moesten spelen, wat het totale aantal punten in de
rondes en voor het hele toernooi kan vertekenen). In ronde 1 speelde b.v. Ruben tegen
Eline. Ruben won en dat was het begin van 4 overwinningen op een rij. Datzelfde deed
Eelke, en in de vijfde ronde moesten de twee jongens tegen elkaar. Na een goede strijd
besloot men de partij in remise te laten eindigen. Daarna scoorde Ruben 1,5 punt in de
laatste twee ronden en eindigde met de mooie score van 6 uit 7. Maar Eelke won zijn beide
laatste partijen en eindigde dus met een half punt voorsprong op Ruben. Eelke en Ruben
werden zodoende respectievelijk eerste en tweede in hun ratinggroep. Mooie prestaties!

Tycho Bruggink, Ruben en Eelke
Zowel Thijmen als Koen leken ook goede kansen te hebben om in de prijzen te vallen. Na de
eerste vier ronden hadden ze allebei 3 punten. Helaas voor Thijmen wist hij geen punten
meer te scoren, hoewel er in elk geval nog een half punt binnen handbereik was, omdat hij
in een van de partijen eeuwig schaak had kunnen geven, niet in de laatste plaats omdat
Thijmen materiaal gezien achter stond. Desalniettemin werd Thijmen gedeeld vierde in zijn
ratinggroep. Koen won zijn vijfde partij en moest in ronde 6 tegen Eelke (en verloor) en
helaas verloor Koen ook de laatste partij, waardoor hij net buiten de prijzen viel.

Jaimey (en achter hem Sytze die de wedstrijleider roept)
Voor Jaimey was het blijkbaar even wennen voordat hij op gang kwam en punten scoorde in
de tweede helft van het toernooi, o.a. zag ik dat Jaimey extra veel zetten moest gebruiken
om zijn tegenstander mat te zetten met K+T tegen K. (Dat gaan we oefenen op de club!).
Jaimey's puntenaantal leverde hem een plek als nummer zes in zijn ratinggroep op.

Jaimey, Eline (achter de arm van) Eelke

Huub

Een ander soort matzetting leverde Matthijs moeilijkheden op, en kostte hem uiteindelijk
een half punt: met (te) veel stukken op het bord zette Mattijs de kale koning van zijn
tegenstander pat. In zo'n situatie kun je beter op safe spelen en gewoon de hele tijd schaak
geven, want dan kan het niet pat worden. Het totaal aantal punten leverde Matthijs toch
uiteindelijk een plek als nummer 6 in zijn ratinggroep op. In dezelfde groep werden Eline en
Sytze nummer 8 en 9. Ook hier zagen we waarschijnlijk dat de zomerpauze van schaken
invloed heeft gehad op hun spel, dat in andere toernooien voor meer punten heeft gezorgd.
Huub was de derde Paardenspronger die met een beker naar huis kon gaan, nadat hij o.a.
tegen drie Paardensprongers had gespeeld. Huub werd derde in zijn ratinggroep.

Matthijs, Thijmen, Huub
In groep A zagen we ook dat de zomerpauze wellicht een rol heeft gespeeld t.o.v. de
scherpte van het spel van Hugo en Joep. Maar toch was hun puntenoogst redelijk,
aangezien ze in de zwaarste groep speelden en enkele van hun overwinningen waren best
mooi, b.v. toen Hugo een remise-aanbod afsloeg en daarna liet zien waarom hij dat deed,
namelijk omdat hij dacht dat hij beter stond, wat dus ook bleek, want Hugo won in goede
stijl. Jonas speelde ook een aantal goede partijen. Hij verloor alleen van de best scorende
speler (in de A-groep) en de winnaar in zijn ratinggroep, waarin Jonas nummer 2 werd en
daarom een beker in ontvangst kon nemen.

Hugo (die later in deze partij een remiseaanbod
afslaat en wint)

Joep

Tot slot: het was een leuk toernooi, waar volop en met enthousiasme werd geschaakt, en er
waren goede leermomenten voor onze clubmiddagen. Dit alles op een goed georganiseerd
toernooi dat soepel verliep. Sommige spelers moeten nog op gang komen na de
schaakpauze, terwijl je bij anderen die in de zomer hun schaakvaardigheden hebben
geoefend door b.v. aan toernooien te hebben deelgenomen of op internet (Gameknot)
hebben geschaakt, zag dat zij meer in een flow zaten.

Jonas (geflankeerd door Lisanne Waardenburg en Hiddo,
die een grappige opmerking maakt over de lengte van Jonas)
Last but not least is het ook noemenswaardig dat de sfeer erg goed was, maar dat is
eigenlijk altijd zo wanneer Mr. Chesstournament Organizer himself - Hiddo Zuiderweg - die
deze keer werd geassisteerd door een aantal wedstrijdleiders, een toernooi organiseert.
Dan weet je dat het toernooi goed wordt geregeld, en in een gemoedelijke sfeer verloopt,
zoals op het Open Jeugdkampioenchap SC Goningen.
Update
Eindstand hier: http://www.scgroningen.nl/2011/09/eindstand-open-jeugdkampioenschapsc-groningen
Meer individuele uitslagen komen onder "Uitslagen" (en op Hiddo's
blog: http://superhiddo.blogspot.com); helaas geen groepsfoto's met alle Paardensprongers
en alle prijswinnaars tegelijkertijd (maar meer foto's komen in het fotoboek).

Eerste clubmiddag: loting beker, nieuwe
trainingsgroepen en meer..
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 september, 2011 - 16:35

Vlak voor aanvang van de eerste clubmiddag kregen we bericht dat twee clubleden hadden
besloten te stoppen met schaken. Dat bracht de in organisatie wat problemen, de indeling
in potten voor de bekerloting en onze nieuwe team competitie was namelijk al van te voren
gemaakt. Volgens de clubregels moet je ruim van te voren aangeven als je wilt stoppen met
clubschaken, jammer dat het deze keer zo liep. We kunnen wel drie nieuwe clubleden
begroeten: Thijmen en Ruben Bourgonjen zijn overgekomen van Ten Boer en Jelger is sinds
vandaag ook clublid. Welkom allemaal. Omdat we al een Ruben hebben op de club zetten
we in alle uitslagen de letter van hun achternaam bij.

Twee weken geleden zijn de trainers bij elkaar gekomen voortrainersoverleg en daaruit zijn
een aantal besluiten genomen. Dus eerst een serie meededelingen, belangrijk voor dit
seizoen:
- Herdersmat: blijft verboden in de interne - en bekercompetitie. We doen dit om
beginnende schakers enigszins te beschermen. Vorig seizoen was er wel eens discussie over
de stelling. We hebben besloten om alleen zuivere herdersmatjes af te keuren. Zijn er per
speler meer zetten gedaan dan een zuivere herdersmat dan heeft degene die verliest slecht
verdedigd dus geldt de winst wel!
- Remise: het komt zo af en toe voor dat er een strategische remise wordt gesloten, om
bijvoorbeeld
voor beide spelers de volgende ronde te halen. Dit soort remises zonder echte bord reden
mogen niet meer. Vinden beide spelers de bordstelling remise dan moet er een trainer
geroepen worden om de stelling te beoordelen.
- Talentenklassement: we gaan naast punten voor GP Toernooien ook punten toekennen
aan alle open toernooien binnen het NOSBO gebied (Oostermoer, Staunton, Jeugdtoernooi
SC Groningen en ons eigen toernooi). Ook het Stappenkampioenschap telt mee. Team
kampioenschappen tellen niet mee omdat vooral jongere schakers aan meer

teamtoernooien mee kunnen doen.
- Hulpjes: elke week hebben we twee hulpjes om ons te helpen met alles klaar te zetten en
op te ruimen. Het schema in rondgestuurd en staat ook op de site clubinformatie > hulpjes.
Onze website is het visitekaartje van de club en daar zijn we best trots op. Maandelijks
bezoeken ruim 1100 (unieke) belangstellenden onze site. Onze webdesigner Bouwe heeft
een aantal handleidingen voor ons geschreven zodat we zelf een heel groot deel van de
website kunnen bewerken, wat de actualiteit van de site ten goede komt.
We hebben met de kinderen de clubregels nog even besproken en hoe we omgaan met
onze materialen.
De trainingsindeling voor de eerste helft van het seizoen:
Evie: Joep, Jonas, Daniel, Martijn, Daan, Eelke, Hugo en Ruben B.
De groep van Evie zit in de kleine zaal.
Sjoerd: Joris, Kasper, Ruben W, Jaimey en Waut.
De groep van Sjoerd zit Rechts achterin de grote zaal.
Bram: Koen, Niek, Eline, Merijn en Matthijs
Bram zit met zijn groep rechts voorin de grote zaal.
Anders: Thijmen, Ward, Pieter, Sytze en Nathan
De groep van Anders zit links achterin de grote zaal.
De groepen van Miryam, Ronald en Niels zijn op dit moment kleine groepjes waar later
nieuwe clubleden aan worden toegevoegd. Miryam en Ronald gaan met de kinderen aan de
slag die op proef komen.
Bij Miryam zitten Tess en Ramin. Ronald geeft training aan Huub en Jort. Niels heeft Roos
en Jelger in zijn groep.

De bekerloting is altijd een spannend moment. We waren van plan om te loten met plastic
balletjes, zoals ook gebruikt worden bij voetbal lotingen, maar we konden die dingen

nergens vinden. Als je als lezer een adres weet, laat het ons weten! Door het wegvallen van
twee clubleden zitten er in twee van de acht poultjes 3 schakers. We gaan het aanvullen
vanuit het groepje kinderen die nu op proef zijn en clublid gaan worden. De poule indeling
staat op de site bij uitslagen> beker.
Nieuw op de club is het teamschaken, wat veel kinderen nog leuker en spannender vinden
dan individueel spelen. We hebben van te voren de schakers ingedeeld in acht teams die
qua rating ongeveer even sterk zijn. Als een ronde van het teamschaken wordt gespeeld en
er is een clublid van het team niet aanwezig dan wordt er gespeeld op de andere borden. De
openstaande partij wordt dan later ingehaald. Belangrijk voor het teamschaken: hier mogen
herdersmatjes wel en ook een tactische remise aanbieden. Met name remise aanbieden
wordt vaak gebruikt om de winst binnen te halen!
Na het oplezen van de namen van de teams mochten de kinderen zelf een naam voor hun
team verzinnen. Het teamschaken loopt net als de bekercompetitie als een rode draad door
het seizoen. We spelen zeven ronden voor het kampioenschap. Door het wegvallen van
twee clubleden moesten we spelers doorschuiven, met als gevolg dat we twee incomplete
teams hadden.

Alle clubleden waren aanwezig zodat we direkt een nieuwe clubfoto konden maken, deze
staat binnenkort op de site!

De eerste ronde werd vanmiddag gespeeld en na afloop moesten we concluderen dat door
het schuiven binnen de teams de teams met drie spelers te veel aan sterkte hadden
ingeleverd. Op het vierde bord zou er een beginner bij kunnen komen om het team
compleet te maken maar dan is het verschil te groot. We beraden ons even hoe we het gaan
organiseren. De uitslagen staan daarom nog niet op de site. Bij uitslagen is een tabblad
gemaakt waar de utslagen van de teams komen te staan.
Volgende week starten we met de bekercompetitie. Eerst spelen we drie voorronden waar
de spelers met wit en zwart spelen tegen de tegenstanders in de poultjes. De eerste twee
per poule gaan door naar de volgende ronde.

Indeling leeftijdcategorie seizoen 2011-2012
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 september, 2011 - 21:14

Net als bij andere sporten worden bij het jeugdschaken de kinderen ingedeeld in leeftijd
categorien. Deze indeling wordt o.a. gebruikt bij persoonlijke jeugdkampioenschappen,
teamkampioenschappen en open toernooien. Je komt dan individueel of als team uit in een
bepaalde categorie. Bij Grand - Prix toernooien wordt de groepsindeling gemaakt aan de
hand van ratings (een sterkte getal). Als je als beginnend schaker je eerste GP toernooi
speelt wordt je rating ingeschat, voor elk leeftijdsjaar 50 punten. Dus ben je 7 en je gaat je
eerste toernooi spelen dan begin je met 350 punten. Je komt in een groep van ongeveer 8
schakers die ongeveer hetzelfde ratinggetal hebben. Dit getal wordt na het toernooi
gecorrigeerd met je toernooi score en dat bepaald je nieuwe rating.
Stel je speelt een goed toernooi, je toernooi resultaat is 1.10. Dan verdien je voor je rating 33
punten.
(30 x 1.10, die 30 punten is het uitgangsgetal). Naast die 33 punten krijg je omdat je
meedoet aan het toernooi 15 punten. In het voorbeeld van de 7 jarige, je nieuwe rating
wordt 398 punten. Bij alle toernooien die op de NOSBO kalender staan tellen mee voor je
rating, dus ook open en team toernooien.
Bij toernooien waar de indeling in categorien wordt bepaald speel je meestal in je eigen
categorie. Zo af en toe gebeurt het wel eens dat een schaker uitkomt in een oudere
categorie. Je komt als Eér bijvoorbeeld uit in een D team. In een jongere categorie dan jezelf
mag je niet spelen.
De indeling voor dit seizoen:
Cat. B
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Zie ook schaakinformatie elders op de site!

SC de Paardensprong op Gameknot
Ingezonden door Anoniem op 18 september, 2011 - 17:25
Op bestaat een team met de naam “SC de Paardensprong”. Clubleden van de “werkelijke” club SC
de Paardensprong kunnen lid worden van dit team. Meedoen aan het team kost niets en een
abonnement op Gameknot is dus ook niet nodig om mee te doen aan het team. Jonas en Anders
hebben het team opgericht en zorgen ervoor dat het team regelmatig nieuwe wedstrijden speelt.
Hoe meer het team wint, hoe hoger het komt op de ranglijst.

Wanneer je teampartijen speelt, speel je tegen andere spelers met ongeveer dezelfde sterkte
(=rating). Als er een verschil is, is dit verschil meestal niet hoger dan 50, en nooit meer dan 100.
Het is ook goed om te weten dat je zelf kunt instellen hoeveel (team)partijen je tegelijkertijd wilt
spelen (onder de knop “Settings”).
Gameknot stelt als voorwaarde dat je minstens 5 partijen op Gameknot hebt gewonnen, voordat je
mee kunt doen aan het team.
Het Paardensprong-team op Gameknot werd 16 april 2010 opgericht en sindsdien hebben we 450 (!)
partijen gespeeld. Op de ranglijst staan we op plaats 248, maar we hebben véél hoger (voor de
zomer) gestaan op de lijst! Onze teamscore is mooi, namelijk 12 (= we hebben in totaal 12 partijen
meer gewonnen dan verloren).

Meer info over Gameknot en SC de Paardensprong op Gameknot vind je
onder Clubinformatie en Schaken op internet.

Momenteel bestaat het team uit 18 spelers. Hoe meer spelers, hoe makkelijker we team-matches
kunnen beginnen.

Alle Paardensprongers, én hun ouders, zijn van harte welkom om mee te doen!

Training en beker: beginners leren van
gevorderden
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 september, 2011 - 14:15

De trainingsgroepjes zagen er vanmiddag iets anders uit dan we hadden gepland. Evie
speelt op het Europees Kampioenschap voor jeugdspelers in Bulgarije. Een deel van haar
groepje mocht een aantal beginnende schakers leren hoe je in het eindspel snel mat kan
geven met Toren/Koning tegen Konning, Dame/Koning tegen Koning. We zien heel vaak
dat eenvoudige eindspelen Toren of Dame tegen Koning alleen in pat eindigen. Zonde van
de punten. De gevorderde spelers vinden het ook leuk om training te geven en leren er ook
nog iets van. De beginners leren het vaak sneller van een clubgenoot dan dat ze het leren uit
een boekje.
Van elkaar leren levert dus een win win situatie op!

Er zijn nog een aantal kinderen die meedoen met de proeflessen. Tom heeft dit ook een
paar middagen gedaan en is nu lid geworden van de club. Tom welkom! We verwachten dat
meer kinderen lid gaan worden en we binnenkort weer aan het maximum van 36 clubleden
zitten.
Vanmiddag zijn we gestart met de bekercompetitie. Aan het begin van de clubmiddag
maken we de indeling bekend zodat we snel kunnen schakelen van training naar competitie.
De poultjes zitten op vaste plaasten in het gebouw. De indeling hebben we vanmiddag
bekend gemaakt. Zo weet iedereen waar hij/zij moet spelen. Poule A, B en H spelen in de
kleine zaal, de andere poultjes in de grote zaal. In de voorronde is het krachtverschil in de
poultjes best groot maar ook hier leren de kinderen van elkaar. Beginnende schakers
verliezen bijna altijd van de gevorderden maar door juist te spelen tegen sterkere
tegenstanders leren ze veel. Voor gevorderden blijft het oppassen, soms zien we
verrassingen en af en toe nog wel eens een patje.
Een aantal schakers kon vanmiddag niet aanwezig zijn, dus niet alle partijen konden

doorgaan. Alle afwezigen hadden zich keurig afgemeldt dus de partijen worden later
ingehaald. Poule H is nog niet compleet, er komt nog een speler bij. De tijd op de klok is in
de voorronde 10 minuten per persoon en spelen de schakers twee keer tegen elkaar; met
wit en met zwart. Bij alle partijen die we spelen op de club maken we gebruik van
wedstrijdbriefjes waarop de eindstand wordt ingevuld. Zo kan er later geen discussie zijn
over een uitslag. Degene met wit (of die het eerst met wit speelt) vult het briefje in en levert
die in bij Bram.
In de eerste ronde speelden de schakers die waren ingedeeld bij loting in pot 1 tegen
schakers uit pot 4. Gevorderden tegen beginners. De gevorderden lieten zich niet verrassen
en wonnen alle partijen. Als beginnend schaker is het misschien niet leuk om dik te verliezen
maar door veel te spelen en van het spel te leren wordt je snel een betere schaker!

De partijen tussen de schakers die ingedeeld waren in pot 2 en 3 leverde een aantal
spannende partijen op en sommigen moesten zich haasten om niet door de klok te spelen.
Zo waren Niek en Eline in poule B lang bezig met hun partijen. Het leverde een gelijke stand
op, waarmee beide schakers kans houden op een eerste of tweede plaats in de poule, die
recht geeft op verder "bekeren". In poule F deelden Joris en Ward ook de punten. Enigszins
verrassend want qua rating is Joris de betere schaker. Dat beloofd spannend te worden in
deze poule. Koen won in poule C na twee lange partijen vanThom. Een mooie uitslag voor
Koen die goede zaken doet om door te gaan naar de volgende ronde. In poule E liet Waut
zien dat hij de stijgende lijn van vorig seizoen aan het doorzetten is. Waut verloor de eerste
partij van Daan maar in de tweede partij pakte hij verdiend een half punt.

Komende weken staan er toernooien op het programma. A.s. zaterdag het NOSBO
Stappenkampioenschap. Je komt uit tegen tegenstanders die dezelfde stap hebben
gehaald. Een aantal schakers is bijna klaar met een stap, dus goede kansen op dit toernooi.
Zaterdag 1 oktober het eerste Grand - Prix toernooi van het seizoen in Ten Boer. We
vetrekken vanaf buurtcentrum Hunzeborgh om 12.30 uur. Graag bij opgave even aangeven
of je ouders kunnen rijden of dat je een meerijplaats wilt hebben.

Joep, Niels, Kasper en Martijn door in
bekertoernooi
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 september, 2011 - 23:33
De clubmiddag zag er vanmiddag iets anders uit dan gebruikelijk. Trainster Miryam kon niet
aanwezig zijn. We moesten daardoor een beetje schuiven in de trainingsgroepen. Voor het rondje
mededelingen werd eerst Bram naar voren geroepen. Hij en Annelies kregen voor de geboorte van
hun zoon kado'tjes namens de club aangeboden door Hugo en de jarige Daan.

De nieuwe tussenstand van de Grote Clubactie bedraagt 198 loten. Deze week kwamen er weer vel
loten bij. Merijn en Daan wisten de meeste loten aan de man te brengen. Belangrijk voor het
talenten klassement, de open toernooien binnen het NOSBO gebied en het stappenkampioenschap
tellen nu ook mee met het talentenklassement.
Helge is vandaag clublid geworden: welkom op de club!
Evie was terug van het EK Jeugdschaken in Bulgarije en zij liet op het demobord een van de partijen
zien die ze daar had gespeeld. De kinderen zaten daar geconcentreerd naar te kijken. Heel leerzaam
voor de schakers en natuurlijk ook voor de trainers. De trainingstijd was maar een kwartiertje maar
er werd goed gewerkt in de groepen. De beginnende schakers en de kinderen die op proef zijn
werden bijgepraat over de club en de sport schaken.
In het bekertoernooi konden niet alle partijen door tijdgebrek gespeeld worden. Een aantal schakers
wist snel te winnen zodat ze ook de tweede partij konden spelen. In groep B won Martijn twee keer
van Eline en is daarmee geplaatst voor de volgende ronde. Ook Niels en Joep plaatsen zich na
winstpartijen tegen Jaimey en Jelger. Kasper won beide partijen van Roos en is ook geplaatst.

Tom is sinds kort clublid en hij is in het bekertoernooi ingedeeld in poule H. Zijn eerste wedstrijd
tegen Tess ging verloren maar voor de beginnende schakers is het vooral leren tegen sterkere
tegenstanders. Thijmen en Ruben B. waren vorige week niet aanwezig. Vanmiddag speelden ze hun
eerste partijen. Thijmen won twee keer van Nathan. Ruben won zijn eerste partij van Merijn. Alle
partijen die niet gespeeld konden worden, halen we later in. A.s. vrijdag staat de derde ronde op het
programma met partijen tussen de schakers uit pot 1 en 2.

Jort, Ruben en Jonas Stappenkampioen NOSBO
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 september, 2011 - 20:22

Het Stappenkampioenschap is het eerste toernooi in het prille schaakseizoen waar titels te
behalen zijn. Als je een titel behaald sta je toch voor een jaar in de galerij der kampioenen.
Zeker op zo'n toernooi mag je verwchten dat er een goede en strakke organisatie is. De
afgelopen jaren organiseerde de jeugdcomissie en Hiddo het toernooi en kon je spreken van
een goede organisatie. Dit jaar lag dat allemaal wat anders. Door conflicten binnen de
NOSBO is de jeugdcommissie opgestapt en doet de NOSBO geen zaken meer met Hiddo.
Als club vinden wij het een trieste gang van zaken maar het is op dit moment even niet
anders. De NOSBO stond nu dus voor de organisatie van een belangrijk toernooi. Wij waren
benieuwd of de NOSBO in staat zou zijn een goed toernooi neer te zetten.

Het Jannes van de Wal Denksportcentrum was plaats van handelen. Voor het toernooi
hadden zich 70 schakers ingeschreven, een record aantal. Onze schakers hebben de smaak
goed te pakken als het om toernooien gaat. Maar liefst 20 Paardensprongers deden mee. Bij
aankomst in de zaal werden Anders en ik door de enige!? wedstrijdleider gevraagt of wij de
scores en indeling van de Stap 3,4 en 5 groep wilden doen. We waren vanmiddag van plan
om naar het spel van onze schakers te kijken maar hadden al snel door dat er hulp nodig was
om het toernooi in goede banen te leiden, dus hielpen we mee. Bij de Stap 2 groep had
Wout Admiraal zich gemeldt en Thom die ook aanwezig was hielp mee bij de groep Stap 1
en staploze schakers. Het toernooi ging van start zonder uitleg hoe er gespeeld werd en de
nodige andere huishoudelijke mededelingen. De enige mededeling waar de kinderen
moesten zitten was verwarrend, een behoorlijk aantal ging in de verkeerde groep zitten. Zij
dachten aan de Stap waar ze mee bezig waren.

De bovenzaal in het Denksportcentrum is behoorlijk gehorig. In deze ruimte weerkaatst het
geluid. Met 70 kinderen in de zaal en een flinke hoeveelheid ouders en begeleiders is het er
snel remourig. Daar had vooral de hoogste groep last van. Het was misschien beter geweest
om deze groep in een andere ruimte te laten spelen. Verder opvallend: geen vermaak voor
de kinderen tussen de partijen door, alleen een voetbal buiten. Geen tijdschema waardoor
men niet wist hoe laat men moest spelen. Gevolg: veel kinderen te laat achter de borden en
leiders die het gebouw afstruinden naar hun pupillen. Geen tussenstanden. De kinderen
willen natuurlijk weten hoe ze staan. Na de vierde ronde namen wij het initiatief om die
standen uit te printen en op te hangen. De tafelleiders moesten
de indeling van hun groep oplezen. Beter was geweest zoals een van de jeugdleiders
opmerkte, gewoon de indeling ophangen en tafelnummers gebruiken.

Vader en zoon buigen zich over de stelling!
Maar natuurlijk werd er geschaakt. In de Staploze groep hadden we geen deelnemers. Bij de

Stap 1 groep werden 9 ronden gespeeld met 15 minuten op de klok. Tess, Pieter en Huub
scoorden 4 punten en speelden goed op hun niveau. Een opvallende partij in de eerste
ronde. Pieter had zijn tegenstander mat gezet maar zag het zelf niet. Er werd gewoon
doorgespeeld maar niet veel later stond het weer mat. Gelukkig zag Pieter het toen wel.
Matthijs scoorde een half puntje meer en eindigde met een mooie 50% score. Ward speelde
een van zijn betere toernooien, met meer concentratie en dat levert punten op. Een mooie
gedeelde 8e plaats met 5 punten. Jaimey scoorde 6 punten en eindigde net naast het
podium. Hij verloor 3 partijen van de latere nummers 1,2 en 3. Maar Jaimey kan zeker
terugzien op een goed gespeeld toernooi. Podiumplaatsen waren er wel voor Thijmen en
Jort. Zij zaten in de favorietenrol en maakten dat waar. Thijmen scoorde 6.5 punten goed
voor de derde plaats. In een aantal partijen had er misschien wat meer in gezeten, maar
toch een mooi resultaat. Jort was nauwelijks te verslaan. Met nog 1 ronde te gaan stond hij
op een 100% score en was toen al kampioen. De laatste partij tegen Thijmen ging verloren
maar de buit was toen al binnen. Jort wint zijn eerste echte prijs: Stapkampioen Stap 1!

Zijn broer Niek speelde in de Stap 2 groep waar 7 ronden met 20 minuten werden gespeeld.
Niek had vandaag zijn dag niet. Met 2 punten waarvan en uit een bye eindigde hij in de
achterhoede. Eline scoorde ook twee punten maar zonder bye. Joris verloor de partij tegen
broer Koen, met 4 punten werd hij 12e (gedeeld 7e). Koen had uitzicht op een plaats bij de
eerste drie met 4.5 uit 6 maar had geen geluk met de indeling in de laatste ronde. Hij trof
Joep die ook op koers lag voor een beker. Joep won de partij en eindigde als tweede. Koen
werd na een goed toernooi 5e. Het kampioenschap bij Stap 2 ging ook naar de club. Ruben
Bourgonjen won de onderlinge partij van Joep en eindigde met 6.5 punten, een halfje meer
dan Joep op de eerste plaats. Ook voor Ruben is het zijn eerste echte titel!

Bij de Stap 3,4 en 5 groep waren Anders en ik de wedstrijdleiders. Een van de tafels stond
ongelukkig voor de openstaande nooduitgang waar kinderen steeds door naar buiten
gingen. Na de tweede ronde hebben we de tafels maar verplaatst zodat er wat meer rust
was. Het ratingverschil tussen de Stap 5 en de Stap 3 spelers bedraagt ruim 200 punten.
Omdat er maar twee Stap 5érs waren en slechts een Stap 4 speler werd er in een groep
gespeeld. Volgens de reglementen mag dit maar als je speelt volgens het Zwitsers systeem
kan dit ongelukkig uitvallen voor een speler. Dat lot trof vandaag Martijn hij speelde tegen
een Stap 5 en een Stap 4 schaker. Verrassend won hij zijn partij tegen de Stap 5er maar de
andere partij ging verloren. Martijn had nog kans op een beker maar verloor van Hugo. Met
4 punten werd Martijn 8e. Hugo moet nog op gang komen na de zomervakantie. Hij speeld
nog niet echt scherp maar scoorde toch 50% en een 11e plaats. Ook Eelke won van een Stap
5 schaker en scoorde net als Martijn 4 punten. Eelke werd 7e en scoord voor zijn rating flink
wat punten. Daniel won ook 4 partijen goed voor de 9e plaats. Niels had zijn dag niet,
misschien zat hij met zijn hoofd bij het vele huiswerk deze week. Niels wist nog wel een
remise te behalen tegen Jonas. 2.5 Punten was goed voor een plek in de achterhoede.
Slechts een schaker wist de Stap 4 en 5 schakers voor te blijven; Jonas. Hij speelde ook twee
keer tegen een hogere Stap speler en boekte twee keer remise. De andere punten scoorde
hij tegen spelers die niet in de top 9 eindigden. Opvallend in de uitslag: de winnaar van de
derde plaats in Stap 3 speelde slechts 1 keer tegen een schaker uit de top 9. Dat is misschien
wel een nadeel van het Zwitsers systeem. Misschien dat er gekeken kan worden om bij
weinig deelnemers uit de stappen 4 en 5 voor die groepen iest anders op te zetten. Dit jaar
was bijvoorbeeld een tweekamp tussen de deelnemers van Stap 5 mogelijk. Dat creeert
voor de Stap 3 spelers een eerlijker toernooi.
Jonas voegt opnieuw een titel toe aan zijn CV. Een mooie prestatie.

Winnaars Stap 1
In deze groep had men erg veel last van het lawaai in de speelzaal. In de voorlaatste ronde
werd een partij zelfs stilgelegt door de overlast. Men kon zich niet concentreren. De oorzaak
van het lawaai, ballonnnen die werden uitgedeeld. Hoe kan je als organisatie dit verzinnen,
je kunt verwachten dat dit extra lawaai oplevert.

Winnaars Stap 2
De clubleden hebben op dit toernooi fantastisch gepresteerd. Drie titels naar clubleden en
een tweede en derde plaats. De organisatie verdiend geen schoonheidsprijs. Heeft men dit
onderschat? En: waarom heeft men gekozen voor KNSB ratings i.p.v. de NOSBO ratings?
Hoe gaat men het resultaat terug rekenen naar NOSBO cijfers. Zover wij weten zijn er
geen recente NOSBO ratings voor handen!
Het kampioenschap was zoals Anders opmerkte sfeerloos en zakelijk afgedaan. De enige
sfeer waren de clubshirts. Vandaag speelden de schakers van Ten Boer voor het eerst mee
in hun nieuwe shirts en binnenkort komt ook het Schaakkwartier met shirts. Jammer dat er
geen herinnering was voor de deelnemers.

Winnaars Stap 3
Het is begrijpelijk dat na het opstappen van de Jeugdcomissie er de nodige problemen zijn
bij het organiseren van NOSBO toenooien. Een oplossing zou kunnen zijn om de clubs van
te voren te benaderen met de vraag om mee te helpen, i.p.v. op de wedstrijddag naar hulp
te zoeken. Het jeugdschaken binnen de NOSBO gaat qua leden vooruit en een betere
reklame te maken voor de sport is een goed georganiseerd toernooi. We vragen ons ook af
of het Denksportcentrum voor zo'n grote groep jeugdschakers wel een goede locatie is. Het
gebouw is zeer remourig omdat het geluid er weerkaatst. De kantine van het Iederz gebouw
lijkt voor dit soort toernooien een veel betere en ruimere locatie.
Opvallend in het verslag op de NOSBO site:
"Ook was was het dit jaar bij wijze van experiment voor ouders en andere begeleiders niet
expiciet verboden zich tussen de borden te begeven, maar daar werd gezond terughoudend
gebruik van gemaakt" . Hierbij zetten we onze vraagtekens. Dit moet je juist niet gaan doen,
alleen al voor de rust en contact tussen spelers en ouders. Op veel landelijke toernooien
mogen de ouders niet eens de speelruimte binnenkomen!
De eindstanden staan op de site. Bij de persoonlijke scores staat ook d.m.v. een letter dat je
tegen een clubgenoot hebt gespeeld.

Hugo en Jonas naar laatste 16 bekertoernooi
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 september, 2011 - 22:02
We zaten vanmiddag wat krap in de trainers. Anders en Miryam konden niet aanwezig zijn. Gelukkig
konden we rekenen op hulp van Leendert die de groep van Anders overnam. Vanmiddag mochten
we weer een nieuw clublid begroeten; Helge. Welkom op de club! De Grote Clubactie gaat geweldig.
Inmiddels zijn 218 loten verkocht en hebben we als doel gesteld 250 loten te verkopen. De clubleden
mogen meedenken aan leuke ideeen, weet je iets mail het door naar Ronald. We gaan er zeker naar
kijken.

Bij het blokje mededelingen aan het begin van de clubmiddag ook even aandacht voor het opruimen
van de materialen. Het gebeurt nog wel eens dat de kinderen na hun partij de materialen laten
staan, wat niet de bedoeling is. Even de spullen opruimen en bij elkaar leggen. Dat scheelt ons en de
hulpjes veel werk! Er zijn nog een aantal kinderen op proef. Als dit groepje clublid wordt zitten we al
bijna vol. We hebben plaats voor 36 clubleden.
In de warme Hunzeborgh werd goed getraind in de groepjes. Jort, Thijmen, Roos en Ruben B. zijn
bezig met oefenexamens. Er zijn nog een aantal kinderen die bijna hun stappenboek uit hebben en
na oefenexamens in oktober hun echte examen kunnen doen. Het teamschaken gaan we weer
oppakken. Volgende week hebben we een nieuwe indeling en kunnen we binnenkort starten met
het teamkampioenschap.
De nieuwe clubleden komen met hun foto op de site. Een handleiding heb ik inmiddels van de
webdesigner ontvangen. Van alle clubleden komen nieuwe foto's op de site. Alle kinderen hebben
een persoonlijke pagina waarvoor ze inlogcodes hebben. Het zou leuk zijn als jullie iets gaan doen
met deze pagina. Je mag er alles opzetten als het maar netjes blijft. Als je de pagina hebt
opgeslagen verschijnt deze na goedkeuring op de site. Nieuwe clubleden krijgen hun toegangscodes
nog.

In de bekercompetitie werd gestreden in de derde ronde. In poule A won Niels van Thijmen. De
tweede plaats gaat tussen Jaimey (winst tegen Nathan) Thijmen. Martijn won twee keer van Niek en
is en wint poule B. Ook in deze poule is de tweede plaats nog niet beslist. Poule C is gewonnen door
Jonas. Koen lijkt de beste papieren te hebben voor de tweede plaats. Maar Thom kan de laatste 16
ook nog halen.
Het wedstrijdbriefje van de partij tussen Joep en Ruben de Wolf in poule D werd verkeerd ingevuld.
Niet Ruben won maar Joep. Ruben is nog niet zeker van de laatste 16. Hij speelt nog een keer tegen
Joep en tegen Pieter. Pieter scoorde zijn eerste punten door twee keer te winnen van Jelger.
Spannend is het in poule E en F. In deze poules zijn nog geen beslissingen gevallen. Eelke won van
Daan met 1.5-0.5 en Waut won met 2-0 van Ramin. Eelke heeft wel een kleine bvoorsprong op de
anderen. Daniel deed goede zaken in poule F door Joris twee keer te verslaan. Ward en Sytze
deelden de punten.
Kasper was vanmiddag niet aanwezig. Zijn partij tegen Ruben B. moet dus nog worden ingehaald.
Maerijn won met 2-0 van Roos en staat tweede. Maar Ruben B. heeft slechts een partij gespeeld.
Jort won in poule H van zijn zusjes Tess. Hij lijkt op weg naar de laatste 16.
Vrijdag gaan we zoveel mogelijk partijen inhalen. De laatste beslissingen zullen dan gaan vallen. De
geplaatste spelers worden ingeloot in 4 poules van 4. Je kunt dan niet spelen tegen een
tegenstander die je het gestroffen in de voorronde. Vrijdag starten we ook met piramide schaken.
Ronald is bezig met een echt piramide bord waarop we de stand kunnen bijhouden.

Elf ! prijzen op Grand - Prix Ten Boer
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 oktober, 2011 - 20:38
Fantastisch nazomer weer vandaag, ruim 22 graden. Je zou denken als er dan een Grand-Prix
toernooi wordt gespeeld er weinig schakers op af komen. Dat bleek niet het geval, 21
Paardensprongers schreven zich in voor het GP Ten Boer. Elf kinderen vertrokken om half een vanaf
de parkeerplaats voor de Hunzeborgh. De anderen gingen rechtstreeks, Jort, Niek en Tess kwamen
rechtstreeks van het hockeyveld met hun tenue nog aan. Gelukkig spelen ze bij deze sport ook in
een geel shirt zodat ze herkenbaar waren. Ingrid houdt voor de club de aanmeldingen bij en hoe de
kinderen naar het toernooi gaan. Meerijden, rechtstreeks of met eigen auto. Het begint een
“logistiek proces” te worden met zoveel deelnemers.

Het toernooi werd gespeeld in Horecacentrum Buurhuis. Op de deelnemerslijst 82 kinderen waarvan
een heel groot deel in hun clubshirts. Leuk om te zien en ze zijn herkenbaar voor welke club ze
spelen. Ook leuk, bij de inschrijving zaten dames achter de tafel die bijna al onze schakers bij naam
kenden. Dus direct ook een goede en gemoedelijke sfeer. De deelnemers zaten verspreid in 11
groepen. De groepen A, B en C zaten in een aparte ruimte in groepen van zes, speeltijd 20 minuten.
De groepen E t/m K speelden in een grote ruimte met 15 minuten op de klok. Bij binnenkomst was
het heerlijk koel in de ruimten maar gedurende het toernooi ging de temperatuur al snel omhoog
door de uitbundig stralende zon en de warmte van alle deelnemers en ouders.
Vlak voor dit toernooi had de NOSBO besloten de NOSBO ratings te wijzigen en dat koste
wedstrijdleider Roelof nogal wat nachtelijke uurtjes voordat alles goed was ingedeeld. De regels op
dit toernooi waren strak en duidelijk. Geen ouders, begeleiders tussen de borden en kinderen die
klaar waren met hun partij moesten tussen de borden weg. Op de vloer had men afzetlint geplakt en
iedereen hield zich hier keurig aan. Vorige week op het Stappenkampioenschap had de NOSBO bij
wijze van experiment ouders toegelaten tussen de borden. Wat ons betreft kan dit de prullenbak in.
Vanmiddag werd weer bewezen dat het veel rustiger is en blijft als je het niet toestaat.
Onze schakers zaten verdeeld in bijna alle groepen, alleen in groep J geen geel shirt. In groep K
speelden drie Paardensprongers: Roos, Tess en Jelger. Jelger is pas kort clublid en speelde nu al zijn

eerste toernooi. Op je eerste toernooi een punt scoren is al goed. Je leert heel veel van de partijen,
dat is eerst het belangrijkste. Jelger scoorde dat ene punt. Opvallend in deze partij: Jelger stond voor
met een Dame en Toren met wat Pionnen tegen alleen een Koning. Hij wist niet goed hoe hij het af
moest maken, maar zijn tegenstandster was zo vriendelijk om dat voor te doen. Natuurlijk hoort dat
niet maar in de laagste groep gebeuren heel veel dingen die eigenlijk niet volgens de regels gaan.
Ook vandaag weer opvallend, in de laagste groep was men vaak het langst bezig met de partijen.
Oorzaak is vaak dat men niet weet hoe je mat moet geven. Tafelleider Arend van ScepU had denk ik
de drukste middag van alle tafelleiders. Roos won twee partijen. Ik zie vaak in haar partijen dat ze
niet precies weet wat ze moet doen. We gaan daar op de club zeker aan werken. Haar
schaakvriendin Tess had een hele goede dag. Zij won 5 partijen o.a. van Roos, waarna ze hand in
hand de wedstrijdruimte uitliepen! Een partij werd remise en een ging ongelukkig verloren. Na
promotie had ze een dik voordeel met een Dame op het bord, maar de Dame stond achter de
Koning aan de rand van het bord. De twee Torens van haar tegenstandster zorgen voor mat. Met 5.5
punten werd Tess tweede in de groep!
Haar broer Ward speelde in groep I. Bij Ward zagen we de laatste maanden dat hij vaak
ongeconcentreerd achter het bord zit. Dat kost punten, maar vandaag was die concentratie
helemaal terug. Dat betaalde zich direct uit met 5 punten, ook goed voor een tweede plaats in de
groep. Jaimey miste op het Stappenkampioenschap maar net het podium. Vandaag was Jaimey
succesvoller. Hij scoorde ook vijf punten wat op onderling resultaat goed was voor de eerste plaats
in groep H.
Jort en Niek zaten beide in groep G. Op de afgelopen clubmiddagen heb ik geregeld met de broers
gesproken dat zij veel beter kunnen als ze serieus met de sport omgaan. Dus een goede instelling op
de clubmiddag en serieus en geconcentreerd spelen. Dat heeft zeker invloed gehad. Jort werd vorige
week Stappenkampioen Stap 1. Vandaag zag ik ook bij Niek een goede wedstrijdinstelling. Beide
jongens knokten er vandaag voor met een fraaie score van 6.5 uit 7. Opvallendste partij was die van
Jort tegen Silke Kok van ScepU. Silke had een klein voordeel, een stuk voorsprong maar Jort had
drie aaneengesloten Pionnen op de F,G en H lijn. Silke wilde met een remise haar derde plaats zeker
stellen en bood dat regelmatig aan. Jort weigerde omdat hij kansen zag. De partij duurde lang en
Silke ging door de klok. Dat zag Niek pas veel minuten later maar de winst was wel binnen. Beide
jongens moesten een barrage spelen die gewonnen werd door Niek na een claim van
onreglementair zetten.
Vier prijzen naar een gezin. Dat heb ik niet eerder gezien op een toernooi. Het is vast lang onrustig
geweest in huize Schroor!
Waar de een zijn dag heeft, heeft de andere een wat mindere en schaakt dan onder zijn niveau. Bij
Thijmen in groep F lukte het vandaag niet met twee punten. Ook Ruben de Wolf zat vandaag in een
dipje met 1 gewonnen partij in groep E. Natuurlijk kost dat wat ratingpunten maar de volgende keer
heb je gewoon meer kans in een lagere groep. Kasper kwam tot een 50% score in deze groep en
eindigde op SB punten als 5e.
Koen scoorde op het Stappenkampioenschap goed maar vandaag ook even een dipje 1 punt uit 7
partijen. Zijn broer Joris was wel goed op stoom, met 5.5 punten werd hij knap tweede. De derde

plaats was voor Daan, die met een lage rating van start ging. Dat kwam door wat mindere prestaties
aan het einde van het vorige seizoen. Zowel Daan als Joris winnen NOSBO punten.
Acht Paardensprongers speelden in de kleinere zaal. Hugo en Niels kwamen uit in groep C en
scoorden beide 3 punten. Omdat hun onderlinge partij in remise was geëindigd moest er een
barrage aan te pas komen. Hugo speelde met wit, 6 minuten op de klok maar moet dan wel mat
zetten. Niels had zwart en dan heb je een minuut minder en heb je al aan remise genoeg. Niels
kwam op lichte achterstand maar Hugo had meer tijd verbruikt. Niels speelde het pienter uit. De
resterende seconden verstreken voor Hugo omdat Niels steeds wist schaak te geven. De tweede
plaats voor Niels en een derde voor Hugo.
Groep B was bijna geheel geel gekleurd, slechts een schaker van een andere club. Natuurlijk werd er
onderling gestreden tussen Joep, Daniel, Eelke, Martijn en Ruben Bourgonjen. Dat kostte de
clubleden natuurlijk punten. Maar heel knap de schaker die niet van onze club afkomstig was won de
groep. Martijn werd op onderling resultaat tweede en Eelke veroverde de derde plaats. Ruben
scoorde 2,5 punten, Joep en Daniel moeten nog op gang komen dit seizoen. Met 1 punt deelden ze
de laatste plaats.
Jonas speelde als enige clublid in groep A. Zijn startrating was de laagste van de groep dus elk punt
die je dan wint levert wat op. Jonas won een partij en speelde een zakelijke remise tegen Raymond.
De jongens liggen elkaar niet zo qua speelstijl. Ook een reden om remise overeen te komen.
We kunnen terugzien op en heel goed toernooi mede dankzij de goede organisatie. Onze club droeg
flink bij aan het deelnemersaantal met een kwart van het aantal deelnemers. Een derde van de
prijzen gingen mee richting Stad!
Uitslagen en een fotoserie staan elders op de site.
Foto's van de prijswinnaars staan vanaf dit seizoen bij uitslagen > toernooien.

GP Leeuwarden: een Paardensprong-geluksvogel
tussen barrages en bekers
Ingezonden door Anoniem op 8 oktober, 2011 - 21:12

De Paardensprongers in hun gele t-shirt: Thijmen, Ruben, Jaimey, Jonas en Eelke

Toernooileider Migchiel de Jong met microfoon
Zaterdag 8 oktober deden 5 Paardensprongers mee aan het Grand Prix toernooi in
Leeuwarden: Eelke, Jaimey, Jonas en Thijmen en Ruben Bourgonjen. Het werd een erg
spannende dag met meerdere goede resultaten voor onze spelers, die in het bekende gele
Paardensprong-tenue optraden. Het werd een close race in meerdere poules en nadat een
aantal enerverende barrages, en een driekamp, waren gespeeld, en de rook was
opgetrokken, gingen drie van de vijf spelers met een beker naar huis, allemaal voor de
tweede plek.

Jaimey: na barrage tweede in zijn groep
Was er een geluksvogel tussen de jongens, dan was het zeker Jaimey. In ronde drie in wat
later een cruciale partij bleek te zijn speelde Jaimey veel te snel in de opening en gaf al in de
derde zet een paard weg. Later raakte hij ook zijn dame kwijt, maar nog later won hij de
dame terug door een familievork op de dame en koning van zijn tegenstander. Op dat
moment stond Jaimey echter nog steeds een loper achter in een uitzichtloos eindspel waar
Jaimey zelfs voor een bijna ondenkbare mat stond. Maar toen won Jaimey de toren van zijn
tegenstander en kon plotseling op winst spelen! Het eindigde echter met de twee koningen
alleen op het bord, remise dus. Jaimey had nu 1,5 punt, maar hij won de laatste vier partijen.
In een van de partijen gebeurde iets bijna bovennatuurlijks: Jaimey was wit en had zijn
koning niet veiliggesteld door te rokeren, zijn tegenstander wel. Jaimey kon nu een zwart
paard op e4 gratis pakken met zijn dame, maar koos voor een mataanval op de zwarte
koning: Jaimey speelde zijn dame naar g5 en met zijn paard op f5, dreigde hij nu mat op g7.
Maar wit was aan zet en kon met zijn dame, ondersteund door het paard op e4 (!) schaak
geven op d2. Jaimey moest nu Kf1 spelen en wit kon matzetten met Dxf2. Gelukkig koos de
tegenstander voor de pion op c2, en toen kon Jaimey toch matzetten op g7! Na afloop van
alle ronden, bleek dat Jaimey een barrage om de tweede plek moest spelen, want de
onderlinge partij tegen zijn concurrent was in remise geëindigd, en dat was juist de partij
waar ik dit verslag mee begon. De barragepartij werd gespeeld met zes minuten voor wit en
vijf voor zwart, waarbij wit moet winnen, en zwart de winnaar wordt bij niet alleen winst
maar ook remise (omdat wit dus een minuut extra heeft). In een nagelbijtend spannende

partij lukte het Jaimey een aanval op de witte koning te openen, maar Jaimey had nu
slechts ongeveer 30 seconden over. Hij ging door met aanvallen, legde de koning van zijn
tegenstander bloot door wat pionnen te pakken, maar nu had Jaimey minder dan 20
seconden. Doorgaan met materiaal pakken zou nu niet meer werken, hij moest de kortste
weg naar een mat vinden. Dat lukte, en met 6 seconden op de klok voerde Jaimey de
matgevende zet uit. De buit was binnen, een mooie tweede plek.

Thijmen: gedeeld eerste tweede in zijn groep, na onderling resulaat tweede.
In groep D leek Thijmen helemaal niet te stoppen. Voor mijn gevoel kwam ik hem elke
keer snel tegen vlak nadat elke ronde was begonnen, waar hij kon mededelen dat hij weer
had gewonnen. Slechts één keer, in ronde 5, kon er geen “1” worden genoteerd op
het scorebord. En die tegenstander bleek later de winnaar te zijn, want beide spelers
eindigden op 6 uit 7 punten, maar op onderling resultaat werd Thijmen dus tweede. Een
uitstekend resultaat van Thijmen. Apropos mijn opmerking dat ik Thijmen snel tegenkwam,
in het verslag op de site van de organiserende club staat: “Wellicht gaat Thijmen nog veel
beter worden, als hij wat meer tijd neemt!”, geciteerd van de toernooileider (IM) Migchiel de
Jong; zie ook: .

Eelke: na driekamp tweede in zijn groep.
In groep B, waar men zoals bij Jaimey en Thijmen ook met 15 minuten per speler per partij
speelde, begon Eelke met een verlies, hij herstelde zich echter snel en won de volgende
twee ronden . In ronde vier moest Eelke opnieuw een verlies incasseren, maar weer
herstelde hij zich en won de laatste twee ronden (én de laatste, die een zogenoemd ‘bye’
was). Op basis van wat ik tijdens dit toernooi heb gezien, en bij andere recente
gelegenheden, denk ik dat je kunt zeggen dat Eelke met gedegen spel, én speelplezier, in
een stijgende lijn zit. Met 5 punten eindigde Eelke met twee andere spelers op een gedeelde
2e,3e en 4e plaats. Een driekamp werd georganiseerd die Eelke won met 1,5 punt. En
zodoende werd Eelke de derde Paardenspronger die een beker voor een 2e plaats mee naar
huis kon nemen. En ook hier wil ik even citeren wat er in het eerdergenoemde verslag van
Migchiel de Jong staat: “De verrassing wat mij betreft was Eelke de Boer van de
Paardensprong, die in dit veld knap tweede werd. Misschien ken ik de kracht van sommige
Groningers nog niet!

Jonas en Ruben in hun onderlinge partij in groep A
In de hoogste groep, A, was SC de Paardensprong vertegenwoordigd door maar liefst twee
spelers: Ruben en Jonas. In deze groep speelden ze met 20 minuten p.p.p.p. Voor Ruben
was dit zijn debuut in de sterke A-groep en zoiets kun je dan ook heel goed als ervaring
opdoen beschouwen. Ruben kon weliswaar geen potten breken, maar hij speelde wel een
aantal partijen die lang duurden, een teken dat Ruben wel weerstand kon bieden en zich
zeker niet van het bord liet vegen. Zijn beste partij was misschien de eerste, tegen de latere
toernooiwinnaar, maar ook de laatste bood perspectieven, nadat Ruben zich
had teruggevochten en een materiële achterstand had weggewerkt. Volgens het
eerdergenoemde verslag op de Philidor-site zat er meer in voor Ruben die ook meer punten
had kunnen scoren. Voor Jonas was het niet de eerste keer dat hij moest opboksen tegen
de sterkste spelers. Met gedegen spel maakte Jonas de verwachtingen (gebaseerd op zijn
rating) waar, en ik denk, dat hij ze zelfs een beetje overtrof. Door slechts te verliezen van de
latere toernooiwinnaar en verder met drie remises en een overwinning, eindigde Jonas op
een gedeeld derdeplaats. Jonas moest hierdoor een barrage spelen tegen een andere speler
met 2,5 punten en na de loting moest Jonas met de witte stukken spelen, en ook hier gold:
wit 6 minuten, zwart 5 minuten, en bij remise was zwart de winnaar. Jonas moest dus
winnen en deed ook alle mogelijke pogingen , maar uiteindelijk liep de (pionnen)stelling
dermate vast, dat er geen mogelijkheid meer bestond om te winnen, en de wedstrijdleider
moest daarom de partij voor remise verklaren.

De 5 Paardensprongers en 3 bekers
Ik denk dat je zeker kunt stellen dat de Paardensprongers duidelijke sporen achter hebben
gelaten op het Grand Prix toernooi in Leeuwarden: drie bekers voor tweede plaatsen,
een gedeeld eerste en een gedeeld derdeplaats, twee barrages, een driekamp,
ratingwinsten, een aantal spannende en goede partijen, en – natuurlijk – belangrijke
ervaring. Bij mij is er daarom ook geen twijfel: door toernooien te spelen word je een betere
schaker, en dat hebben we ook op het GP Leeuwarden gezien. Petje af voor de vijf jongens
die voor een leuke, leerzame en spannende middag hebben gezorgd.
Alle uitslagen en foto's: www.philidor1847.nl

Beker: beslissingspartijen in poule B
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 oktober, 2011 - 23:03

In de bekercompetitie stond vandaag een inhaalronde op het programma. Helaas was niet
iedereen die moest inhalen aanwezig. De partijen die nog open staan worden gespeeld op
de eerste vrijdag na de herfstvakantie. Thijmen kon niet aanwezig zijn, dus zijn beslissiende
partijen voor een tweede plaats in poule A tegen Jaimey worden dan gespeeld. Een
verrassing in poule B. Niek was in deze poule vooraf favoriet voor de tweede plaats. Maar
vandaag zorgde Matthijs voor een enorme verrassing. Hij won van Niek na een hele snelle
partij. Ik was nog aan het indelen toen Niek naar mij toe kwam. Door dit resultaat staan
Niek, Eline en Matthijs allemaal op 2 punten met een gelijk onderling resultaat. Dit betekent
beslissingspartijen met 5 minuten per persoon per partij. De schakers spelen twee keer
tegen elkaar. Mocht er nog geen beslissing zijn gaan we verder. Na loting heeft degene met
wit zes minuten de tijd, met alleen winst bij mat. Zwart heeft een minuuut minder maar
heeft voldoende aan een remise.

In poule C won Koen van Huub en plaatst zich bij de laatste 16. Dat lukte ook Ruben W in
poule D. Hij verloor eerst van Joep die al geplaatst was en won later van Pieter. In poule E
zijn de beslissingen gevallen. Eelke won na twee lange partijen van Waut en Daan had niet
veel moeite met beginner Ramin. Joris won in poule F van Sytze en lijkt naast Daniel zeker
maar in theorie kan Sytze nog op gelijke hoogte komen. Ruben B, Kasperen Roos waren
niet aanwezig zodat er niet gespeeld kon worden in poule G. Beslissingen zijn wel gevallen
in poule H Hugo en Jort hebben zich geplaatst. Als de inhaalpartijen zijn gespeeld gaan we
loten.
De schakers die niet in actie kwamen konden voor het eerst spelen in de piramide
competitie. Sinds vandaag hebben we een heus piramidebord. De afgelopen weken ben ik
bezig geweest met zagen en verven. Resultaat een echt bord. Voor onze club weer een
aanwinst zodat we de tussenstanden in deze competitie goed kunnen bijhouden. De
schakers vinden het leuk om voor de piramide te spelen. Bij de beginstand staan de rating
laagsten en beginners bovenaan. De gevorderden moeten mar zien naar boven te komen.

De uitdager speelt met wit. Opvallend: vandaag wonnen alle witspelers. De uitslagen en
regels staan bij uitslagen>piramide.
Volgende week starten we met het teamschaken. Er is een nieuwe teamindeling die we a.s.
vrijdag bekend maken. De teamleden mogen zelf een naam voor hun team bedenken.
Onze website is erg belangrijk voor de club. We doen er veel aan om deze actueel te
houden, maar zo af en toe lopen we even wat achter. De afgelopen dagen zijn er
aanpassingen gedaan. Zo staan de nieuwe NOSBO rating op de site na GP Ten Boer. Op de
pagina onze clubleden zijn we bezig foto's te plaatsen van niuwe clubleden. Binnenkort
ontvangen zij inlogcodes voor hun persoonlijke pagina. Van de bestaande clubleden worden
nieuwe foto's geplaatst, de foto's die er nu op staan zijn al ruim een jaar oud.
De verkoop van loten voor de Grote Clubactie loopt langzaam door richting het doel: 250
loten.
De barometer staat vandaag of 241 verlochte loten, dus nog 9 te gaan! Leuke anekdote: ik
liep net weg van de tafel waar Niels bezig was met de Clubactie. Huub komt naar mij toe en
zegt: als ik win krijg jij 10.000 Euro. Waarop ik zei: dat is heel mooi Huub, maar krijgt Sjoerd
(die naast mij stond) ook wat. Waarop Huub antwoordde: nee Sjoerd krijgt niets!

Zaterdag 15 oktober: KNSB Jeugdclubcompetitie
Amersfoort, Meesterklasse D
Ingezonden door Anoniem op 11 oktober, 2011 - 23:39
Op zaterdag 15 januari 2011 werd team 1 van de Paardensprong NOSBO kampioen voor D-teams.
Het team bestaande uit Jonas, Martijn, Daniel en Joep, en met Evie als coach, eindigde toen na zes
matchoverwinningen en een gelijkspel op de eerste plaats, met in totaal 13 matchpunten en 21
bordpunten.

Het winnende team 15/1/2011: Daniel, Martijn, Joep en Jonas.
Hier kun je een verslag van de gebeurtenissen
lezen: http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/141. En hier is een film van de
dag: http://www.youtube.com/scdepaardensprong#p/u/5/m7BFIHv_ARE.
Het team kwalificeerde zich bij die gelegenheid tegelijkertijd voor het NK voor D-teams - of met de
de officiële naam: Meesterklasse D - dat in Amersfoort plaatsvindt.

Er zijn drie wedstrijddagen, en in totaal worden er 9 ronden gespeeld met indeling volgens het
Zwitsers systeem. Eerste speeldag is zaterdag a.s. 15 oktober. Op deze eerste wedstrijddag spelen

ze 3 ronden. Tijd: 1 uur p.p.p.p. Notatie is verplicht. Teamleider is Ronald, die wordt geassisteerd
door Anders.
Op basis van de teamrating (1081) is ons team geplaatst als nummer 18 van de 24 deelnemende
teams, net iets boven het andere NOSBO-team, SC Groningen (geplaatst 20). Onze eerste
tegenstander is al bekend: Leiderdorp 1, teamrating 1341, geplaatst als zesde. Onze jongens zullen
alles uit de kast moeten halen tegen zo' n sterke tegenstander, wiens bord 1-speler een rating van
1677 heeft. Maar met volle concentratie kan ons team wellicht toch wat punten pakken en, wie weet,
voor een verrassing zorgen. Zolang de wedstrijd niet is gespeeld, is alles denkbaar... We zullen in
ieder geval ons best doen om de jongens aan te moedigen.
Voor Daniel is dit NK extra bijzonder omdat het zijn eerste NK is, terwijl de andere teamleden al wat
ervaring van andere NK's, individueel en in teamverband, hebben.
Tijdschema voor zaterdag 15 oktober:
10.30 – 10.45 uur opening
10.45 – 12.45 uur 1e ronde
13.15 – 15.15 uur 2e ronde
15.45 – 17.45 uur 3e ronde

In Amersfoort worden ook de kampioenschappen voor A en C-teams gespeeld, en omdat enkele
partijen van deze groepen live werden uitgezonden op hun eerste wedstrijddag, is het denkbaar dat
er ook live-partijen van de meesterklasse D worden uitgezonden. Hou daarom deze site in de gaten:
http://www.jeugdclubcompetitie.nl

NOSBO E team kampioenschappen en NOSBO
Pupillendag in Hunzeborgh
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 oktober, 2011 - 21:50
Op zaterdag 29 oktober wordt in onze thuisbasis "de Hunzeborgh" gespeeld voor het
FGH teamkampioenschap. Schakers geboren in 2003 en jonger mogen aan dit kampioenschap
meedoen. Ook mag een "dispensatie" speler meedoen aan dit toernooi, geboren in 2002. Deze
speler speelt verplicht op het eerste bord. Opgave voor onze clubleden via het bekende mailadres.
Naast dit toernooi vinden in de Hunzeborgh nog twee NOSBO kampioenschappen plaats. Op
zaterdagmiddag 18 februari mogen we als NOSBO E - team kampioen wederom onze titel
verdedigen in eigen huis. De beste 3 E teams (geboortejaren 2002 en jonger) plaatsen zich voor het
Nederlands Kampioenschap op 12 mei in Groningen.
Het NOSBO kampioenschap voor F, G en H pupillen werd vorig jaar gelijktijdig gespeeld met de E
pupillen. Dit jaar zijn de kampioenschappen, net als twee jaar geleden gesplitst. De E pupillen spelen
in januari hun kampioenschap, gelijk met de C en D pupillen. Aan dit toernooi ogen ook jongere
speler meedoen, dus je kan je plaatsen voor een Nk in een hogere categorie! Op zaterdag 28 mei
wordt in ons buurtcentrum gestreden voor het NOSBO kampioenschap in deze categorien en voor
plaatsen op het NK (Nationale Pupillendag) in mei, wederom ver weg: Roosendaal! Maar daar
hebben we goede herinneringen aan!

Nieuwe start teamschaken op clubmiddag
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 oktober, 2011 - 15:57
Op de eerste clubmiddag van het seizoen zijn we begonnen met teamschaken. We hadden een
indeling gemaakt, maar doordat twee clubleden op het laatste moment hun lidmaatschap hadden
opgezegt moesten we binnen de teams schuiven. Na de eerste ronde bleek dat de teams niet
allemaal even sterk waren. We hebben een nieuwe indeling gemaakt op basis van de NOSBO ratings
van juli. Vanmiddag zijn we opnieuw gestart. In de teams zitten een aantal beginners die spelen op
het vierde bord.

Zowel in de beker als interne competitie zijn herdersmatjes en remise aanbieden zonder reden
verboden. Bij het teamschaken mag dat allemaal wel. De speeltijd bedraagt 15 minuten per persoon
per partij. Er zijn acht team die een keer tegen elkaar spelen. Als een van de teamleden afwezig is,
en zich heeft afgemeldt, wordt deze partij later ingehaald. Bij de uitslagen staat het bord welke nog
gespeeld moet worden. Bij de uitslagen moet deze partij nog worden verwerkt.

Op een clubmiddag spelen we twee ronden, dus geen training in groepjes. Reden is de opstelling van
de tafels. Bij teamschaken hebben we vier tafels op een rij nodig, dus een andere opstelling dan

gebruikelijk. De schakers mochten zelf een naam voor hun team kiezen. Alleen bij het vierde team
zijn ze er nog niet uit. Vanmiddag werden de eerste twee ronden gespeeld. Opvallend was dat er
heel snel gespeeld werd, ook op de eerste borden. Gevolg was wel dat er nogal wat fouten werden
gemaakt. Mat in 2, zo zagen we, werd een paar keer over het hoofd gezien. Dat kost het team
natuurlijk punten. Om het tempo er uit te halen is het de overweging waard op notatie in te voren,
bijvoorbeeld voor de eerste 15 zetten. We buigen ons erover. De uitslagen staan inmidddels op de
site. Het teamschaken wordt verspreidt over het hele seizoen. Mogelijk spelen we voor
schoolvakanties.
De Grote Clubactie is een succes geworden, inmiddels zijn alle 250 loten verkocht!
Eee=n super resultaat waar alle clubleden aan hebben meegedaan. A.s. vrijdag is er vanwege de
herfstvakantie geen clubmiddag.

Verdienstelijk debuut Paardensprongers in
Meesterklasse D
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 oktober, 2011 - 14:38

In januari werd ons D team voor het eerst in de clubgeschiedenis NOSBO-kampioen.
Daarmee plaatste het team zich voor het Nederlands Kampioenschap. Vandaag werden de
eerste ronden gespeeld in wijkgebouw de Roef in Amersfoort. Na een voorspoedige reis
kwamen we ruim op tijd aan in de speellocatie. Volgens het programmaboekje zou het
toernooi om 10.30 uur geopend worden, maar nadat iedereen achter de borden zat werd er
direct begonnen. Geen openingswoorden, we hadden de indruk dat de wedstrijdleiding
dacht dat we al voor de tweede keer in Amersfoort waren! Tijdens dit toernooi hebben de
schakers een uur bedenktijd per persoon en notatieplicht (zie noterende Paardensprongers
op de foto!).

Ronde 3: Paardensprong-Leiderdorp 2
In de eerste ronde moest het team meteen aan de bak tegen een sterke tegenstander;
Leiderdorp D1. Dit team had gemiddeld ruim 250 ratingpunten meer dan onze jongens.
Jonas en Martijn verloren hun partijen op het eerste en tweede bord. Na de opening had
Jonas minder ruimte dan zijn tegenstander, en daar wist de tegenstander gebruik van te
maken door de druk op de stelling van Jonas op te voeren. Ondanks zijn fantasievolle
verdediginsmaneuvres moest Jonas uiteindelijk zijn koning neerleggen. Martijn probeerde
een aanval op de koningsstelling van zijn tegenstander op gang te zetten, maar plotseling
werden zijn eigen stukken aangevallen, wat uiteindelijk tot verlies leed. Daniël op bord drie
kwam na een partij met wisselende kansen in een lastig eindspel waar men tot remise
besloot. Ook Joep op bord vier kwam tot een remise stand. Het team verloor met 1-3 maar
de winst was dat er ruim de tijd werd genomen. Na de partijen hebben we de partijen van
Daniel en Joep nog even geanalyseerd. Zowel Daniël als Joep hadden winstkansen als ze het
eindspel iets anders hadden aangepakt. Zo vergat Joep een gratis pion te slaan. Daarmee
had hij een vrijpion gehad, die zomaar naar het promiotieveld had kunnen lopen. Ook
Daniël had in het eindspel een pion gratis kunnen slaan, terwijl hij de (gevaarlijke) vrijpion

van zijn tegenstander in de gaten had kunnen houden. Jammer maar leerzame partijen
(leermoment: in het (toren)eindspel gaat het vaak om snelheid en actief spelen).
In de tweede ronde wachtte weer een sterke tegenstander; Chesscool uit Haarlem. Op bord
een was Jonas na 20 minuten al klaar met zijn partij. Jonas speelde niet zoals we van hem
gewend zijn. Door misschien te snel te zetten in de overgang van de openings- naar de
middelspelfase werden de stukken van Jonas aangevallen door enkele pionnenzetten
van zijn tegenstander, waardoor een stuk verlorenging zonder noemenswaardige
compensatie. En iets later ging ook de partij verloren. Martijn speelde en goede partij op het
tweede bord, waar het materiaal lang in evenwicht was. Martijn had een groot nadeel, een
inactief paard op H7. Het paard stond heel lang op dit veld waardoor zijn tegenstander
volledig grip kreeg op de partij met als gevolg promotie en een verloren partij. Joep op bord
vier speelde een goede partij maar zijn tegenstander zette heel veel druk op de
Koningsstelling wat Joep zijn Dame kostte. Joep gaf daarna op. Daniël kwam in een lastig
eindspel: beide spelers vier pionnen met een loper voor Daniel en een paard voor zijn
tegenstander. Deze partij duurde ruim anderhalf uur waar Daniel de partij verloor door
oppositie van de Koning van zijn tegenstander. De Koning van Daniel kon niet bij zijn
pionnen komen an de rand van het bord.
Met slechts 2 bordpunten gingen we de laatste ronde van de eerste dag in. Tegenstander
opnieuw Leiderdorp, nu team 2. Jonas, Martijn en Joep hadden al snel materiaalvoordeel
wat ze niet meer weggaven. Joep maakte het zichzelf lastig door de laatste torens niet af te
ruilen. Had hij dit gedaan dan waren de vrijpionnen al snel beslissend geweest. Nu maakte
Joep het zichzelf lastig maar na twee keer promotie was de partij beslist. Martijn wist met
twee torens en een paard heel veel druk te zetten op de Koningsstelling wat in mat
resulteerde. Jonas won de Dame van zijn tegenstander en daarop volgde snel een directe
matzetting. Daniël zat er wat doorheen en kwam ver achter te staan. Daniël zocht naar pat
wat uiteindelijk niet lukte. Opvallend toeval: Alle partijen eindigden binnen dezelfde
minuut, winst voor het team 3-1!
Misschien dat de organisatie na elke speelronde de tussenstand kan ophangen, dat werd nu
gemist.
Het team staat na de eerste dag op de 19e plaats (en is geplaatst als nummer 18). We
hebben gespeeld tegen twee teams die nu in de top 5 staan. Alle reden om omhoog te
kijken op de volgende speeldag, zaterdag 5 november weer in Amersfoort!
Foto's zijn te vinden in het fotoboek op de site.

oernooiactiviteiten Paardensprongers (update 6
nov. 2011)
Ingezonden door Anoniem op 30 oktober, 2011 - 10:46

Een aantal Paardensprongers doet p.t. en in de nabije toekomst mee aan diverse
(team)toernooien. Hier een kort overzicht:
Zaterdag 12 november: Grand Prix De Twee Kastelen (FSB), Buitenpost. Aanmeldingen tot
nu toe: Niels & Martijn. Zie de Agenda voor updates aanmeldingen.
Link: http://nicolaiproductions.nl/
Zaterdag 12 november: Ruben, Thijmen, Eelke en Jonas doen mee aan het 17e Open
Nederlands Rapid Kampioenschap voor de jeugd in Eindhoven.
Link: http://www.nbsb.nl/NKrapid2011.php
Vrijdag 18 tot zondag 20 november: Jonas speelt het 3e Waling Dijkstra weekendtoernooi in
Leeuwarden (groep B).
Link: http://www.philidor164.nl/
Bijzonder: Het 3e Waling Dijkstra weekendtoernooi en de Haije Kramer vierkamp in
Leeuwarden zijn besproken op www.chessvibes.com

Seizoen 2011-2012: Jonas speelt het Jannes Bokaal-toernooi in Haren (groep B).
Link: http://www.schaakclubharen.nl/index.php?option=com_content&view=category&lay
out=blog&id=40&Itemid=56

Afscheid Sytze, start interne competitie, inhaal
beker en examens op clubmiddag
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 oktober, 2011 - 23:07
Onze club heeft een klein verloop in het ledenbestand. Zo af en toe nemen we afscheid van kinderen
voor wie schaken toch niet echt een sport is. Maar wat minder leuk, soms verhuizen kinderen. Vlak
voor de vakantie verliet Levi de club, hij ging naar Enschede. Vandaag was het de laatste
clubmiddag van Sytze. Hij verhuist naar Bussum, waar hij al een nieuwe schaakclub heeft gevonden,
het Bussums Schaak Genootschap. Heel toevallig valt er in schaakmagazine (KNSB blad voor de
leden) van deze maand iets te lezen over deze club, zie blz. 24! Sytze heeft een mooie kaart
gekregen met alle namen van de kinderen en trainers erop. We wensen Sytze heel veel plezier en
succes bij zijn nieuwe club en misschien zien we hem weer op misschien wel een NK!

Op zijn laatste clubmiddag moest Sytze nog inhalen voor de beker tegen Daniel. In beide partijen
was Daniel sterker. Daniel plaatst zich bij de laatste 16. Vandaag ook veel examens. Daan, Ruben B.
en Joep deden het examen Stap 3. Thijmen en Jort bogen zich over het Stap 2 examen. We sturen de
examens op en bij goed resultaat krijgen de kandidaten a.s. vrijdag hun diploma. Voor ouders die
aanwezig willen zijn: de uitreiking is direkt om 16.15 uur!
We zijn vandaag begonnen met de interne competitie. De eerste tien a twaalf ronden spelen we
volgens Zwitsers systeem, dit is de zgn. voorronde. De computer maakt in Swiss Master in de eerste
ronde een willekeurige indeling, meestal een hoge tegen een lage rating. De spelers worden eerst
ingevoerd met hun rating. Heb je als speler geen rating dan wordt deze ingeschat. Uitgangspunt
voor de indeling was de NOSBO rating van juli. In de ronden die volgen speel je tegen een speler die
bijna of net zoveel punten heeft als jij hebt. Na tien of twaalf ronden gaan we de ranglijst splitsen in
groepen. De nummers 1 t/m 8 spelen voor het clubkampioenschap waarbij de nummer 1 van de
voorronde een bonuspunt krijgt en de nummer twee neemt als bonus een half punt mee naar de
eindronde. Deze bonuspunten gelden alleen voor spelers die gaan strijden voor het
clubkampioenschap in groep A. Zij spelen de eindronde later dit jaar in de kleine zaal.

De andere schakers worden per 6 op basis van de eindstand van de voorronde ingedeeld in groepen.
Zij spelen verder in de groep voor het groepskampioenschap. In alle groepen speelt iedereen twee
keer tegen elkaar. Voor de eerste 3 plaatsen zijn er prijzen. Op deze manier speelt iedereen verder
op zijn/haar niveau.
Even voor vijf uur maken de trainers de indeling bekend. Je hoort dan op welk bord je moet spelen,
tegen wie en met welke kleur. Bij alle borden liggen bordnummers. De eerste zes borden spelen in
de kleine zaal. Dus goed opletten waar je bent ingedeeld! De speeltijd bedraagt 15 minuten per
persoon per partij.
Heel belangrijk: als je niet aanwezig kan zijn op de clubmiddag moet je je even afmelden. Doe je dat
niet dan verlies je de partij! Afmelden kan via mail of telefoon bij Ronald.Je partij kan je dan later
inhalen.

Met de start van de interne competitie zijn ook weer punten te winnen voor het talenten
klassement. In de voorronde zijn 5,4,3,2 en 1 punt te winnen voor degene met de hoogste W-we. Dit
is de laatste kolom die bij je naam staat. W-we is je toernooi resultaat. Staat er een + voor het getal
dan heb je beter gespeeld dan je begin rating, bij een - is dat natuurlijk andersom. Alle partijen
moeten gespeeld zijn voordat we de punten kunnen verdelen.

De uitslagen van de eerste speelronde staan op de site. Bram plaatst ze in het weekend en de
indeling voor de volgende ronde is dan ook bekend. Zo kan je al snel zien tegen wie je op de
komende clubmiddag gaat spelen. Zie uitslagen > comptitie > voorronde.
Het piramide schaken is een groot succes. Ook vandaag werden na de competitie veel partijen
gespeeld. De uitslagen proberen we vrijdags direkt na de clubmiddag op de site te zetten. Het
nieuwe piramidebord is een heel handige hulp gebleken met een duidelijk overzicht van de stand.

SC de Paardensprong 1 winnaar FGH
Teamtoernooi
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 oktober, 2011 - 00:53
Het inmiddels jaarlijkse FGH teamtoernooi door onze club georganiseerd is geen officieel toernooi.
Er zijn geen NK plaatsen te verdienen en zover wij weten wordt nergens binnen de andere regionale
bonden een dergelijk teamtoernooi gespeeld. Toch is de belangstelling voor dit toernooi nog steeds
groeiende. Met acht teams was het toernooi in onze thuisbasis, buurtcentrum Hunzeborgh, bijna
uitverkocht. De helft van de deelnemende teams kwam aan start in het inmiddels bekende gele shirt
van SC de Paardensprong. Het aantal betekende bijna 50% van het ledenbestand van de club.

De andere teams die aan de start kwamen: titelverdediger Unitas, Ten Boer, ScepU en voor het
eerst een team uit Friesland, Schaakclub Sneek. Het toernooi is voor beginnende schakers heel
leerzaam. Vaak speelt men voor het eerst in teamverband en ook voor de teamleiders/trainers
uitermate zinvol. Als teamleider kan je de pupillen van dichtbij volgen wat heel veel stof voor
komende trainingen oplevert. Menig leider zag ik vandaag ook met een aantekenboekje in de
aanslag.
Voor het toernooi hadden zich 16 kinderen van onze club ingeschreven, voor Anders en Ronald een
flinke puzzel in welke samenstelling de teams zouden spelen. Wie speelt in welk team en waarom?
Bij de indeling moesten we ook rekening houden met dispensatiespelers uit categorie E,
geboortejaar 2002. Bij de deelnemers een aantal beginnende schakers die vaak pas net clublid zijn
en vandaag hun eerste echte toernooi speelden: Helge, Tom, Ramin en Romeo. De laatste drie
speelden in team 4 waar Huub in de derde speelronde kon aanschuiven, eerst moest hij nog
voetballen. Helge kwam uit in team twee waar ook schaakvriendinnen Tess en Roos in speelden. Op
bord 1 in dit team Ward. Tja, en dan team 1 en 2. Wie speelt waar. Natuurlijk wilden we de titel die
we eerder in 2009 wonnen terugverdienen. Voor team 1 besloten we een echt FGH-team te maken
met achter de borden Jonas, Eelke, Thijmen en Jaimey. Team twee had vooraf zeker kansen met
Daan, Sytze, Matthijs en Pieter.
Alle teams waren op tijd aanwezig zodat het toernooi klokslag 13.15 uur na de nodige mededelingen
kon beginnen. Gedurende het toernooi zagen we voor heel veel schakers leermomenten:

doorschaken bij mat, openingen met h2 - h4, overwicht aan stellingen waarbij het mat geven
moeizaam ging, "op de randen" van het bord spelen, patstelling waarbij beide spelers accoord
gingen dat iemand had gewonnen en twee koningen die schaak stonden. De regels zeggen dat de
wedstrijdleiding niet mag ingrijpen, behalve bij twee koningen die schaak staan. Die regel hebben
we toegepast. Op andere sites, o.a. Ten Boer, ScepU en Unitas is er meer over te lezen en wordt de
regel misschien ter discussie gesteld. Goed om het erover te hebben maar de spelers moeten het
zelf beslissen. Als ze later in een E of D team spelen geldt deze regel ook!

Terug naar onze teams. In team 4 Tom, Ramin en Romeo met later op bord 1 Huub. Voor de drie
eerste spelers was het hun eerste toernooi. Goed en leerzaam dat ze nu al hun eerste toernooi
spelen. Ondanks het gebrek aan ervaring bleef het team niet met lege handen staan. Met 1
matchpunt en 5.5 bordpunten werd het team laatste. Maar het resultaat is ondergeschikt aan het
doel; leren door veel te spelen, daar wordt je beter van. Ondanks veel verloren partijen hadden de
jongens veel plezier in het spelen. De eerste winst!
Team 3 speelde verrassend goed. In de eerste ronde werd het team van ScepU verslagen met 3-1,
waarna een kansloos verlies werd geleden tegen ons 1e team. In de derde ronde speelde het team
gelijk tegen team 4, 2 - 2. Unitas was in ronde vier te stek maar het team pakte een bordpuntje mee.
Ook ons 2e team was een maatje te groot met een uitslag van 0 - 4. In ronde 6 trof het team Sneek.
In dit jonge team zit heel veel talent, wat tot uitdrukking kwam in de uitslag, een 4 - 0 verlies. In de
laatste ronde speelde het team verdienstelijk gelijk tegen Ten Boer. In de eindstand een mooie 5e
plaats voor ons 3e team.

Laatste toernooi voor Sytze in Sc de Paardensprong geel!
Het tweede team speelde, volgens de regels, in de eerste ronde tegen team 1. Het werd een walk
over voor team 1 met een 4-0 winst. In de tweede ronde bleek weer de kracht van het team van
Sneek. Team twee verloor toch opvallend van het jonge Friese team, dat met deze winst goede
zaken deed voor een podiumplaats. Met geen enkel matchpunt werd vanaf ronde 3 de inhaalrace
begonnen: Volle winst tegen Ten Boer, 3-1 tegen ScepU, 4 - 0 tegen team 3. In ronde zes leverde het
team een half bordpunt in tegen team 4 waarna in de laatste ronde Unitas wachtte. Het team moest
winnen voor een derde plaats maar dat lukte net niet. Op bord een had Daan volop kansen maar
leverde in het eindspel materiaal in, waarna remise volgde. Matthijs scoorde op bord drie een
bordpunt maar op bord twee en vier werd verloren. Dat was jammer want het team werd nu vierde.
Net buiten de prijzen. Toch een goede prestatie van het team waar niet heel veel toernooi ervaring
in zit.
Team 1 was van te voren favoriet. De jongens in het team hadden een duidelijk doel, de titel terug
winnen. In de eerste 5 speelronden werd op één bord verloren (tegen Sneek), voor de rest een 100%
score. De belangrijkste match kwam in ronde 6 tegen Unitas. Op bord twee en drie hadden Eelke en
Thijmen al snel materiaalwinst, beslissend voor de partij. Op bord vier had Jaimey uitstekende
kansen, hij won al snel de Dame van zijn tegenstander maar verloor zijn Dame niet veel later na een
onoplettendheidje. Was het concentratiegebrek, ik denk het wel, want in het eindspel leverde
Jaimey ook onnodig een Toren in. Dat kostte het team een bordpunt en dat kan natuurlijk gebeuren.
Maar je schaakt in een team en de teamuitslag telt. Jonas zorgde voor de twee matchpunten door in
een Toren Pionnen eindspel met een röntgenaanval de Toren te winnen van zijn tegenstander.
Daarmee was de winst en het kampioenschap binnen. In de laatste ronde trof het team ScepU waar
snel en ruim van werd gewonnen 4 - 0!

In de eindstand werd het team van Sneek heel knap 2e gevolgd door Unitas met een fraaie derde
plaats.
Met het kampioenschap is de erelijst bij het teamschaken weer compleet, de club is nu kampioen bij
FGH, E en D. Iets om trots op te zijn en te prolongeren.
Voor menig schaker was het een leerzaam toernooi. Op de sites van ScepU, Ten Boer en Unitas zijn
verslagen te vinden. Vraag je naar de belevenissen van speler en teamleiders/trainers kan je haast
een boekwerkje met allerlei anekdotes uitgeven. Een belangrijke winst van dit soort toernooien.
Gekscherend werd opgemerkt dat dit weleens een Nederlands Kampioenschap zou kunnen zijn. De
vraag is of er ergens een FGH toernooi wordt gespeeld. We gaan het eens uitzoeken. Misschien is dit
toernooi een opmaat naar een NK FGH teams?
Foto's zijn geplaatst in ons fotoboek.
Uitslagen bij: toernooien > FGH teams

Team Sc de Paardensprong 1, FGH team kampioen

Team Sneek, tweede plaats

Team Unitas, derde plaats

Pittige loting voor ons team in Meesterklasse D
(update 4 nov. 2011)
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 november, 2011 - 00:17
A.s. zaterdag 5 november staat de tweede wedstrijddag op het programma voor het NK
Meesterklasse D. Het team, Jonas, Martijn, Daniel en Joep, reist opnieuw af naar Amersfoort. Het
team staat na de eerste dag na drie speelronden op de 19e plaats met uitzicht op een hogere
klassering. De eerste tegenstander zaterdag is het team van de Schaakmaat uit Apeldoorn. Dit team
heeft een hogere rating dan onze schakers, en op bord vier speelde op de eerste speeldag de
Nederlandse F-kampioen, het lijkt daarom opnieuw een pittige loting. Maar er liggen kansen. De
Apeldoorners wonnen tot nu toe ook 1 match maar hebben een bordpuntje meer. Met iets meer
denkwerk in het eindspel zijn we beslist niet kansloos!
Zie het verslag van de eerste speeldag van de Schaakmaat:
http://www.deschaakmaat.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=710:schaakmaatd1-meesterklasse&catid=79:verslagen&Itemid=98

Onze jongens zijn te volgen op de toernooi site:
http://www.jeugdclubcompetitie.nl/
Nieuwsbericht op de KNSB-site (4/11/2011):
http://www.schaakbond.nl/2011/morgen-derde-speeldag-jeugdclubcompetitie

Thijmen en Ruben B. door in beker, nog geen
beslissing in poule B
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 november, 2011 - 21:37
In de bekercompetitie zijn vanmiddag inhaalduels gespeeld. In poule A werd de eerste partij tussen
Thijmen en Jaimey remise, de tweede partij werd gewonnen door Thijmen. Hij plaatst zich bij de
laatste 16. In poule B is nog geen beslissing gevallen. Matthijs, Eline en Niek speelden vluggertjes
met 5 minuten op de klok. Niek en Eline speelden eerst tegen elkaar. De eerste partij won Eline na
vallen van de vlag van Niek. De tweede partij was het andersom maar het scheelde een paar
seconden. Een gelijke stand dus en weer een partij. We gaan nu loten wie met wit speelt en wie met
zwart (6 minuten voor wit, maar je moet wel mat zetten en de ander met zwart, 5 minuten maar
remise is voldoende).
Ook Matthijs en Niek wonnen ieder een keer, dus ook voor hun deze beslissingspartij. Eline heeft de
beste papieren, zij won twee keer van Matthijs. Wordt vervolgt!

Niek - Eilne, twee beslissingen door de klok!
In poule G is nog niet veel gespeeld maar vandaag vielen daar beslissingen. Ruben B. won van Merijn
en later ook van Kasper, die al geplaatst was. Met dit resultaat is Ruben niet meer in te halen en gaat
hij ook door naar de laatste 16.
Vijftien spelers zijn geplaatst en gaan nu een nieuwe fase in. Gezien de tijd die we hebben en omdat
het teamschaken ook op het programma staat, gaan we over op het knock-out systeem. Op 18
november gaan we loten wie tegen wie speelt. We spelen twee keer tegen elkaar, met 15 minuten
per persoon per partij. Speel je gelijk dan volgen beslissingspartijen met 5 minuten op de klok. Acht
spelers gaan dan door naar de volgende ronde. De bekercompetitie gaat er dan echt anders uitzien
dan de competitie, het lot gaat ook tellen! In de agenda komen binnenkort de data te staan waarop
we verder spelen in de beker.

Vijf diploma's uitgereikt op clubmiddag
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 november, 2011 - 21:53
Vorige week hebben Jort, Joep, Thijmen, Ruben B. en Daan hun examen gedaan en ze zijn allemaal
geslaagd! Vanmiddag kregen zij hun diploma, uitgereikt door Anders. Daan, Ruben en Joep zijn nu
in het bezit van het diploma stap 3 en Jort en Thijmen kunnen in hun slaapkamer het diploma stap 2
ophangen. Later deze maand komt nog een examenmoment. Jongens gefeliciteerd!

Ruben verrast op het Open Drents
Rapidkampioenschap
Ingezonden door Anoniem op 6 november, 2011 - 09:23
Tekst: Leendert Bourgonjen
Vandaag, 5 november, heeft Ruben meegedaan aan het 7e Open Drents Rapidkampioenschap in
Peize, georganiseerd door de heer Johan Zwanepol. Aan dit kampioenschap werd door 62 schakers
uit Noord-Nederland en Duitsland deelgenomen. Ruben zag dit toernooi als een mogelijkheid voor
een goede voorbereiding voor volgende week, het Open Nederlands Kampioenschap Rapid in
Eindhoven. Bij gebrek aan een jeugdtoernooi in de nabije omgeving wilde Ruben dit toernooi wel
proberen, ook al hield hij vooraf rekening met een score van 0 uit 7. Dit kwam met name omdat hij
veruit de laagste rating had van het deelnemersveld. Meer dan een kwart van de deelnemers had
een rating boven de 2000 en boven Ruben zaten maar circa 3 a 4 schakers op minder dan 400 punten
meer. De instelling van Ruben was om gewoon lekker wedstrijden te spelen en om daar weer van te
leren.

Ruben achter de zwarte stukken, nummer 4, in blauw-groene trui.
(Foto: Fons van Hamond, van de NOSBO-fotosite).
De eerste drie partijen wist Ruben niet te scoren. Hij speelde wel rustig en gebruikte de 25 minuten
redelijk goed, maar verloor omdat hij een paar keer een combinatie niet doorzag. Zo kwam hij in

deze partijen op beslissende achterstand te staan.
De vierde partij moest hij tegen een tegenstander die een rating van circa 100 punten meer had.
Ruben, met wit, speelde weer erg geconcentreerd. Hij dreigde met zijn dame diagonaal op h7
binnen te komen, maar dat werd verholpen door een zwarte zet van de pion op g6. Vervolgens wist
hij het spel in zo'n 10 zetten en 2 pionoffers te verplaatsen, zodat hij met zijn loper en dame op g7
mat kon geven. Ruben had de smaak te pakken en ook de vijfde partij wist hij met zwart in winst om
te zetten. Ruben ontwikkelde zijn materiaal in eerste instantie erg langzaam en de tegenstander had
het spel volledig in de hand o.a. met pionnen op a4, b5 en c6. Nadat wit het initiatief een beetje uit
handen gaf, kwam Ruben steeds beter te staan. Uiteindelijk kwam Ruben met een matdreiging van
loper en dame. Dit kon nog worden verholpen door een witte pion op f3, maar vervolgens zette
Ruben zijn toren op de 2e rij en was mat door zijn tegenstander alsnog niet meer te voorkomen.
De zesde partij was van korte duur. Ruben was ondertussen zodanig opgeklommen dat hij mocht
schaken tegen Jorden van Foreest, rating 2200+. Jorden gaf Ruben geen enkele kans en vrij snel liep
hij al weer in de hal.
De zevende en laatste partij verliep enigszins vreemd. Ruben moest met zwart al snel door een
penning van zijn dame, deze afruilen voor een toren. Ondanks de achterstand bleef hij loeren op de
aanval en uiteindelijk wist hij met zijn paard zowel de koning als de witte dame aan te vallen. Het
paard kon niet door een pion worden geslagen, omdat deze weer gepend stond door een zwarte
toren. Zijn tegenstander gaf na deze zet direct op, waardoor Ruben met 3 uit 7 heel tevreden terug
kan kijken op een geslaagd toernooi. Voor een prijs in de laagste ratinggroep (<1575) kwam Ruben
een aantal weerstandpunten te kort. Het was een goed georganiseerd toernooi, standen e.d. zullen
waarschijnlijk binnenkort wel volgen op http://www.zwanepolschaak.nl/opendrents_rapid.html

Leerzame eindspelen voor ons team in
Meesterklasse D (+ filmpje)
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 november, 2011 - 17:10
Drie jaar geleden maakten we als club ons debuut op het NK E teams. Destijds moesten de schakers
wennen aan een niveau wat toch wat hoger lag dan schaken op een Grand-Prix toernooi. Het team
eindigde op de 21e plaats in de achterhoede. In de volgende jaren wisten onze teams goed mee te
komen met twee keer een negende plaats. Dus in de top van het klassement.
Dit jaar maken we ons debuut in Meesterklasse D, met in het team 2 spelers die er 3 jaar geleden
ook bij waren, Joep en Martijn. Na de eerste speeldag bleek het niveau behoorlijk hoog te zijn. Onze
jongens konden in de opening en middenspel goed meekomen maar in de vaak lastige
eindspelsituaties wisten we zelf met een licht voordeel op het bord niet het bordpunt te pakken.
Vandaag stond de tweede speeldag in Amersfoort op het programma, waar misschien
mogelijkheden lagen om te klimmen in het klassement.

Ronde 4: de Schaakmaat, Apeldoorn

De eerste tegenstander was direct een pittige: de Schaakmaat uit Apeldoorn, een plaats die zich
graag profileert als schaakstad. Op eerdere toernooien troffen we al eens teams uit deze plaats. In
de finale van het Basisscholenkampioenschap speelden we tegen twee scholen uit Apeldoorn. Op
bord vier had Joep in de opening kans om een ongedekte loper van zijn tegenstandster te slaan.
Joep zag deze “gratis” loper over het hoofd. Niet veel later ging Joep mat, met een loper/dame
aanval op het zwakke veld F7. Deze aanval was te verdedigen, maar Joep bleek nog niet helemaal
hersteld van de reis. Op bord drie kwam Daniel in een lastig eindspel. Een doorgelopen pion kon het
promotieveld niet halen omdat Daniel net een tempo tekort kwam. Daniel verloor de partij omdat
de koning van zijn tegenstander actief stond en oppositie had. (koning voor de pionnen zodat de
koning van de tegenstander er niet bij kan komen). Martijn zag op bord twee een mat in twee over
het hoofd en verloor in het eindspel een voorsprong van 1 pion. Jonas kwam op het eerste bord ook
in een eindspel. Jonas deed een aantal zetten achter elkaar een zet met zijn toren. Door deze zetten
kon zijn tegenstander zijn stukken nog actiever maken waardoor Jonas verloor. We verloren met 0-4
waar zeker meer mogelijk was geweest. Op drie borden werd er te passief in het eindspel gespeeld.

En, heel belangrijk: een passieve koning!

Ronde 5: Moira Domtoren, Utrecht
In de 5e speelronde een opponent waar matchpunten mogelijk waren: Moira Domtoren D2 uit
Utrecht. Martijn kwam op bord twee op een achterstand, hij moest een toren inleveren tegen een
paard, en kwam flink onder druk te staan. Martijn dacht lang na en koos voor de aanval. Een goed
plan om onder de druk uit te komen. Martijn speelde erg goed door. Zijn tegenstander moest mat
voorkomen door zijn dame te offeren en met nog twee dubbele aanvallen verdwenen ook de torens
van zijn tegenstander van het bord. Een 1-0 voorsprong. Op bord drie had Daniel het zwaar te
verduren. Zijn tegenstander had een toren op de 7e rij, met een dame, loper en paard als
ondersteunende stukken. Het resulteerde in een penning waardoor de dame van Daniel verloren
ging. Niet veel later kon Daniel niets anders doen dan opgeven. Op de eerste speeldag speelde
Daniel door in verloren stellingen wat onnodige energie kost. We hadden hem de opdracht gegeven
om dat niet meer te doen.
Op bord vier had Joep zich hersteld van zijn verloren eerste partij. In dit eindspel leek het in eerste
instantie goed te gaan. Drie pionnen van zijn tegenstander konden op het midden van het bord niet
doorlopen. Joep had zijn koning goed staan en met een pionnetje erbij konden twee pionnen aan de
rand van het bord doorlopen. Na promotie kwam er een dame op het bord en leek de beslissing
aanstaande. Jonas zat op dat moment in een middenspel met een pion voordeel. Hij had meer
aandacht voor het bord van Joep want bij winst van Joep kon hij remise aanbieden. Nadat de dame
voor Joep op het bord kwam bood Jonas remise aan, wat zijn tegenstandster (zonder zijn teamleider
erbij te halen) accepteerde. Heel vreemd want je staat achter! Joep moest winnen wat natuurlijk
geen probleem moest zijn. Maar dat werd het wel! Joep verloor zijn dame omdat hij dacht dat die
gedekt stond door een van zijn pionnen maar dat was niet zo. De dame ging eraf maar gelukkig had
Joep nog een pion die ook kon doorlopen naar het promotieveld. Nu maakte Joep geen fout en won
de partij. Een bizar verloop waarna wij tot de conclusie kwamen dat remise aanbieden alleen nog
gebeurt als een andere partij echt is afgelopen!

Ronde 6: SV Landau Axel
In de laatste ronde van dag 2 troffen we voor het eerst in alle jaren die we meedoen met NK’s
teamschaken een club uit de provincie Zeeland: Landau Axel D2. Dit team heeft een lagere
teamrating dan onze jongens maar zoals vaker geschreven, ratings zeggen weinig. De partij van
Joep eindigde al heel snel. Zijn tegenstander boor remise aan, welk aanbod geaccepteerd werd. Op
de site van Landau is te lezen dat dit aanbod kwam omdat Joep zijn tegenstander moe achter het
bord zat. Jonas had het lastig op bord een. Zijn damevleugel lag na een goede aanval helemaal aan
diggels maar Jonas bleef geconcentreerd veder spelen. Zijn tegenstander gaf de voorsprong
echter niet meer uit handen, een achterstand voor het team. Op bord drie speelde Daniel een partij
die steeds kantelde. Daniel kwam in een eindspel met 2 pionnen voorsprong. Ook nu werd er te
passief gespeeld. Daniel vergat zijn koning en had via zijn toren op de 7e rij een van de twee pionnen
die op die rij stonden kunnen slaan. Daniel gaf een paar keer schaak met zijn toren met als gevolg
dat de koning van de tegenstandster naar zijn pionnen werd gelokt. Dit voordeel speelde zijn
tegenstandster goed uit. Zij ruilde de torens af en won de partij door met haar koning twee pionnen
van Daniel te slaan.
Martijn speelde een lange partij waar een aantal keren een stelling op het bord kwam met
winstkansen. In het middenspel had Martijn een doorgebroken pion met een toren als dekking. Op
het bord als extra voordeel een loper met de kleur van het promotieveld. Martijn wist het niet uit te
spelen, de pion werd geslagen. De partij kwam in een lastig eindspel van voor beide spelers 4
pionnen en een toren. Martijn won een pion en dat leek beslissend. Maar ook nu zagen we dat zijn
tegenstander meer kennis had van het eindspel. Hij speelde de partij heel knap uit. Na promotie van
een van de pionnen moest Martijn opgeven.
In de tussenstand staat het team na de tweede speeldag op de 20e plaats. We hebben vandaag niet
veel match- en bordpunten gewonnen maar winst is er wel; ervaring opdoen in eindspelen. De

jongens bleken ook vandaag heel goed mee te komen in de opening en middenspel. De winst is te
halen in de eindspelen. Daaraan gaan we werken. Voor de jongens en ook voor ons als club is het
zeker wennen aan dit niveau wat een stuk hoger ligt dan bij de E teams.
Er zijn nog andere winstpunten: de jongens spelen rustig en nemen de tijd. Ook bij afruilen wordt er
eerst nagedacht voordat er wordt terug geslagen. En tussen de partijen nemen de jongens de tijd
om partijen te analyseren.
De conclusie na de eerste speeldag blijkt na de tweede speeldag nog steeds overeind te staan. We
komen te kort in eindspellen. Er wordt vaak te passief gespeeld waardoor de tegenstander het
initiatief neemt. En de koning, een belangrijk stuk in het eindspel wordt vaak te laat actief gemaakt.
Leerzame punten waar aan gewerkt gaat worden. Net als drie jaar geleden bij de E teams is dit
toernooi waar we ons debuut maken misschien een opstap om volgend jaar, als we ons plaatsen,
mee te doen in de top 10 van het klassement!
Een visuele impressie (ook te zien via Foto en Film):

Voor meer foto's: zie Foto en Film.

Xidata Hardenberg volgende tegenstander van
ons Meesterklasse D team
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 november, 2011 - 16:00

Op zaterdag 10 december speelt ons Meesterklasse D team (Jonas, Martijn, Daniel en
Joep)de laatste drie ronden op het NK in Amersfoort. Volgende tegenstander in ronde 7 is
het team van Xidata Hardenberg. Opnieuw treffen we een sterk team met op bord 1 een
1400 speler. Met een goede vorm en wat meer kennis van het eindspel hebben we
misschien kans op een goede uitslag!

Talentenklassement loopt ook nu voor interne
competitie
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 november, 2011 - 17:59
Punten voor het talentenklassement verdien je ook in de interne competitie. Als alle partijen in een
speelronde zijn gespeeld worden de punten verdeeld. In de voorronde krijgen we 5 schakers met het
beste W-we 5 t/m 1 punt. W-we geeft aan hoe je presteert in de competitie. Staat voor het getal een
plus dan speel je op dat moment in de competitie beter dan je begin rating.
In de eerste ronde zijn alle partijen gespeeld. Thijmen heeft de hoogste W-we en verdiend daarmee
vijf punten. Daarna volgen meerdere schakers met dezelfde W-we score, zij verdienen allemaal 1
punt. In de volgende speelronden komt het bijna niet meer voor dat meerdere schakers dezelfde
score hebben. Na 10 voorronden gaan de schakers in groepen verder spelen. Bij winst verdien je drie
punten, een remise levert 1 punt op.
Bij uitslagen>talenten staan twee overzichten: de punten verdiend tijdens toernooien in het NOSBO
gebied en een overzicht interne competitie met de totaalstanden.

Hugo winnaar GP De Twee Kastelen (FSB)
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 november, 2011 - 22:50

Veel clubleden zijn op zaterdagmorgen druk met andere sporten: hockey, judo en natuurlijk
heel veel voetbal. Vandaag werd in Buitenpost de Grand - Prix De Twee Kastelen gespeeld
welke meetelt binnen de GP cyclus van de Friese Bond. Het aanvangstijdstip voor dit
toernooi, 13.00 uur, was voor veel kinderen die met de andere sporten druk waren niet te
halen, of moesten ze zich flink haasten om op tijd aanwezig te zijn. Zo moest Martijn
voetballen om 10.15 uur, wedstrijd afgelopen om 11.45 uur en daarna in een rap tempo
richting Friesland, met : oppassen voor de flitspalen!. Tip voor onze Friese collega's; schuif
het tijdstip een half uurtje op, naar half twee (net als in het NOSBO gebied) dat scheelt
deelnemers en een hoop haastwerk!

Slechts vier schakers hadden zich aangemeldt voor dit toernooi; Daan, Hugo, Jaimey en
Martijn. Vier schakers speelden in Eindhoven en voor anderen was het tijdstip niet
haalbaar.
Als je speelt op een toernooi in Friesland dan telt je toernooi resultaat niet mee voor je
NOSBO rating maar wel voor je KNSB rating. Ook de toernooi punten tellen niet mee
binnen de NOSBO, de FSB heeft een eigen klassement. En voor ons talentenklassement
tellen deze toernooien ook niet mee. Wat wel meetelt voor je schaakontwikkeling; je speelt
eens tegen andere tegenstanders, al hoewel op dit toernooi veel NOSBO schakers aanwezig
waren.
De locatie was anders dan vorig jaar toen er gespeeld werd in Gerkesklooster. In
zalencentrum de Schakel in Buitenpost speelden vandaag ruim 70 kinderen waarvan veel in
de clubshirts van Ten Boer, ScepU en nog zonder shirts de schakers uit Grijpskerk. Volgens
informatie die ik eerder opving uit de wandelgangen komt er iets met blauw. Het wordt een
bond gezelschap waar met name de sfeer onderling uitstekend is. Jaimey speelde tussen de
partijen door een potje tegen een trainer van ScepU. Zo zien we het graag! En onderling
wordt er informatie uitgewisseld. Ik denk dat de vier clubs een belangrijke stap zetten voor
het jeugdschaken in het NOSBO gebied.

De organisatie had het prima voor elkaar. De A t/m C groep speelden in een aparte ruimte in
groepen van 6 spelers. De andere groepen zaten in een ruime zaal waar het gedurende het
toernooi rustig bleef zodat de schakers rustig konden nadenken. Na de partijen was er
ruimte voor ontspaning in de kantine waar natuurlijk ook DD'tjes aanwezig waren.
Met slechts vier schakers van de club kon ik het spel van de jongens wat beter volgen en was
met name geintresseerd in Jaimey zijn spel. Op het FGH teamtoernooi zag ik dat hij af en
toe zomaar stukken weggaf maar vandaag was zijn spel een heel stuk beter. Jaimey speelde
zijn partijen in groep F. Een aantal partijen heb ik gedeeltelijk gevolgt en Jaimey past het
geleerde uit Stap 2 heel goed toe op het bord. Met name dubbele aanvallen en penningen
zijn wapens van Jaimey waarmee hij materiaalwinst pakt. Wel jammer dat hij twee keer mat
in 1 over het hoofd zag; loper net de verkeerde kant op, en in een partij die hij onnodig
verloor had hij meer oog voor andere borden. In de laatste ronde werd er gespeeld om de
eerste plaats in de groep. De scherpte was er wat af bij Jaimey. Hij verloor maar de score 5
uit 7 was goed voor een verdiende tweede plaats.

In groep B speelde Daan. Daan zat de hele middag onrustig achter het bord, met vaak meer
interesse voor zijn omgeving dan voor zijn eigen bord. Dat komt je spel niet ten goede. In de
eerste ronde stond Daan een Toren voor maar gaf die zomaar weg. Zo ging het eigenlijk de
hele middag, jammer maar wel een leermoment voor Daan die daar toch vaker wat last van
heeft. Daan scoorde 1 punt en eindigde in de achterhoede.
Ook Martijn had zeker zijn middag niet. In de eerste ronde besloot hij te noteren wat met 20
minuten op de klok niet echt handig is. Het kostte hem te veel tijd en concentratie. Ook in
de tweede ronde was Martijn niet scherp en verloor onnodig in het middenspel. Daarna ging
het wat beter met een winstpartij en een remise. Met 1.5 punt moest hij in de laatste ronde

spelen tegen Hugo.
Hugo was vandaag wel scherp en allert met drie gewonnen partijen ging hij de laatste ronde
in die hij moest winnen van Martijn. Zijn concurrent had een punt kado gekregen omdat zijn
tegenstander eerder weg moest. Dat was een beetje jammer want deze partij had makkelijk
tussen de ronden door gespeeld kunnen worden. De partijen in deze groep A duurden over
het algemeen niet heel lang. De partij tussen Martijn en Hugo ging lang gelijk op maar voor
Martijn was er niets meer te winnen en het ontbrak gewoon aan "vorm van de dag". Hugo
speelde een degelijke partij die beslist werd met een dubbele aanval, waar na materiaal
winst Hugo de partij goed uitspeelde.

Met 4 uit 5 won Hugo niet alleen groep A maar ook het toernooi. In de clubhistorie is hij na
Martijn die de GP ScepU 2011 won, de tweede toernooiwinnaar. Zijn naam komt ook in de
eregalerij bij toernooi winnaars! Hugo was zijn clubshirt vergeten, voor de prijsuitreiking
leende hij het shirt van Martijn.

Schaakfeest in Eindhoven: NK Rapid Jeugd 2011
(update: filmpje toegevoegd)
Ingezonden door Anoniem op 15 november, 2011 - 00:58

Op zaterdag 12 november vond een groot schaakspektakel plaats op de Technische
Universiteit van Eindhoven: de 17e Nederlandse schaakkampioenschappen rapid voor de
jeugd. Er werden negen ronden gespeeld met als bedenktijd 20 minuten per speler per
partij. Voor het eerst in de (jonge) geschiedenis van de Paardensprong deden vier van onze
clubleden mee: Thijmen, Eelke en Jonas in de groep voor kinderen geboren in 2003, en
Ruben in de 2001-groep. (Andere Paardensprongers deden mee aan het Friese GP-cyclus in
Buitenpost, zie Ronalds verslag).
Voor spelers uit het noorden van het land betekende de begintijd, 10.45 uur, óf vroeg
opstaan óf de dag ervoor richting Eindhoven gaan en aldaar ergens overnachten.
De Paardensprong-spelers boekten opvallende resultaten. Thijmen kende een bliksemstart
en had na 5 ronden 4 punten, hij won o.a. van de spelers die later nummer 3 (en tevens
kampioen bij de H'tjes bij het NK “normaal schaak”) en 4 werden. Maar in de tweede helft
van het toernooi was de energie blijkbaar op en er kwamen helaas geen punten meer achter
zijn naam te staan. Thijmen werd daardoor nummer 17 van de 29 deelnemers.
De punten van Eelke waren meer verdeeld, eerst twee verliespartijen, daarna drie
winstpartijen (waaronder een zogenoemde bye), gevolgd door twee verlies- en twee
winstpartijen. De laatste partij was tegen Thijmen, overigens de enige partij met twee gele
t-shirts aan beide kanten van het bord. Op die manier kreeg Eelke in totaal 5 punten en
eindigde in de top-tien op een gedeeld negende plaats (en nummer 11 op basis van wppunten).
Jonas trad op als (rating)favoriet in de groep, en wist ook – op een haartje na - deze rol waar
te maken. Eerst had Jonas vier winstpartijen, in ronde 5 verloor hij echter van zijn
concurrent (door eerst een pion en later een loper weg te geven zonder noemenswaardige
compensatie), maar de resterende partijen werden gewonnen en omdat zijn concurrent de
laatste partij verloor, bereikte Jonas een gedeelde eerste plaats; op basis van
weerstandspunten (4 minder dan zijn concurrent) werd hij uiteindelijk nummer 2 in de
totaaleindstand.
[Hier een foto van Jonas met zijn
beker: www.flickr.com/photos/suspeeters/6337855633/ in de set NK Rapid 2011 gemaakt
door Frans Peeters].
Jonas maakte ook een paar keer mee dat hij op een livebord mocht spelen. Alle bord 1spelers in alle leeftijdsgroepen speelden in een groot auditorium waar het publiek zowel de
spelers kon zien als de partijen volgen die werden getoond m.b.v. een beamer.

In de 2001-groep met 28 deelnemers was Ruben de vertegenwoordiger van de
Paardensprong. Ruben kende een iets ander verloop dan zijn broer, Thijmen: een
verliespartij in de eerste ronde werd in de volgende twee partijen rechtgezet door twee
overwinningen, daarna volgden drie verliespartijen, maar de afsluiting was mooi: drie
winstpartijen op rij. Hierbij kreeg Ruben uiteindelijk 5 punten en eindigde ook in de top-tien,
op een gedeeld zevende plaats (op basis van weerstandspunten nummer 14).
Naast het individuele toernooi bleek er ook een clubcompetitie te zijn, waarbij de vier best
scorende spelers per club een team uitmaakten en hun totale score bepaalde dan de
volgorde. Op een gegeven moment zag ik dat de Paardensprong het best goed deed en op
nummer 9 lag, maar later daalde het team (Eelke, Ruben, Thijmen en Jonas dus) en ik heb
later helaas niet kunnen achterhalen hoe ze het uiteindelijk hebben gedaan.
Trainster Evie werd met 5,5 punten nummer zeven in het totaalklassement van haar groep
(1994-1995) en tevens werd ze beste meisje, en daarmee meisjeskampioen.
Het leuke aan zo'n toernooi is o.a. dat je speelt tegen spelers die je normaal niet tegenkomt
op de toernooien in je eigen regio en je kunt nieuwe schaakvrienden maken. Wat Jonas
betreft waren er enkele 'oude bekenden', maar voor de rest louter nieuwe gezichten en dat
is een leuke ervaring, je komt dan b.v. andere openingen tegen en dat soort dingen.
Het was een leuk, en goed georganiseerd toernooi. Gebaseerd op hetgeen ik heb kunnen
waarnemen, dus voornamelijk in de groepen 2001 en 2003, hield men zich vrij keurig aan
het tijdschema en zo verliep het toernooi tamelijk strak en ook zonder incidenten. Geen
ouders enz. tussen de borden (door op trappen te staan was het in sommige gevallen
gedeeltelijk mogelijk om partijen te volgen). Hulde aan de organisatoren, die erin slaagden
om een grootschalig toernooi goed neer te zetten (oh ja, er was iets met dat de eerste ronde
op de liveborden niet in zijn geheel kon worden uitgezonden wegens technische problemen,
maar dat was dan ook het enige probleem).
Negen ronden achter elkaar is intensief, maar het was zeker de moeite - en de vrij lange
heen- en terugreis op dezelfde dag (Jonas en ik reisden met de trein zaterdag zodat Jonas
vrijdag St. Maarten kon vieren) - waard. Weer een leuke schaakherinnering, en
schaakervaring, staat in de schaakboekhouding van de vier schakers van de Paardensprong.
En als ouder kon je genieten van een vlekkeloos toernooi in een goede en ontspannen sfeer
in goede ruimtes.

Jaimey leider in Fries GP klassement
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 november, 2011 - 15:31

De resultaten op Grand - Prix toernooien worden omgezet in punten. Zo ontstaat een Grand
- prix klassement waar de beste spelers aan het eind van het seizoen prijzen mee winnen.
Op onze site staat een tussenstand van de Grand - Prix toernooien in het NOSBO gebied.
Ook in Friesland wordt een dergelijk klassent opgemaakt. Na twee toernooien staat, mede
door een fraaie tweede plaats in de groep in Buitenpost, Jaimey op dit moment op de eerste
plaats!
Zie voor de tussenstand:
http://competitie.frieseschaakbond.nl/fsb%2011-12/GP%20Klassement.htm

Loting beker 8e finale
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 november, 2011 - 21:10

Op de clubmiddag is vanmiddag geloot voor de 8e finale in de bekercompetitie. In groep B
was nog geen beslissing gevallen. Matthijs, Niek en Eline moesten nog beslissingsgspartijen
spelen. Deze snelschaakpartijen met 5 minuten op de klok werden na de loting gespeeld. De
loting werd gedaan door Evie en leverde de volgende partijen op:

Bekerloting: spannend moment voor groep Evie
Niek - Thijmen
Joep - Hugo
Niels - Daniel
Ruben W. - Jort
Kasper - Joris
Ruben B. - Eelke
Jonas - Daan
Martijn - Koen
Na de loting won Niek van Matthijs met mat en de tweede partij tegen Eline won Niek
omdat Eline door de klok ging. Volgende week spelen we de eerste ronde in de 8e finale.
Tijd op de klok: 15 minuten per persoon. Als de stand gelijk is na twee ronden volgen
beslissings partijen.

Drie koplopers met 100% score in interne
competitie
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 november, 2011 - 01:18
In de interne competitie stond vandaag de derde ronde op het programma. Niet alle partijen werden
gespeeld omdat een aantal schakers afwezig was. De verrassing tot nu toe is Koen. Hij won in ronde
twee van Niels en ook in deze ronde wist hij te winnen van Hugo. Koen vertelde mij voor aanvang
van de partij dat hij geluk had. Maar die stelling is niet terecht. Hij speelt gewoon goed en maakt
weinig fouten. Met een 100% score is Koen een van de drie koplopers. Ook Ruben B. staat in de top
van het klassement. Hij won van Daan die op dit moment nog te veel foutjes maakt en nog lang niet
op zijn niveau zit. Dat komt vast nog wel.

Joep is de derde in het klassement met drie uit drie. Joep won van Thijmen, de leider in het
talentenklassement. De partijen die open stonden uit ronde twee zijn ingehaald en de punten voor
het talentenklassemnt verdeeld. Ook de Grand - Prix SC Groningen is inmiddels verwerkt.
Een uitslag in de derde ronde viel op. Pieter won van Ruben W. Ruben dacht denk ik dat hij de partij
tegen beginner Pieter wel even zou winnen en gaf onnodig wat stukken weg. Pieter profiteerde daar
van en won de partij met een overwicht aan stukken op het bord. De gevorderde spelers zijn dus
gewaarschuwd, de beginnende schakers worden steeds beter. Dus neem je partij serieus.
We spelen 10 ronden en gaan dan verder spelen in groepen. Het wordt spannend wie zich gaan
plaatsen voor groep A, waar gespeeld gaat worden voor het clubkampioenschap. De afgelopen jaren
kreeg de winnaar in het klassement een bonuspunt voor de eindronde in groep A en de nummer
twee een half punt. We zijn nog in discussie of we deze bonuspunten gaan afschaffen om in de
eindronde weer een volledig open competitie te starten. Daarover later meer.

Paardensprongers op KNSB Internet Grand Prix
Ingezonden door Anoniem op 21 november, 2011 - 14:44

De KNSB (de Koninklijke Nederlandse Schaakbond) heeft een Grand Prix cyclus voor jeugdspelers
op internet geïntroduceerd. Elke derde woensdagmiddag van de maand kunnen jeugdspelers via
Playchess aan het internet-toernooi meedoen. Op 16 november 2011 vond het tweede toernooi
plaats. Het was de eerste keer dat Jonas meedeed, en het was een leuke verrassing toen we zagen
dat Eelke van onze club ook meedeed. En wie ook meedeed was Levi, die nu niet meer lid van de
club is omdat hij deze zomer is verhuisd naar Enschede. Maar internet maakt dat soort afstanden
natuurlijk onbelangrijk.
Elk toernooi bestaat uit zes ronden met een speeltempo van 5 minuten per persoon per partij en
duurt iets langer dan een uur. Je speelt in de zogenoemde toernooikamer van de KNSB.

Zowel op basis van deelname als eindklassering kunnen punten verdiend worden die voor prijzen
kunnen worden ingewisseld. Naast de puntentelling op basis van plaatsing levert ook de deelname
aan de Grad Prix zelf 25 punten op. Daarnaast is voor de vereniging respectievelijk school die over de
serie van totaal acht toernooien de meeste punten behaalt een digitale schaakklok te winnen.

Het toernooi was goed georganiseerd en ook niet onpersoonlijk want je kunt chatten tijdens het
toernooi (als je daar tijd voor hebt tenminste!).
Technisch gezien was het ook te doen zonder te veel moeite (maar persoonlijk ben ik nog steeds
geen grote fan van de interface van Playchess, ik vind Gameknot veel makkelijker en
overzichtelijker, maar misschien is het een kwestie van wennen).
Hoe ging het toernooi? In totaal deden 20 spelers mee aan het toernooi dat om 15.30 uur begon. Dit
was de zogenoemde groep 2 en was bedoeld voor: Basisonderwijs Gevorderden (bezig met stap 3 of
hoger). Eelke scoorde 2,5 punt en werd 13e (=8 GP-punten) en Jonas werd met 4 punten nummer 5
(en scoorde daarmee 20 GP-punten). [Levi scoorde 2,5 en werd nummer 14 (=7 GP-punten)].
Volgend toernooi is op 21 december 2011.
Verslag van het toernooi op de KNSB-site: http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/tweedegrand-prix-goed-bezet
De Stand KNSB Jeugd Internet Grand Prix: http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp/standknsb-jeugd-internet-grand-prix
Meer info vind je hier: http://www.schaakbond.nl/internetschaak/gp

Waling Dijkstra Toernooi in Leeuwarden: leuk
en leerzaam
Ingezonden door Anoniem op 21 november, 2011 - 14:57

In het weekend van 18, 19 en 20 november deed Jonas mee aan het Waling Dijkstra Toernooi in
Leeuwarden. Een intensief toernooi met 6 partijen verdeeld over drie dagen. Vrijdag werd één partij
gespeeld, zaterdag drie, en twee op de laatste dag. Met een bedenktijd die luidt: 1,55 uur per speler
per partij + 5 sec. per zet vanaf zet 1, kunnen het lange partijen worden, en dat gebeurde ook bij
Jonas: 4 van de gespeelde partijen duurden elk ruim meer dan drie uur, terwijl zijn kortste partij
"slechts" een uur duurde. Jonas gebruikte zijn tijd goed, en het gebeurde zelfs dat zijn tegenstanders
in (beginnende) tijdnood kwamen.
Jonas deed mee in de B-groep (33 spelers) en speelde in totaal 5 partijen. Hij verloor drie (de drie
eerste), speelde remise in partij nummer 4, had een zogenoemde "bye" in nummer 5, en won de
laatste partij. Zodoende scoorde hij in totaal 2,5 punten (de "bye" levert een punt op omdat je wint
zonder te spelen omdat er geen tegenstander is) en werd uiteindelijk nummer 26, terwijl hij als 30e
was geplaatst.

Foto van de toernooisite: http://www.philidor164.nl/?qq=27
Zoals al aangeduid werden het lange partijen die veel denkwerk en concentratie vereisten. Jonas

vermaakte zich echter prima, maar zorgde er ook voor om voldoende te eten en drinken tijdens het
toernooi. En af en toe eventjes een wandeling kan ook goed voor je conditie zijn. Zo lang stilzitten is
fysiek gezien veeleisend. Een voordeel aan lange partijen op zo'n toernooi is trouwens dat de
wachttijd tussen de partijen minder wordt (!).

Zoals gezegd had Jonas er zin in en speelde ook goede en voornamelijk erg leerzame partijen. De
meeste partijen speelden we na samen met zijn tegenstanders. Het gebeurde allemaal in een zeer
ontspannen en leuke sfeer. Met name de laatste partij die Jonas won, was leerzaam. Aan onze tafel
(waar Jonas, zijn tegenstander en ik zaten) sloot de winnaar van de B-groep zich aan (Jolle Lont) en
samen namen we de partij door. Erg leuk en leerzaam! Een goed voorbeeld van hoe fijn de sfeer
was.

Het toernooi zelf was (natuurlijk) intensief, maar uitstekend georganiseerd! De ronden begonnen
zoals gepland, notatiebriefjes lagen klaar bij alle borden vóór elke ronde (er was notatieplicht). De
wedstrijdleiders deden hun werk prima, en zorgden voor een goede sfeer. De speellocatie was
perfect: Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum, op ongeveer in 10 minuten
loopafstand van het station. In het gebouw zelf was een kantine ingericht, met vriendelijke prijzen.
Jeugdspelers mochten gratis meedoen (normaal startgeld: 35 euro), en er waren aparte jeugdprijzen
(en ratingprijzen). Ook in dit opzicht was het toernooi geschikt voor jeugdspelers.
Het publiek mocht in de speelzaal aanwezig zijn en kon ook kijken naar de partijen die werden
gespeeld in de Haije Kramer Vierkamp die tegelijkertijd med het Waling Dijkstra-toernooi van stapel
liep. In een aparte zaal werden de partijen van de Haije Kramer Vierkamp live van commentaar
voorzien.

Bijzonder leuk voor Jonas was dat zijn stergroep-trainer, Migchiel de Jong (IM), meedeed aan de
Haije Kramer vierkamp en ook tijd had een van zijn eigen partijen te laten zien en een partij die
Jonas had gespeeld te analyseren. Weer een goed voorbeeld van de vriendelijke sfeer op het
toernooi. Tijdens het toernooi maakte ik enkele video-opnames die hopelijk een beetje van de
gezellige schaaksfeer weergeven:

Ik denk zeker dat Jonas ook over twee jaar, wanneer het toernooi weer wordt georganiseerd,
opnieuw mee gaat doen!
Voor alle uitslagen, partijen, foto's, verslagen enz. zie: http://www.philidor164.nl/

Veel eremetaal op GP SC Groningen
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 november, 2011 - 17:12
Op de dag van de intocht van de Sint in de stad werd het tweede Grand – Prix toernooi van het
seizoen gespeeld. Op papier niet zo’n gunstige datum met de Sint als concurrent maar toch wist het
toernooi 70 deelnemers te trekken. De GP SC Groningen werd gespeeld in de kantine van Iederz aan
de Peizerweg. Zoals vaker op deze site geschreven, een uitstekende locatie voor een
schaaktoernooi.

Groep A in actie.
Veertien kinderen van onze club deden mee aan dit toernooi en zaten redelijk verdeeld in de
groepen. In de drie laagste groepen slechts een geel T shirt, die van Ramin in groep H. Ramin verloor
de eerste zes partijen. Een keer kreeg hij een herdersmat tegen en een andere partij was ook snel
afgelopen, een Loper/Dame aanval zorgde voor mat. Na deze partijen waren er clubgenoten die
Ramin uitlegde hoe je tegen dit soort aanvallen kan verdedigen. In de laatste won Ramin zijn partij
zodat hij niet met lege handen naar huis ging. Al onze spelers zijn in de laagste groep begonnen.
Juist in deze groepen leer je veel. Dat kan je dan weer toepassen op volgende toernooien. Goed
leren schaken leer je door veel te spelen!
Bij het bestuderen van de uitslagen zag ik bij Ramin een aanvangsrating van 350 staan. Dit is precies
de uitkomst van de formule die gebruikt wordt bij schakers zonder rating: leeftijd x 50 + 100 punten
per gehaald stap (Ramin is 7 en heeft nog geen stap diploma). Maar andere spelers uit hetzelfde
geboortejaar kregen een rating van 200. DE oorzaak van het verschil is terug te vinden op de
deelnemerslijst waar een fout is gemaakt. Bij zijn geboortejaar staat 2001! Dit was ons niet
opgevallen, we gaan het in vervolg in de gaten houden. We vragen ook na of deze formule nog
geldig is want er zaten meer kinderen met een rating die niet in verhouding is met de leeftijd.
In de laagste groepen zagen we groene T shirt van de nieuwe club E2 – E4. Deze club is opgestart
vanuit de Borgman school. De initiatiefnemers zijn geen onbekenden: de familie de Goede. Onze
oud clubleden Sieger en Ilja spelen bij deze nieuwe club. Vanmiddag waren ze succesvol met een
aantal bekers. Natuurlijk wensen we ze veel succes met hun nieuwe club!

In groep F twee clubgenoten, Thijmen en de leider in het Friese GP klassement Jaimey. Ze troffen
elkaar in de eerste ronde waar Thijmen de sterkste was. Voor Jaimey ging ook de tweede ronde
verloren maar daarna was het alleen maar winst, vaak in hele korte partijen. Vijf punten was
voldoende voor de tweede plaats in de groep. Thijmen was vandaag door niemand in de groep te
verslaan. Alle partijen eindigden in winst. Met de ultieme score van 7 punten de eerste plaats, en het
maximum aan GP punten en veel rating punten erbij!

Groot tegen klein in groep F. Klein wint, dat hebben we vaker gezien!
Koen is erg goed bezig dit seizoen en dat liet hij ook vandaag zien in groep E. Zijn partij tegen de
latere groepswinnaar eindigde in remise. Het slot van de partij heb ik gezien. Er stond een, voor
Koen gunstige stelling op het bord. Na afruilen van Dame en Toren had Koen met een voorsprong
van 4 Pionnen en een Toren alle kans op winst. Maar zijn tegenstander had dat ook gezien en wist
met eeuwig schaak een remise eruit te slepen. In de laatste ronde speelde Koen veel te snel
waardoor de partij verloren ging. Met 4.5 punten viel Koen in de prijzen; een keurige derde plaats!
In groep D speelden Daan en Kasper. Beide jongens wonnen drie partijen. Hun onderlinge duel werd
gewonnen door Kasper. Drie punten was niet voldoende om in de prijzen te vallen. Joris won in
groep C verrassend van Daniel. In de laatste ronde won Joris maar moest toezien hoe een van zijn
concurrenten ook zijn partij won. Beide spelers hadden vier punten, op onderling resultaat werd
Joris vierde. Daniel werd met 5 punten groepswinnaar op onderling resultaat. Tegen de nummer
twee had hij remise gespeeld maar had wel gewonnen van de nummer drie in de eindstand. Joris en
Daniel winnen weer punten voor hun rating.
Joep, Hugo en Niels troffen elkaar in groep B. Joep had niet echt zijn dag met twee gewonnen
partijen. We weten dat Joep een `slow` starter is. Gedurende het seizoen wordt zijn vorm steeds
beter, de prijzen gaan dus vanzelf komen. Niels werd met 3.5 punten vierde in de groep. Hij won van
Joep maar verloor van Hugo. Hugo, de toernooi winnaar in Buitenpost, nam weer een beker mee

naar huis. In de laatste ronde won Hugo zijn partij maar moest afwachten wat de concurrentie deed.
De uitslagen bleken gunstig te zijn voor Hugo. Vier punten was genoeg voor de derde plaats!
De spelers in de A groep zaten met de andere groepen in dezelfde zaal. In de groep A speelt men
een ander tempo met 5 ronden, 20 minuten op de klok. Op het moment dat zij speelden zochten de
andere groepen hun plek op voor een nieuwe speelronde. Dat brengt natuurlijk veel lawaai teweeg
en de spelers in groep A hadden daar zichtbaar last van. Beter was geweest om in ieder geval deze
groep in een andere ruimte te laten spelen, bijvoorbeeld in de leegstaande zaal aan de andere kant
van het gebouw.

Hoofddeksels in groep B, een nieuwe rage onder de schakers?
In de A groep drie clubgenoten; Eelke, Ruben Bourgonjen en Martijn. Martijn was met veel
haastwerk van het voetbalveld gekomen en had zijn zinnen gezet om dit toernooi te winnen. In de
groep ook een schaker uit Sneek (Sealy), Raymond (Unitas) en Gyan (Schaakkwartier). In deze groep
werden veel remises gescoord, dat kwam mede omdat men niet wilde verliezen.
Voor Eelke was het, volgens mij, de eerste keer dat hij in de A groep speelde. Eelke scoorde 1.5 punt.
Hij won van Gyan en speelde remise tegen Sealy. Ruben speelde ook remise tegen de Sneeker, won
van Eelke en pakte heel knap een halfje tegen Raymond, die een veel hogere rating heeft. In de
laatste ronde had hij nog kans op de derde plaats tegen Martijn. Martijn speelde een goede partij in
de vierde ronde tegen Sealy. Hij kreeg een remise aanbod midden in de partij die hij niet
accepteerde. Martijn wilde winnen om kans te houden voor de toernooi zege. De partij ging gelijk op
maar beide spelers kwamen in tijdnood. Martijn probeerde met snel te zetten de klok te overleven
maar ook zijn tegenstander had de klok door. Op Martijn zijn klok verschenen nullen, op Sealy zijn
klok stonden nog 20 seconden. Partij verloren met een stelling op het bord waar nog van alles
mogelijk was. Dat was voor Martijn wat te veel, in tranen en boos! Jammer maar het hoort er
allemaal bij.

In de laatste ronde speelde Martijn dus tegen Ruben. Martijn was weer hersteld en wilde toch
winnen om derde te worden. Met winst kon Ruben deze podiumplaats ook halen, maar ik twijfel of
hij dat door had. Ruben speelde niet goed en gaf wat stukken zomaar weg. Die kans moet je Martijn
niet geven, dan is je partij weg. Martijn won dus en nam de beker voor de derde plaats mee naar
huis. Sealy werd op onderling resultaat toernooiwinnaar. Friese winst op Groninger bodem, vorige
week was het andersom!

Gerbrich Kroon (Ten Boer) is winnaar geworden van de serie zomerschaakproblemen op onze site.
Zij kreeg tijdens het toernooi de prijs uitgereikt. Een schaakboekje en iets lekkers om te eten tijdens
het lezen.

Joris, Thijmen en Martijn door naar kwart finale
beker
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 november, 2011 - 14:35

In de bekercompetitie werd vanmiddag verder gespeeld. De eerste partijen in de 8e stonden
vandaag op het programma. Maar in dit verslag eerst ander nieuws. Sieger is weer terug op
de club. Na de zomervakantie had hij afscheid genomen om te gaan spelen bij de nieuwe
schaakclub E2 -E4. Deze club bestaat voornamelijk uit beginnende schakers. Sieger kon
daar niet veel meer leren en had in onderlinge partijen geen tegenstand. De reden voor hem
om terug te keren bij onze club. Sieger komt in het trainingsgroepje van Sjoerd. In de
interne competitie wordt Sieger ingevoerd. We kijken nog even hoe we Sieger mee kunnen
laten doen in de teamcompetitie.Sieger welkom terug!

De meest pijnlijke manier van verliezen voor een schaker is mat achter de paaltjes en door
de klok gaan. Bij mat achter de paaltjes sta je schaak maar de drie pionnen staan nog voor
de Koning, dus de Koning kan niet weg en je kunt er geen stuk tussenzetten. Deze matvorm
zie je heel veel bij beginners maar zo af en toe ook bij gevorderden. Als beginner leer je al
dat je even een pionnetje naar voren moet spelen, maar zo af en toe wordt dat vergeten
omdat men te veel bezig is met aanvallen.
Vanmiddag zagen we er drie in de interne en bekercompetitie.
Zeven partijen in de achtste finale van de bekercompetitie werden gespeeld in de kleine
zaal. Joris en Kasper speelden hun partijen in de grote zaal. Joris won de eerste partij en de
tweede eindigde in remise. Hoe de remise tot stand is gekomen wet ik niet maar het was
voldoende voor Joris om zich te plaatsen bij de laatste acht. Ook Thijmen en Martijn wisten
zich te plaatsen. Thijmen won twee keer in korte partijen van Niek. Martijn wist twee keer te
winnen van Koen. In de tweede partij ging Koen mat achter de paaltjes. Mat achter de
paaltjes ging ook Hugo in de eerste partij tegen Joep. Joep had een klein voordeel op het
bord en had goed gezien dat Hugo zijn pionnen voor de Koning had laten staan. Dit soort

matjes komt vaak hard aan bij de spelers. Je bent volop aan het denken en plotseling is het
gebeurt. Hugo moest dan ook een traantje wegvegen. In de tweede partij was Hugoweer
herstelt en wist met goed spel te winnen. Beide jongens gaan nu een beslissingspartij
spelen. Ze mochten kiezen: of snelschaken, twee partijen van 5 minuten of een normale
partij van 15 minuten. Beide jongens kozen voor de laatste optie.

In de andere vier partijen is nog geen beslissing gevallen. Tussen de spelers is pas een partij
gespeeld. Ruben W., Niels, Eelke en Jonas hebben op dit moment de beste papieren. Zij
wonnen de eerste partij tegen Jort, Daniel, Ruben B. en Daan. Op 9 december spelen we
verder in de beker. Joep en Hugo spelen dan hun beslissings partij.
In de interne competitie zijn partijen ingehaald. Merijn en Huub speelden hun partij van
vorige week over omdat iemand had gezegt dat een vlag was gevallen. Deze partij eindigde
in pat. Dus voor beiden een half punt. Jonas en Niek moesten ook inhalen. De verwachting
was dat Jonas deze partij wel zou winnen. Het werd een lange partij waar de klok beslissend
was. De stelling op het bord was aardig in evenwicht maar Jonas had veel meer tijd nodig
dan Niek. Zijn vlag viel wat Niek direkt zag. Een belangrijk punt voor Niek die ook zijn
toernooi resultaat (W-we), belangrijk voor het talentenklassement, flink ziet stijgen. Voor
de clubkampioen van vorig jaar zijn tweede verliespunt. Maar nog alle kans om, met nog 6
ronden te gaan, zich te plaatsen voor de A groep.

In de vierde speelronde van de interne competitie zagen we opvallende partijen. Pieter had
een mooie aanval opgezet maar zag een mat in twee over het hoofd. Maar belangrijker, hij
was vergeten een pion naar voren te spelen. Daan had dit gezien en gaf mat achter de
paaltjes. Daan komt heel goed weg hiermee. Jammer voor Pieter maar een pluspunt, hij
gaat steeds beter spelen. Dat is ook winst! Onze beginners gaan steeds beter spelen. Zo
wist Helge te winnen van Eline. Eee verrassende uitslag. De gevorderden zijn dus
gewaarschuwd, kijk uit voor onderschatting!
In de top van het klassement staan na vandaag 4 schakers een half puntje los van de
achtervolgers met 3.5 punten. Ruben B. en Joep die in deze ronde remise speelden. Martijn
die voor de derde keer speelde tegen Koen en weer won, en Daniel na winst op Niek. De
indeling voor de 5e ronde staat inmiddels op de site. Het gaat nu echt spannend worden als
de top spelers tegen elkaar moeten.
De punten in het talentenklassement zijn weer verdeeld na speelronde 3, zie het overzicht
bij uitslagen, talenten.
In de piramide zijn ook ook partijen gespeeld en er is een nieuwe koploper. Na vandaag
staat Ward op de top van de piramide.

Uitstekende Paardensprong-prestaties op
Westergoo jeugd Grand Prix
Ingezonden door Anoniem op 27 november, 2011 - 15:06

Zaterdag 26 november 2011 zetten zes Paardensprongers en een aantal ouders koers naar Bolsward
in Friesland, waar het Westergoo jeugd Grand Prix werd gespeeld. Er deden in totaal 51 spelers mee,
verdeeld over de groepen A t/m G. De Paardensprongers - Eelke, Jaimey, Jonas, Ramin, Thijmen en
Ruben B. - deden het uitstekend.

In groep G scoorde Ramin zijn eerste beker door nummer drie te worden. Opvallend dat een speler
met zo weinig toernooi ervaring toch hand weet te leggen op een beker. Goed gedaan! In groep G
hadden ze zeven ronden moeten spelen, maar in die groep speelde men zonder klok hetgeen echter
resulteerde in extra lange partijen, en daarom besloot men slechts 5 ronden te spelen. In de derde
partij speelde Ramin remise, omdat hij, met een Dame extra, per ongeluk zijn tegenstander pat
zette. Jammer, maar dat levert werk voor de trainers op: eenvoudig matzetten met Dame/Toren(s)
tegen een kale Koning. Ramin won de twee laatste partijen en zodoende werd hij in eerste instantie
tweede. Een barragepartij (beslissingspartij) moest toen bepalen wie nummer twee en drie zou
worden. Ramin verloor helaas, maar dat neemt niet weg dat Ramin een uitstekend toernooi speelde.

In groep D zaten Thijmen en Jaimey. Zij moesten al in de eerste ronde tegen elkaar, een partij die
Jaimey wist te winnen. Hun resultaten wisselden nu wat af en vóór de laatste twee rondes hadden ze
allebei 2 punten. Om in aanmerking te kunnen komen voor een podiumplaats moesten ze nu winnen
en dat deden ze in hun laatste partijen ook. Hierdoor werden ze allebei gedeeld tweede, maar op
onderlinge resultaten werd Jaimey uiteindelijk tweede en Thijmen vierde.

Ik heb wat van Jaimeys partijen kunnen meemaken en het viel me op dat Jaimey van aanvallend spel
houdt, en dat levert onderhoudende partijen op, voornamelijk wanneer Jaimey wint uiteraard.
Alleen, als je aanvalt moet je meestal ook je aanval een beetje voorbereiden en je moet ervoor
zorgen dat je steeds nieuw materiaal kunt opvoeren, anders loop je het risico dat je aanval niet lukt.
Dat lijkt me een les die Jaimey uit dit toernooi kan trekken. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat
Jaimey nu zijn zesde beker op rij heeft gewonnen, en het lijkt erop dat hij met de 4 punten + de
tweede plek zijn koppositie in de Friese GP-cyclus kan vasthouden, zie
ook: http://competitie.frieseschaakbond.nl/fsb%2011-12/GP%20Klassement.htm

In groep A en B werden 5 ronden gespeeld. In groep B speelde Ruben die met de fraaie
maximumscore van 5 uit 5 een mooie en, voor zover ik heb kunnen zien, zeer verdienstelijke eerste
plaats bereikte. Zijn spannendste partij was, geloof ik, de laatste waar de dames waren afgeruild
maar wel met een aantal stukken (en enkele pionnen) op het bord. Zulke open stellingen zijn
moeilijk te berekenen omdat ze erg dynamisch zijn, en in dit geval stond de koning van Ruben ook
niet al te veilig. Maar het lukte Ruben op uitstekende manier om ervoor te zorgen dat zijn stukken
goed samenwerkten zodat hij dreigingen kon maken tegen de vijandelijke koningsstelling. Dat
leverde hem uiteindelijk de winst op, en dus een maximumscore. Een mooie prestatie!

In groep A speelden Eelke en Jonas. Dit toernooi was Eelke's tweede optreden in de zware A-groep,
maar Eelke begon prima door remise te spelen. Daarna verloor hij twee keer (de ene partij tegen

clubgenoot Jonas), maar omdat er veel remises werden gespeeld in de groep kon hij nog aanspraak
maken op een podiumplaats als hij in de laatste ronden een paar punten binnen kon slepen. En zie
maar, in ronde 4, tegen de latere toernooiwinnaar, Jorn Brouwer, won Eelke een uitstekende partij.
En in ronde 5 speelde Eelke remise tegen Alec Sealy die vorige week GP Groningen won. In totaal
twee punten, helaas niet voldoende voor een podiumplek.

Jonas begon met een verliespartij, tegen eerdergenoemde Jorn. Toen volgde de winstpartij tegen
Eelke, en daarna drie remises. In totaal 2,5 punten, hetgeen een gedeeld derde plaats betekende.
Net zoals voor de eerste en tweede plek werd een beslissingspartij (tegen Floyd Franken)
georganiseerd: 5 minuten per speler per partij. Jonas verloor helaas, en moest genoegen nemen met
de vierde plek. Zowel Jonas als Eelke scoorden, geloof ik, meer dan hun verwachte score (=
ratingwinst).

Juist bij zo'n centrale vraag wat je moet doen bij een gelijk aantal punten bij spelers die in
aanmerking komen voor bekers, lijkt het me handig dat het reglement van het toernooi wordt
opgehangen zodat er geen twijfel kan ontstaan over zulke vragen. Wat de organisatie verder betreft
vond ik dat er soms (te) veel rumoer in de speelzalen was (de groepen B t/m G speelden in een grote
zaal op de begane grond, A en B in een zaal boven). Maar deze twee punten nemen echter niet weg
dat het een leuk toernooi was bij de Friese schaakvrienden en er moet zeker ook genoemd worden
dat er voor alle (!) spelers een medaille was - en gratis patat in de pauze; ja, er was zelfs patat over
voor ouders en begeleiders :-)

Al met al een zeer geslaagd toernooi waar onze spelers opnieuw hun "gele" stempel op wisten te
zetten. En mee naar huis konden ze weer nieuwe ervaring, en natuurlijk bekers en medailles,
meenemen. Een goede dag voor SC de Paardensprong in Friesland!
Foto's toegevoegd in fotoalbum.
Meer foto's + een verslagje op de site van de organiserende
club: http://www.westergoo.nl/archief/jeugd/41-westergoo-jeugd-grand-prix

Jaimey blijft koploper in Fries GP klassement
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 november, 2011 - 23:16
Vandaag verscheen de nieuwe tussenstand in het Friese Grand - Prix klassement. Na de Grand - Prix
in Bolsward blijft Jaimey koploper. Jaimey heeft 48.2 punten verzameld, nog net voldoende voor de
eerste plaats. Twee achtervolgers zitten hem op de hielen, Arjen Meijer (Gorredijk) met 45.9 punten
en Falco de Boer (Sneek) met 45.6 punten.

Twee ongeslagen koplopers in competitie
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 december, 2011 - 18:26
In de interne competitie stond vandaag de 5e ronde op het programma. Inmiddels komen de
jongens met de hoogste rating tegen elkaar te spelen, het wordt nu echt een strijd om bij de eerste 8
te komen. Ward speelde met zwart tegen Koen en had alle kans om te winnen met drie Pionnen en
een Loper tegen alleen een Koning van Koen. Met ruim 10 minuten op de klok alle tijd om rustig na
te denken en het uit te spelen. Koen deed zijn zetten heel snel en Ward ging in dat tempo mee. Dat
moet je niet doen, want fouten zijn dan zo gemaakt. Koen wist alle stukken van Ward te slaan en
twee Koningen bleven over, remise! Een gelukje voor Koen en niet goed uitgespeeld door Ward.

Niels won van Niek en heeft aansluiting bij de top 2 met een half puntje minder.
Thijmen en Daan hadden heel veel haast. Waarom weet ik niet (ze hoefden geen bus te halen!) maar
binnen 5 minuten was de partij al gespeeld. Thijmen won en doet goede zaken voor het klassement.
Daan moet langzamer gaan spelen om goede resultaten te boeken. Hugo was er vanmiddag niet.
zijn partij tegen Eelke wordt a.s. vrijdag ingehaald. Veel rustiger werd er gespeeld op bord een en
twee. Ruben B. wist na een, voor beide goede partij, tegen Daniel zijn ongeslagen status vast te
houden. Met een punt winst staat hij samen met Martijn bovenaan in het klassement. Martijn won
zijn partij tegen Joep. Dit zijn altijd goede partijen waar geen kado´tjes worden weggegeven. Martijn
won een Toren van Joep wat eigenlijk al de beslissing was. Joep moest gedwongen door een
matdreigen een dameruil toestaan. Waarna hij met het weggeven van de rest van zijn stukken
opgaf. Martijn en Ruben B. hebben 4,5 punten. Joep en Daniel een puntje minder maar nog alle kans
voor een top 8 klassering.

Twee meiden tegen elkaar, Tess won!
Clubkampioen Jonas won zijn partij van Jaimey en loopt na twee verloren ronden in op de top van
het klassement. Hij ontloopt voorlopig de ratinghoogsten van de club die nu al tegen elkaar spelen.
De uitslagen staan binnenkort op de site. Het talentenklassemt kunnen we nog niet bijwerken
omdat er nog partijen openstaan.

Piramideschaken: wie kan ik uitdagen?
Het piramideschaken is erg pupulair. De jongens willen allemaal omhoog naar de bovenste plaats.
Ward was koploper en werd uitgedaagt door broer Niek. Niek won de partij en staat nu bovenaan.
Alle uitslagen en de nieuwe piramidestand staat op de site.

"Drei Siegerpokale" op Jeugdtoernooi Lingen
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 december, 2011 - 22:47
Vroeg dag vandaag voor de tien (!) Paardensprongers die mee gingen doen aan een schaaktoernooi.
Dit keer geen grand – prix toernooi, maar een open Zwitsers toernooi in Lingen (Dld) opgedeeld in
leeftijdsgroepen. Dit toernooi maakt deel uit van een serie toernooien in de Duitse deelstaat
Niedersachsen. We volgen al een tijdje de website, www.jugendserie.de, wanneer er een toernooi
niet te ver van Groningen is. De afstand naar Lingen is 140 km, via de A7 en de A31 is er een snelle
verbinding.

De borden op de A31 gaven Lingen rechtdoor aan, maar mijn navigatie stuurde ons de snelweg af.
Ook andere borden met Lingen erop liet het systeem letterlijk links liggen maar ruim op tijd
arriveerden we bij het Fanziskus Gymnasium waar het toernooi werd gespeeld. In de ruime hal
stonden houten tafels en banken. We waren een van de eersten en vonden een ruime plek maar we
allemaal konden zitten. Het was wat fris in de hal waarop Niels besloot eens te gaan kijken naar een
andere plaats om te zitten. De deur van de lerarenkamer stond gastvrij open, het was daar wat
behaaglijker en er stonden betere stoelen. Net toen we wilden zitten werd ons vriendelijk verzocht
hier niet te gaan zitten, dus terug naar de hal.
In de Jugendserie wordt gespeeld in leeftijd categorien die worden aangegeven met een U (voor
unter) dat was iets verwarrend want als je 10 bent dan speel je in de klasse U10 en niet in U12.
Geschaakt werd in klaslokalen. De categorien U9 en U10 zaten gezamenlijk in een klas, de andere
categorien speelden apart van elkaar. Het toernooi begon na een kort welkomstwoord om kwart
over 10. Ouders mochten in de lokalen kijken en opvallend het bleef erg stil, misschien kwam dat
mede door de kubussen op de tafels. Hierop stond de categorie en de mededeling om niet met het
spel te bemoeien!

Clubgevoel: samen oefenen....

Tijdens het toernooi was een pauze ingelast waar je voor drie Euro (!) een bord “Nudeln” met
bolognaise saus kon kopen. Een eenvoudige maar lekkere voedzame maaltijd waar door de Duitsers
ruim gebruik van werd gemaakt. Het merendeel van onze schakers koos voor het meegenomen
brood, sommige jongens zaten wellicht al vol. De meegenomen kilo pepernoten was al op! Ouders
namen de gelegenheid ten baat om de magen te vullen. De catering was verder goed op orde, 50
cent voor koffie, thee en frisdrank en s ’middags vers gebakken taarten!
De opgave voor dit toernooi ging erg gemakkelijk, via aanmaken van een wachtwoord en
gebruikersnaam kon ik alle deelnemers aanmelden. De namen stonden direct op de site en wat ook
opvalt: via dit systeem kan je je nu al aanmelden voor alle komende toernooien!
Achter de namen van de deelnemers stond een getal (JWZ, Jugendserienwertungszahll) wat ons
leek op een rating. Deze getallen waren behoorlijk te noemen. We vroegen ons af hoe onze jongens
ervoor stonden ten opzichte van de Duitse leeftijdgenoten. Op het toernooi deden nog drie NOSBO
schakers mee; de dames van de familie Waardenburg. Hun moeder (een trouw bezoekster van onze
site) legde mij uit dat de JWZ geen rating is maar een getal dat je opbouwt door te spelen in de
Jugendserie. Hoe dit werkt ga ik nog eens achterhalen. Iedereen die nieuw start in de Jugendserie
begint met 1000 punten.

DS'en........

Niels speelde in de U14 klasse. In de eerste ronde had hij een bye door het oneven aantal. In de
tweede ronde wist hij een half punt te pakken uit een volstrekt kansloze stelling met alleen een
Koning tegen een overmacht aan stukken. Niels had nog 8 seconden en zijn tegenstander 10
minuten. Zijn tegenstander ging danig de fout in door Niels pat te zetten. Zo zie je maar, altijd
doorspelen wat ik vaak de Duitse schakers niet zag doen. Met een grote achterstand werd gewoon
opgegeven. Uit de overige 5 ronden wist Niels nog drie partijen te winnen. Een van de partijen
verloor hij van Lisanne Waardenburg . Niels was aan het rekenen geslagen en dacht dat hij nog een
prijs had omdat Feline het beste meisje in de groep was. Dat bleek bij de prijsuitreiking toch niet
juist te zijn. In de uitschrijving voor het toernooi staat: Eine Doppelpreisvergabe ist ausgeschlossen.
Het houd in dat een meisje geen twee bekers kan winnen. Je krijgt met meisjesprijzen dan soms een
rare situatie. Lisanne werd eerste en daarmee ook beste meisje.Zij kreeg de beker voor de eerste
plaats. De prijs voor het beste meisje ging naar een veel lager geklasseerde schaakster. Niels viel
met 4.5 punten net buiten de prijzen, maar een mooie vierde plaats in een groep van 19 schakers.
Zijn broer Martijn zat in een grote groep met 32 schakers in de U12 klasse. Martijn speelde een goed
toernooi. Hij verloor twee partijen, waaronder 1 wel heel snel. De andere vijf partijen werden
gewonnen. De laatste partij besliste hij met een mat met grote schoonheid. Aanval met Dame en
Paard met in de hoek van het bord een loperpaar met vrije diagonalen over het hele bord. Met vijf
punten ben je op een grand – prix toernooi zeker van een prijs. Bij Zwitsers in een grote groep ligt
dat anders, je moet dan geluk hebben en komt het vaak aan op weerstandpunten. Ondanks een
goed toernooi moest ook Martijn genoegen nemen met een vierde plaats.
Hugo en Ruben B. speelden in de klasse U10. Beide jongens speelden een ijzersterk toernooi. Hugo
verloor alleen in de eerste ronde en Ruben in ronde 6. De jongens troffen elkaar voor het eerst op
Duits grondgebied in ronde 4. Geen van beide spelers speelde op remise, beiden wilden winnen. Zo
hoort het. Toch werd het remise, de stelling op het bord stond voor beide spelers vast dus besloten
ze er remise van te maken. Na de laatste speelronde hadden beide 5.5 punten en de

weerstandspunten waren ook in evenwicht. Er moest een barrage gespeeld worden. We dachten
aan vluggeren maar er verscheen voor beide spelers 20 minuten op de klok, de normale speeltijd. In
overleg besloten we de tijd in te korten tot 10 minuten per persoon. Zowel Hugo als Ruben speelden
goede zetten maar plotseling was het over. Ruben gaf mat wat Hugo wat traantjes kostte. Ruben
werd tweede en Hugo derde. Beiden kregen een mooie beker bij de prijsuitreiking.

En als het moet, strijden voor een podiumplaats.

Daan begon goed met winst in de eerste ronde tegen zijn leeftijdgenoten in de U9 klasse. Na twee
verliespartijen in de tweede en derde ronde wist Daan weer punten te pakken. Drie winstpartijen op
rij, waaronder twee keer mat achter de paaltjes. Op z'n Duits heet dat: Grundreihenmatt. (met dank
aan Monique die de vertaling heeft gevonden). In de laatste ronde verloor Daan na een lange partij.
Met vier punten werd Daan knap 5e in de U9 klasse. En belangrijke winst: ik zag Daan veel rustiger
spelen.
In de jongste klasse U8 vijf Paardensprong shirts, dus kans op een onderling treffen. Jelger en Ramin
deden als beginners ook mee, dat zien we graag. Je leert goed schaken door veel te spelen en wat
we zien op het bord kunnen we daarna met de jongens doornemen. Zo gaven wij, maar ook andere
clubgenoten tips aan Jelger en Ramin. Jelger had een bye en scoorde 1.5 punt. Met 2.5 punten kan
Jelger tevreden zijn. Weer veel geleerd en belangrijk, hij had duidelijk veel plezier aan het spelen.
Dat gold ook voor Ramin die een half punt meer scoorde. In ronde drie zagen we een merkwaardige
partij. Ramin had alleen nog een Koning en Loper tegen veel stukken van zijn tegenstander. Zijn
tegenstander wist niet wat te doen met dit overwicht. Ramin kon zomaar stukken slaan en toen
wisten beiden het niet meer. Ik zag Ramin zijn schouders ophalen, zo van wat moet ik nu doen. Toen
zag hij zijn klok en had plotseling door: ik kan winnen. Elke seconde die zijn tegenstander verbruikte
kreeg Ramin mee en begon spontaan af te tellen bij de laatste vijf seconden, tot vermaak van de
omstanders. Met een Koning/Loper kan je niet winnen tegen een Koning alleen maar wel als er nog

meer stukken van de tegenstander op het bord staan. Goed gedaan Ramin!
Thijmen en Jaimey scoorden beiden 4 punten. De reis naar Duitsland om tegen Duitse
tegenstanders te spelen viel een beetje in het water voor Thijmen, hij trof drie keer een clubgenoot;
winst tegen Jaimey en Ramin, verlies tegen Jonas. Jaimey had door het oneven aantal een bye in de
eerste ronde. Vier uit 7 partijen is een mooi resultaat voor de jongens.
De winst in de U8 groep ging naar Jonas die alle partijen wist te winnen. In de partij tegen de latere
nummer 2 ging het lange tijd gelijk op, maar omdat zijn tegenstander in het eindspel passief speelde
wist Jonas toch voordeel op het bord te krijgen. Hij kreeg als derde Paardenspronger een mooi (en
grote) beker mee naar huis.

Middagpauze

We kunnen terugzien op een uitstekend toernooi van onze schakers. Ze kunnen zich zeker meten
aan hun Duitse leeftijdgenoten en doen zoals Anders zei internationaal mee. Het mooie van spelen
over de grens is dat niemand daar onze spelers (nog) kent en natuurlijk ook omgekeerd. Dat is even
anders dan spelen op Noordelijke toernooien waar zo’n beetje iedereen elkaar wel kent. Anders en
ik hebben op dit toernooi contacten gelegd met de jeugdleiders van Nordhorn, Papenburg en
Lingen. Van een stapeltje Duitse uitnodigingen voor ons toernooi in maart bleef niet veel over. We
hopen op een aantal Duitse spelers, leuk voor het toernooi.
Tijdens de prijsuitreiking om 16.00 uur kregen alle deelnemers persoonlijk een Urkunde
overhandigd. Op dit A4’tje staat je naam en op welke plaats in welke klasse. Onderweg terug
stuurde mijn navigatie ons letterlijk en figuurlijk eerst het bos in maar na enige tijd reden we weer op
de A31 terug naar Unsere Heimmat. Onderweg werd er nog gesproken over de Duitse

tegenstanders. Volgens Martijn, Daan en Niels werd er met name gespeeld op dubbele aanvallen,
met vaak denkwerk drie zetten vooruit.
We gaan zeker weer spelen in Duitsland als er een toernooi is in de grensstreek.
En de conclusie: we kunnen goed meekomen met de Duitse jeugdspelers!
Verslag: samen met Anders
Updates volgen bij uitslagen > toernooien
Foto’s geplaatst in fotoboek
Foto’s toernooisite: http://www.jannes-jonas.de/Alben/Alben2011/Lingen_2011/index.html

Het D-team rondt de JCC af in Amersfoort
Ingezonden door Anoniem op 11 december, 2011 - 10:07
Zaterdag 10 december gingen het Meesterklasse D-team voor de derde en laatste keer naar
Amersfoort. Deze keer was Ronald er niet bij, omdat we de opdrachten hadden verdeeld: Ronald
was in Veendam bij het Grand Prix aldaar (zie zijn verslag), terwijl ik naar de KNSB
Jeugdclubcompetitie in Amersfoort ging waar het team ronde 7, 8 en 9 zou spelen. Mijn eerste
opdracht was om ervoor te zorgen dat Martijn mocht spelen zonder te noteren, omdat hij zijn arm
had gebroken. Dat hadden we voor de zekerheid ook al van tevoren gevraagd. Dat mocht, maar
Martijn moest ter compensatie met vijf minuten minder op de klok spelen. Tussen ronde 7 en 8
ontdekte Martijn dat hij misschien toch kon noteren, en hier koos hij voor. Misschien een goed idee,
want van je partijen kun je veel leren.
Net zoals bij de eerdere optredens in Amersfoort, viel er veel te leren. Terwijl de leermomenten van
de twee eerste speeldagen voornamelijk te maken hadden met eindspel-situaties, ging het deze
keer iets anders. In een paar gevallen kwamen onze spelers uit de opening met de een na beste
stelling, die tot minder materieel leidde. De ongelijke stelling duurde tot in het eindspel, waar het
niet meer te redden viel. Zo verloor Jonas in de eerste partij een stuk voor een pion vlak na de
opening, en ondanks dat hij doorspeelde tot zet 77 lukte het hem niet om de partij te redden. Ook
Martijn en Daniël lukte het niet om punten te scoren in deze eerste ronde, waar Joep de held was:
met mooi aanvallend spel overrompelde hij zijn tegenstander die uiteindelijk mat werd gezet. Een
verlies van 3-1 tegen Xidata Hardenberg, maar ook geen grote verrassing, omdat hun gemiddelde
rating immers hoger dan die van ons was.

Juist met dit verschil in rating hadden we al vaker te maken gehad in dit kampioenschap, en de hoop
was dat we op de laatste speeldag wat makkelijkere tegenstanders zouden krijgen, maar dat bleek
helass niet het geval. In de volgende ronde moesten de jongens weer tegen een hoger geplaatste
tegenstander: ZSN-Saende. Deze achtste ronde werd, zo bleek achteraf, ook de laatste ronde,
omdat ons team in ronde 9 een "bye" kreeg. Maar terug naar de held in ronde 8: Daniël. Zoals
gezegd waren de eindspelen vorige keer het knelpunt, maar misschien had Daniel wat
eindspelervaring van toen meegenomen in zijn bagage. Die kon hij goed gebruiken want hij kwam in
een moeilijk dubbele toreneindspel terecht. Tot het eindspel werd bereikt, wisselde de partij af, met
een pion extra voor eerst de ene en daarna aan de andere speler. Uiteindelijk werd het remise. Goed
gespeeld door Daniel. Op de andere borden werd er gespeeld tot alles was geprobeerd, maar meer
dan Daniels halve punt leverde dat helaas niet op. Opnieuw een verlies, maar wel weer tegen een
sterkere tegenstander.

Uiteindelijk werd het team nummer 20, twee plekken onder nummer 18 waar ze van tevoren waren
geplaatst. Het was het debuut voor de club in de KNSB Jeugdclubcompetitie voor D-teams. Er
werden goede, soms lange, partijen gespeeld, veel geleerd (in die zin was het fijn met notatieplicht)
en veel geanalyseerd en ook gewoon geschaakt tussen de partijen. Er heerste de hele tijd een leuke

sfeer en daarom wil ik bij deze graag de jongens complimenteren voor een goede, enthousiaste en
standvastige inzet op de drie speeldagen. Tevens wil ik graag alle ouders bedanken die hebben
bijgedragen zodat de jongens dit NK voor Jeugdclubcompetitieteams konden meemaken.

Alle team- en individuele resultaten, foto's etc. op de site van het toernooi:
http://www.jeugdclubcompetitie.nl/

Beker: 7 kwartfinalisten bekend
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 december, 2011 - 14:47
In de bekercompetitie vielen twee weken geleden de eerste beslissingen in de achtste finale.
Thijmen, Joris en Martijn plaatsen zich ten koste van Niek, Kasper en Koen bij de laatste acht.
Vanmiddag plaatsten vijf schakers zich voor de kwartfinale. Ruben B. kon niet aanwezig zijn. Zijn
partij tegen Eelke wordt op 6 januari ingehaald. We gaan op de eerste clubmiddag van het nieuwe
jaar ook loten wie tegen wie gaat spelen in de kwartfinale.

Joep en Hugo hadden beide een keer gewonnen dus volgt er een beslissingspartij. Normaal is dat
twee keer met 5 minuten op de klok maar omdat beide schakers daar een hekel aan hebben als
uitzondering een normale partij. Op het bord verscheen een lastig Toren/Pionnen eindspel waarin
Hugo een voordeel wist te halen. Een Pion promoveerde en daarmee was de partij gespeeld. Ook in
de partij Ruben W. tegen Jort verscheen een dergelijk eindspel op het bord. Jort wist ook een Pion
naar het promotieveld te brengen. Met Dame/Koning voor Jort tegen Toren/Pion/Koning van Ruben
was er voor Jort misschien wat mogelijk. Jort moest winnen om een beslissingspartij uit het vuur te
slepen. Afspraak binnen de beker en interne competitie is dat remise aanbieden verboden is. Het
moet echt remise zijn volgens de regels. Dit doen we om onderlinge afspraken te vermijden. Jort
kent die regel ook maar in plaats dat hij op de winst gaat spelen claimde hij remise. Drie keer achter
elkaar verscheen dezelfde stelling op het bord. Dat is inderdaad remise, maar Jort had daar niets
aan. Ruben vond het natuurlijk prima. Zijn reactie `nou, dan ben ik door`. Opvallend detail: Ruben
had voldoende aan remise dus hij had moeten claimen!
Een andere remise regel is herhaling van zetten. In de partij tussen Daniel en Niels was dit de reden
voor een gelijk spel. Daniel speelde met wit en moest steeds met 2 Torens verdedigen op de G lijn
tegen 2 Torens met Niels op de F lijn. De stelling op het bord stond verder muurvast. De regel bij
remise stellingen is een trainer erbij halen die over de stelling kan oordelen. Niels vroeg mij of het
remise was. Daniel echter zag misschien nog een mogelijkheid dus werd er verder gespeeld. Na
enige zetten moest Daniel inzien dat het echt remise was. Niels won de eerste partij en gaat ook

naar de laatste acht.
Nooit meegaan in het tempo van je tegenstander. Dat is vragen om fouten die vaak helemaal niet
nodig zijn. Vanmiddag weer een voorbeeld waar Daan met ruim 7 minuten op de klok meeging in
het tempo van Jonas die in tijdnood was met minder dan minuten voor het vallen van de vlag. Ook
op dit bord een lastige stelling in het eindspel maar voor beide jongens winstkansen, de stelling was
in evenwicht. Jonas had goed in de gaten dat hij wat sneller moest spelen en dat kostte Daan die
meeging in het tempo een kostbare Toren die hij had neergezet op een Loper diagonaal van Jonas.
Dit was meteen ook de beslissing. Een Toren achterstand was voor Daan niet meer goed te maken.
Jonas maakte het karwei daarna snel af. Jonas gat ook door naar de laatste acht.
In de competitie stonden nog een aantal partijen open die ook gespeeld zijn. Eelke won van Hugo in
een hele snelle partij. Nathan moest twee partijen inhalen. De eerste partij won hij van Jelger maar
in de tweede partij was klasgenoot Huub duidelijk de sterkste. In ronde 6 die vandaag op het
programma stond konden door afwezigheid van Ruben B. en Thijmen in de top van het klassement
twee partijen niet doorgaan. Op de site staat de indeling voor de volgende ronde maar we kiezen er
misschien voor om eerst deze partijen te spelen waarna we opnieuw een indeling maken. De
uitslagen van de partijen Ruben B. – Martijn en Thijmen – Niels zijn belangrijk voor de top van de
ranglijst. Het wordt spannend wie er zich weet te plaatsen voor de laatste acht. De verschillen zijn
klein en met nog vier ronden te spelen is er van alles mogelijk. De competitie gaat verder op 6
januari. A.s. vrijdag spelen we verder in de teamcompetitie.

Ruben B. winnaar Grand - Prix Veendam
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 december, 2011 - 23:26
In de NOSBO grand - prix cyclus werd vanmiddag het derde toernooi gespeeld. Plaats van handelen
het Winkler Prins Scholengemeenschap in Veendam. In deze school werden in het verleden de
eerste clubsuccessen geboekt toen de NOSBO pupillendag daar werd gespeeld. In 2007 werd
Martijn op zijn eerste toernooi NOSBO kampioen bij de H´tjes. Een jaar later, op 23 februari 2008,
wonnen we heel veel eremetaal en plaatsten drie schakers zich voor de Nationale Pupillendag, een
topdag voor onze jonge schaakclub. Het mooie van alle verslagen en foto´s die we maken is de
archiefvorming. De verslagen van die jaren zijn er nog en moeten nog terug worden geplaatst op
onze nieuwe site. Leuk is wel om een foto te plaatsen waarop een aantal clubleden staan maar dan
veel jonger.

Een stukje geschiedenis op deze school ligt er ook voor Bram, hij volgde zijn opleiding op deze
school en mag nu als mede organisator eens per jaar nog in de school komen. Een drukke schaakdag
was het vandaag voor de club. Ons Meesterklasse D team speelde de laatste ronden in Amersfoort
(zie verslag Anders die ter plaatse was) mijn taak lag vandaag in Veendam om de spelers waar nodig
te begeleiden. Negen clubleden togen naar Veendam om mee te spelen. Vorig jaar wonnen we 5
bekers op dit toernooi, zou het weer een mooie dag voor de club worden? De Parkstad ligt ons wel
qua clubsuccessen.

Paardensprongers in Veendam anno 2008
(van links naar rechts: Koen, Martijn, Joep, Joris. Ex. clubleden: Gijs, August, Jens en Jonathan)
Ramin, Pieter en Matthijs zijn nog beginnende schakers maar hebben allemaal in hun ontwikkeling
een flinke stap gezet. Je ziet bij beginners dat ze zomaar een zet doen. Die fase hebben deze
jongens gehad. In hun spel zie je dat ze plannen maken en stukken laten samenwerken. Ramin zat in
de groep H, vandaag de laagste groep. Leuk bij Ramin is zijn enthousiasme, hij heeft er duidelijk veel
plezier in. Als hij een partij heeft gespeeld komt hij altijd opgetogen achter het bord vandaan. Je
denkt dan, die heeft gewonnen, maar als je vraagt hoe is het gegaan dan antwoord hij vrolijk
`verloren`. Ook achter het bord staat hij zijn mannetje, Regelmatig heb ik gezien dat hij er wat van
zegt als iets niet mag. In de partij tegen de latere winnaar gebeurde dat ook. Zijn tegenstander
stond schaak en de stukken werden teruggezet. Wat Ramin vergat echter ongedekte stukken te
slaan. Voor aanvang van de laatste ronde had Ramin een mooie score: 5 uit 6. Hij verloor de laatste
partij maar op onderling resultaat werd hij derde, zijn tweede beker.

Groot tegen klein, groot wint dit keer!

Pieter zat in groep G en speelde daar lange partijen. Ook bij Pieter zag ik in een aantal partijen dat
hij zomaar stukken kon slaan. In de eerste partij had zijn tegenstandster haar stukken niet
ontwikkeld, alle stukken op de damevleugel stonden in de beginopstelling. Pieter was aan zet en
kon met zijn Dame op b4 de Pion op b2 slaan, waarop de zet erna de Toren op a1 sneuvelt, en
mogelijk de pion op a2. Kortom je slaat de hele damevleugel aan diggels en dan heb je de partij
eigenlijk al beslist. Pieter speelde echter Dame c4. Daarmee was de partij weer helemaal open en
werd beslist met een voor Pieter zuur `mat achter de paaltjes`. Pieter speelde verder een goed
toernooi met zoals gezegd lange partijen. 3.5 punten is een mooie 50% score. Pieter leert snel dus
heeft hij weer veel van de partijen opgestoken.

Matthijs in actie in groep F
Matthijs begon zijn toernooi sterk in groep F met 2 uit 2. Daarna ging het wat minder met 3 verlies
partijen op rij. In de zesde ronde een opmerkelijke partij. Zowel Matthijs als zijn tegenstander
promoveerde een Pion waarmee de stelling in evenwicht was. De tegenstander was in tijdnood en
zijn vlaggetje viel. Matthijs had dat niet gezien op de kleine wat oude schaakklokjes. De vele
omstanders hielden gelukkig hun mond en de heren speelden door. De gevallen vlag had Matthijs
niet gezien maar even later zag zijn tegenstander het wel. En, hij meldde dat ook, `mijn vlag is
gevallen`, dat was twee zetten voor Matthijs mat kon geven. De laatste partij verloor Matthijs maar
kan met drie punten tevreden zijn. Weer de nodige ervaring opgedaan.
Jaimey heeft de laatste tijd veel prijzen gewonnen. Zijn rating door de goede resultaten omhoog
gegaan en dan kom je in een hoger groepje. Vandaag had Jaimey het lastig Hij verloor 5 partijen op
rij en zat een beetje in mineur. Met wat opbeurende woorden van mij wist hij toch de motivatie op te
pakken en won de laatste twee ronden. Wat opvalt in Jaimey´s spel; hij speelt vol op de aanval en

wint partijen met dubbele aanvallen. Maar hij let wat minder op zijn verdediging. Dat kost punten
tegen betere tegenstanders. Hieraan moet Jaimey gaan werken, dan kan hij weer een stap maken.
Thijmen die uitkwam in groep C heeft die stap al wel gezet en we zien Thijmen nu doorgroeien. In
groep C kwam hij Sieger tegen. Het treffen tussen de clubgenoten werd gewonnen door Thijmen die
uitkwam op 5 uit 7. Goed voor de tweede plaats in de groep. Sieger lag op bekerkoers met 3,5 uit 6.
In de laatste ronde vergat hij met een kleine voorsprong remise aan te bieden dan was hij derde
geworden. De voorsprong op het bord ging helaas verloren, dat kostte hem de partij.

Gele shirts in groep A
In de A groep drie Paardensprongers; Hugo, Ruben B. en Niels. De A groep was wat minder sterk
dan op andere toernooien. Dat kwam mede door de afwezigheid van schakers die uitkwamen in de
Meesterklasse en een open toernooi bij Staunton. De Paardensprongers hadden de hoogste rating,
maar zoals heel vaak zegt dat niet veel. In de A groep (vandaag ook in B) zitten altijd 6 schakers die
in een ander tempo spelen dan de groepen van acht. De aanvangstijdstippen van de ronden zijn dan,
op de eerste ronde na, niet gelijktijdig. Net als op het GP Groningen had de A groep last van de
herrie die de gepaard met het starten van de ronden in de andere groepen. Het zou goed zijn als de
NOSBO in het GP reglement vast gaat leggen dat de groepen van 6 spelers in een andere ruimte
gaat spelen.
Ruben kwam in de eerste twee speelronden goed weg. In eerste partij kwam Ruben flink achter te
staan maar wist door een portie doorzettingsvermogen de partij toch nog te winnen. In de tweede
ronde tegen Hugo had hij geluk. Hugo had een Toren voorsprong en de kans de laatste Toren van
Ruben af te ruilen. Dat deed Hugo niet wat hem na een dubbele aanval van Ruben de partij kostte.
Niels had ook een goede start met twee gewonnen partijen. In ronde drie moesten ze tegen elkaar in
een partij die door Ruben gewonnen werd. Cruciaal voor Hugo en Niels was ronde vier waarin ze
tegen elkaar moesten.

Voor aanvang van deze ronde topoverleg tussen beide schaakmaatjes in de wandelgangen. Ze
hadden het plan gemaakt om bij winst van Ruben in de vierde ronde remise aan te bieden. Door
langzaam te spelen konden ze het bord Ruben in de gaten houden. Het doel was duidelijk, Niels
tweede en Hugo derde. Een volledig Paardensprong erepodium! In het verleden heb ik het al vaker
meegemaakt afspraken tussen clubgenoten. Natuurlijk kan je dat doen maar niet in de voorlaatste
ronde, en de jongens moeten het zelf weten en uitrekenen. We zagen Hugo en Niels inderdaad
langzaam spelen met heel veel aandacht voor het bord van Ruben. Ruben won en even later was de
remise beklonken. Ruben was met de winst al zeker van de eerste plaats, Hugo en Niels moesten in
de 5e ronde de afspraak waarmaken.
De ratingverschillen in groep A waren klein. Iedereen kon van elkaar winnen, met het plan maakten
de jongens een enorme gok die helemaal verkeerd uitviel. Niels verloor zijn Dame en nog een aantal
stukken, de partij ging verloren. Even later zag ik Hugo met zijn voorhoofd op tafel, ook zijn stelling
was hopeloos. Zo zie je nooit gokken maar spelen tenzij je het zeker weet. Ruben speelde in de
laatste ronde remise. Niels werd op onderling resultaat vierde.
Maar opnieuw clubsucces in Veendam met een toernooiwinnaar in Paardensprong geel Ruben
Bourgonjen. Zijn naam gaat de eregalerij in bij toernooiwinnaars. Ruben gefeliciteerd. Voor de club
is hij de derde schaker die een toernooi wint.
De organisatie had het goed voor elkaar. Zij werden direkt op proef gesteld bij de indeling. Een
aantal spelers kon door ziekte niet komen. Men slaagde er snel in om de groepsindeling te wijzigen.
En de catering; die was weer helemaal top met Annelies, eega van Bram, achter de bar.
De talentenpunten zijn weer verwerkt en de uitslagen staan op de site. Voor de jongens die hebben
gespeeld in de Meesterklasse D geldt dezelfde regeling als vorig jaar: speel je op een NK en kan je
niet meedoen aan een GP toernooi dan krijg je 2 talentenpunten.

Drie Paardensprongers in GP top-tien
klassement
Ingezonden door Anoniem op 16 december, 2011 - 21:26
Het Grand Prix-klassement is zojuist gepubliceerd op de NOSBO-site (www.nosbo.nl) en drie
Paardensprongers figureren in de top-tien : Thijmen (4), Ruben B. (5) en Jaimey (10). Op de volgende
plaatsen: Niels (11), Hugo (14) en Sieger (16). Het klassement wordt nog steeds aangevoerd door
Abel Nissen van onze schaakvrienden in Ten Boer, die ook flink is vertegenwoordigd in de top tien.

Paardensprongers op GP Emmen, Jonas tweede.
Ingezonden door Anoniem op 18 december, 2011 - 11:45
Zaterdag 17 december vertrok een aantal in het geel geklede Paardensprongers naar Emmen om op
het laatste GP-toernooi voor de Kerst hun geluk te beproeven. In totaal gingen 7 spelers naar
Emmen: Eelke, Jaimey, Jonas, Pieter, Ramin, Ruben B. & Thijmen. Ronald was normaal gesproken
van de partij geweest, maar hij had gekozen voor een weekendje (kerstmarkt in) Düsseldorf met
Anita.

Prijswinnaars groep A v.l.n.r.:
Raymon Oord (3e), Jonas (2e), Gerbert Leeftink (1e).
Foto: Thea Heersema.

Er zijn natuurlijk toernooien geweest met een hoger Paardensprong-gehalte, maar zeven van de in
totaal 55 deelnemers is zeker niet slecht, met name aangezien de toernooiactiviteit in het najaar
met een toernooi in zo goed als elk weekend, waaronder het toernooi in Lingen (Duitsland) en de Dteam-kampioenschappen in Amersfoort (op drie zaterdagen). Dat vereist veel van de spelers en hun
ouders.

Maar gelukkig hebben onze spelers er veel zin in om aan toernooien deel te nemen. Natuurlijk met
de doelstelling een beker te halen, maar er staat immers meer op het spel: ratingpunten, GPpunten, en iets wat gewoon belangrijk blijft: lekker schaken en ervaring opdoen.
Met één uitzondering hadden alle zeven deelnemende Paardensprongers hun rating zien stijgen
sinds het laatste toernooi (en daarvoor), en dat betekent dus een hogere groepsindeling en daarmee
sterkere tegenstand. Maar dat geeft niets, integendeel, dat laat juist zien dat het de goede kant op
gaat met de spelsterkte.
In groep G (waar negen ronden werden gespeeld, in de andere groepen zeven en in de A groep vijf)
speelden Pieter en Ramin. Ramin heeft in zijn eerste toernooien al een paar bekers gehaald, maar
dat zat er niet in deze keer. De sterkere tegenstand was voelbaar, maar desalniettemin vind ik één
overwinning en twee remises (en een bye) een prima resultaat. Pieter had na zes ronden vijf punten
verzameld. Het zag er inderdaad naar uit dat hij in de prijzen zou vallen, maar toen volgden twee
verliespartijen. In de laatste ronde had Pieter nog steeds een kans om naar huis te gaan met een
beker, maar dan móest hij ook winnen met de witte stukken. Dat lukte helaas niet, toen ik keek zag
ik bijna alleen zwarte stukken op het bord. Maar dat neemt niet weg dat Pieter een fijn toernooi
speelde met uiteindelijk een vijfde (of zesde) plaats als resultaat.
In groep D zat Jaimey. Jaimey heeft de laatste tijd veel bekers gewonnen (zes op rij), waardoor zijn
rating behoorlijk omhoog is gegaan. Jaimey is een schaker met een aanvallende stijl, dat hebben we
eerder gezien op toernooien. Mijn tip aan een speler als Jaimey is echter dat je niet moet vergeten
om je stukken te ontwikkelen. Dat is een algemene basisregel, en als je wilt aanvallen moet je ook
vaak nieuwe stukken naar voren brengen zodat je aanval niet stopt omdat je geen geschut meer
hebt. En nog een tip: als je materieel gezien behoorlijk vóór staat, en je de mogelijkheid hebt om
nóg meer pionnen van je tegenstander te oogsten met je Dame, dan kun je ook overwegen om in
plaats hiervan je eigen stukken ter ontwikkelen. Soms is dat beter en belangrijker dan nog een of
ander onbelangrijke pion van je tegenstander te incasseren. Als Jaimey aan zulke tips denkt, dan
geloof ik dat hij snel meer gaat scoren dan in dit toernooi (2 punten).
In groep C zat Thijmen. Ook Thijmen heeft sinds het laatste toernooi (tweede in Veendam) een
flinke ratingstijging ondergaan (788) en daarom moest hij deze keer tegen een aantal spelers met
boven de 800 in rating. Thijmen kan dat er wel aan want hij scoorde juist goed tegen de spelers met
méér rating dan hij, waarbij hij echter punten verspeelde tegen spelers met minder rating. Dat
resulteerde in een 50%-score, een goede score, die echter hoger had kunnen zijn met ietsje meer
weloverwogen zetten in stellingen die al goed waren zodat deze stellingen ook hadden kunnen
worden omgezet in hele punten. Een interessant detail: in een eindspel waar Thijmen K+P tegen
K+P+pion had, wist Thijmen wat je in zo'n situatie moest doen: je paard geven voor de laatste pion
van je tegenstander, waardoor het remise is, want je kunt niet mat zetten met een paard alleen.
Dan groep A met een opvallend hoog Paardenspronggehalte: de helft van deze groep van zes
spelers droeg het gele Paardensprong t-shirt: Jonas, Ruben en Elke en ze waren ook in die volgorde
geplaatst op de plekken 4,5,6. Dat betekende natuurlijk ook een aantal onderlinge partijen tussen de
clubgenoten (in het scoreoverzicht weergegeven met een *). Geen makkelijke groep waar de
gemiddelde rating van de drie eerste geplaatste spelers 1442 bedroeg. Eelke speelde wel een aantal
goede partijen er werd zeker niet weggeveegd in het zware gezelschap. En dat is zeker iets wat je

met je mee kunt nemen, ook al win je geen partijen zoals dat gebeurde bij Eelke, die zich in
meerdere partijen lang wist staande wist te houden. Ook Ruben, winnaar van de A-groep
jongstleden in Veendam, speelde een aantal partijen waar het lang duurde voordat zijn
tegenstander toch een voordeeltje wist te krijgen (tussen het midden- en eindspel) dat kon worden
omgezet in een winst. Ruben won de onderlinge partij van Eelke en eindigde zodoende waar hij van
tevoren was geplaatst. Jonas speelde een sterk toernooi: met overwinningen in de partijen tegen
zijn clubgenoten en drie remises tegen de overige spelers wist hij beslag te leggen op een
ongedeelde tweede plek, waardoor hij dus zijn plaatsing van tevoren overtrof.
Het was, voor mij in ieder geval, maar ook voor de spelers denk ik, de eerste keer dat we in Emmen
waren. Het toernooi zat goed in elkaar en liep van stapel in een rap tempo (zo voelde dat tenminste).
Er werd gespeeld in een grote zaal waar de spelers voldoende ruimte hadden aan de tafels. Omdat
er met verschillende bedenktijden werd gespeeld (20 minuten in A-groep en 15 minuten in de rest)
begonnen de ronden niet tegelijkertijd wat soms wat onrust opleverde. Dat is iets wat bijna
onvermijdelijk is wanneer je met verschillende bedenktijden opereert, oftewel dat de A-groep niet
een aparte zaal speelt. Maar je zag wel dat spelers daar soms duidelijk last van hadden. Er werden
vaantjes aan alle spelers uitgedeeld en nog iets: er was een consumptiebon voor alle schakers. Al
met al een geslaagd toernooi in Emmen.
Met dank aan Thea Heersema, Ten Boer, voor de foto.
Individuele uitslagen onder "Uitslagen" en "Toernooien 2011-2012".

Vader en zoon op Schaakfestival 2011, dag 0
(ofwel: wat er aan vooraf ging)
Ingezonden door Anoniem op 23 december, 2011 - 11:44
Tekst: Sake Jan
Als vader van Eelke volg ik het schaken van Eelke natuurlijk op de voet. Begonnen bij schaakclub
Groningen, speelt Eelke alweer sinds ruim een jaar bij jeugdschaakclub de Paardensprong. Daar
heeft hij de smaak weer goed te pakken gekregen. Kort voor de zomer ontdekken we bovendien de
internet schaaksite Gameknot, waarop we beiden veelvuldig beginnen te spelen. Mede daardoor
maakt Eelke in het nieuwe seizoen een bliksemstart met een fikse ratingsprong tot in de 1100
punten. In de laatste Grand Prix-toernooien neemt hij daardoor al vaak een plaats in de A-groep in.

Op een van die toernooien heb ik het met Anders, de vader van Jonas, over het spelen van
schaakpartijen met officiële lengte. Jonas doet incidenteel al mee aan toernooien voor volwassenen,
en ik denk dat Eelke misschien ook zover is dat hij dat eens kan uitproberen. Anders wijst mij op het
Schaakfestival van Groningen, een groot, meerdaags schaaktoernooi voor grootmeester tot
huisschaker dat traditioneel elk jaar rond de kerstdagen gehouden wordt. Thuis kijk ik op de site en
zie dat er naast het hoofdtoernooi, dat maar liefst 9 dagen in beslag neemt, ook een zogenaamd
Compact toernooi georganiseerd wordt, precies tussen de kerstdagen en oud en nieuw in. Ik zie
Jonas al op de deelnemerslijst staan. Voorzichtig laat ik Eelke de site zien en leg hem een en ander
uit. Op vijf achtereenvolgende middagen een partij schaken die wel 3 of zelfs meer dan 4 uur kan
duren. Hij lijkt er wel oren naar te hebben. Ik waarschuw hem voor de lengte van de partijen en ook
dat hij misschien de meeste partijen, zoniet alle, zou kunnen verliezen. Vooralsnog lijkt het hem niet
af te schrikken. Ik houd de site in de gaten en zie hoe de deelnemerslijst, die gesorteerd is op rating,
gestaag groeit. Er lijken zich meer kinderen aan te melden met ratings rondom de 1000 punten en

onderaan de lijst staan ook een aantal ratingloze deelnemers. Na een week is Eelke nog steeds
gemotiveerd om mee te doen.
Het Groninger Kerst-schaaktoernooi ken ik trouwens uit een ver verleden. Ooit, meer dan 25 jaar
geleden, heb ik er zelf een keer aan deelgenomen. Bijster goede herinneringen bewaar ik er niet
aan. Dag aan dag 4 uur zwijgend achter een schaakbord tegenover een meestal even zwijgzame
tegenstander, ergens onderin het toernooi, zeg maar: de bodem van de bodem, en dan na afloop op
de fiets de spreekwoordelijke donkere dagen in richting huis. Natuurlijk, meestal met een droevige
nederlaag op zak. Nee, erg vrolijk kon je daar toch niet van worden. Ik was in die tijd enkele jaren lid
van schaakclub Groningen. Schaken had ik als kind al geleerd, en bij vlagen speelde ik het spel tegen
vrienden. Ik dacht dat het niet anders kon of met mijn aangeboren talent (...), wekelijkse oefening
en wat extra studie, moest ik het op een echte schaakclub een heel eind kunnen schoppen. Helaas.
Niet zelden verknoeide ik met blunders mijn met veel pijn en moeite opgebouwde stellingen. Ook
een boekje met openingen bood geen soelaas. Of het nu e2-e4 was, of d2-d4: meer dan 3 zetten van
een opening kon ik niet onthouden, daarna husselde ik de vele varianten steevast door elkaar. Nog
even meende ik met het riskante en agressieve koningsgambiet, e4 en daarna f4, mijn natuurlijke
stijl gevonden te hebben ... Tot ik snel ook daarmee van het bord geveegd werd.

Ouders tegen kinderen op de laatste clubmiddag seizoen 2010/2011,
Kinderen wonnen!
De ratings van een Karpov en Timman waren natuurlijk onmenselijk hoog, en dat enkele topspelers
van de club een rating hadden van wel 2000 kon ik uiteraard ook accepteren. Maar dat horden
eenvoudige clubspelers moeiteloos een elo van 1500 of 1600 bereikten, en ik daar met een gapend
en onoverbrugbaar gat van zo'n 300 punten van verwijderd was en bleef: dat werd me op zeker
moment toch echt te veel. Een rating van krap 1300 bleek mijn absolute plafond. Meer zat er niet in.
Het was niet anders. Ik hing het schaakbord definitief aan de wilgen en gaf mij op voor een
bridgecursus.

Bridgen bleek trouwens ook een leuke denksport, gezellig en vergeleken met schaken toch een stuk
socialer, je speelde op een avond niet slechts een partij, maar al snel 20 potjes tegen vele
verschillende mensen, en vanwege een grotere geluksfactor kon je tegen betere spelers zomaar
eens winnen. Bridge speel ik sinds die tijd wekelijks. Passief volgde ik het schaken echter nog steeds
en mijn ontzag voor het spel en zijn beoefenaars bleef onverminderd groot. Al die tijd beschouwde
ik het schaken op de denkbeeldige denksportladder dan ook als ver verheven boven bridge. Dat
bridgen mocht dan aardig zijn, stiekem bij mezelf noemde ik het - en op een schaaksite dus hardop spottend een (denk)sport voor talentlozen. Nee, dan schaken! Geen twijfel mogelijk. Dat was het
echte werk. (Zo hoor ik dan toch nog een beetje bij de schakers ... hoop ik ...).

Ik neem de deelnemerslijst nog eens in mij op, en kijk weer met speciale aandacht naar de
onderkant ervan. Zou ik tegen hen niet hier en daar een puntje kunnen pakken? Moest ik het
misschien toch nog een keer proberen? Heb ik niet eerder gefantaseerd dat het leuk zou zijn
wanneer ik samen met Eelke eens in eenzelfde toernooi zou kunnen spelen? Ik besef dat dit
daarvoor het uitgelezen moment is. Immers, sneller dan ik had verwacht moet ik erkennen dat Eelke
in het schaken eigenlijk niet meer voor mij onder doet. In vluggertjes is hij mij tegenwoordig meestal
zelfs de baas. En in een zelf georganiseerde "officiële" thuismatch over 4 rapid partijen won hij dit
najaar al eens van mij met 2 1/2 tegen 1 1/2. Op de een of andere manier verbeeld ik me echter nog
steeds dat als ik heel erg mijn best zou doen en alle tijd zou nemen, ik nog steeds de betere ben.

Hoe het ook zij, ik zie duidelijk in dat er nooit een betere gelegenheid is geweest mijn krachten te
meten met die van Eelke dan nu op dit toernooi en ook dat zich in de toekomst nooit een betere
gelegenheid meer zal voordoen. Immers, het lijkt zeker dat Eelke als zoon mij als vader over een jaar
voorgoed voorbij gestreefd is. Ik zal deze verkozen uitdaging aan moeten nemen of ik wil of niet.
Het is nu of nooit. Met het risico van een smadelijke 0 punten aan het eind. So be it!
Ik zeg tegen Eelke dat ik besloten heb om mee te doen. Hij lijkt er niet bijster van onder de indruk,
maar maant mij slechts aan ons dan eindelijk eens aan te melden. Dat doe ik, zij het dat ik met de
betaling wacht tot de laatste week. Maar dan is het ook definitief. En is er geen weg meer terug.
Zelfs de loting zal spannend zijn. Zal ik in een van de partijen gekoppeld worden aan Eelke? En
daarnaast: zal ik hem voor kunnen blijven in de stand? Of is het wellicht beter mijn doel nu al bij te
stellen? Dat wil zeggen: niet met 0 punten (evt. gedeeld) onderaan eindigen? In het Compact
toernooi is het mogelijk op de eerste speeldag (die op tweede kerstdag valt) een bye te nemen. Je
krijgt dan een half punt toegekend. Maar dat is mijn eer te na. Ik wil op eigen kracht de punten
verdienen. Dus ook op tweede kerstdag moet er geschaakt worden.
Tot mijn genoegen zie ik dat de deelnemerslijst langer en langer wordt, en daarmee automatisch
ook onderaan. Een enkel punt moet ik toch kunnen halen, zo houd ik mezelf voor. Blijven er 4
partijen over. Als ik erin slaag om slechts in één daarvan mijn beste schaak te spelen, heb ik er al 2.
Dan nog een remise erbij en ik zit op 50%. Welja, nog even, en ik doe mee voor de prijzen!

Bij de nieuwe deelnemers ontwaar ik Ruben als derde Paardenspronger en de laatste week schuiven
ook Niels en Martijn aan. Zonder andere kinderen van de club tekort te willen doen: praktisch de
gehele Paardensprong top geeft hiermee dus acte de présence. Ik ga me erop verheugen. Wat zal

mijn plaats zijn in dit Paardensprong geweld? Ik hoop van ganser harte een of meer van hen als
tegenstander te treffen.
Nog een paar dagen en dan gaan we los. Zelfs als de nullen zich aaneen mochten rijgen, ligt het in
mijn bedoeling elke dag een persoonlijk verslag te doen van het toernooi. Overigens: op het
moment van dit schrijven is aanmelding voor het Compact toernooi nog steeds mogelijk, de termijn
sluit op vrijdag 23 dec om precies 24.00 uur. Dus kinderen maar natuurlijk vooral ouders ...!
Ik wens alle Paardensprongers veel succes en heel veel plezier op het Schaakfestival!

Ramin op podium in Friesland
Ingezonden door Anoniem op 25 december, 2011 - 17:41
Op het Grand Prix Lasker in St. Annaparochie in Friesland was Ramin de enige
deelnemende Paardensprong-speler. Hij had een prima score in zijn groep (F), namelijk 4, en werd
daardoor nummer drie. Een prima resultaat! Hij kreeg een cadeaubon.

Piet, vader Ramin schreef:
Een prettig toernooi in een sfeervol aangeklede zaal. Met voor elke deelnemer een houten
reisschaakspel en appel (die de toeschouwers ook kregen). Ze vierden dit jaar ook hun 50-jarig
bestaan en hiervoor was er voor elke deelnemer ook een vragenformulier met 6 vragen waarbij er
kans was op 1 van 2 prijzen. Een hoge opkomst, 45 deelnemers, een aantal dat dicht lag bij het getal
van het jubileumjaar.

De hoofdprijs ging voor het 4e jaar achtereen naar Anna-Maja Kazarian. Ze had geen enkele partij
verloren en won een grote wisselbeker. Voor de overige winnaars(4 per poule) was een kadobon
beschikbaar.

Ramin speelde 7 partijen en won er 4. De laatste partij ging het tussen Ramin en de uiteindelijke
winnaar van de poule om de 1e prijs. Ramin verloor deze partij en werd qua puntenaantal 3e.
Verslag en eindstanden
hier: http://competitie.frieseschaakbond.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:aa

nkondiging-grand-prix-lasker-op-24-dec&catid=6:grand-prix&Itemid=123
(Schaakclub Ten Boer was ook aanwezig, op Alberts Schaakblog staat een
verslagje: http://albertsschaakblog.blogspot.com/2011/12/lasker-jeugd-kersttoernooi-infriesland.html).

Vader en zoon op Schaakfestival, dag 1.
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 december, 2011 - 12:32
Tekst: Sake Jan de Boer
Het is tweede kerstdag en het is dus schaken geblazen. Geen familieverplichtigen, hiep hoi (..), we
mogen schaken. Schaken op het Groninger Schaakfestival. Weliswaar in de onderste groep, de
Compact D, maar dat mag de pret niet drukken. Integendeel.
De kop is er dus af. En hoe. We mogen gerust zeggen: het is feestin huize de Boer!

Zowel Eelke als ik, zoon en vader, gaan naar huis met een remise tegen twee zwaar gerate 1400+
tegenstanders. Beide remises zijn zwaarbevochten, maar eens temeer voelen ze daarom aan als
pure overwinningen.
Eigenlijk is er sprake van drie remises, de interne stand in de familie is immers hiermee ook gelijk,
1/2 tegen 1/2, wat natuurlijk altijd prettiger is dan 0 - 0.
Na een dag kan ik al zeggen: het Schaakfestival is gewoon geweldig!
Hoewel de verwachtingen al dagenlang hooggespannen waren, had ik het 's nachts nog steeds
rustig kunnen houden. De laatste nacht echter, moet ik bekennen, hebben de Schaakfestival
dromen stevig bezit genomen van mijn slaap. Ik droom dat we te laat aankomen, het Sportcentrum
is veranderd in een soort doolhof waar ik het registratiepunt waar iedereen zicht dient te melden
maar niet kan vinden, ik beland in een soort café, waar ruig uitziende langharige maar voor de rest
wel goedmoedige bezoekers me uiteindelijk de weg naar de juiste gang wijzen. Gelukkig zie ik een
lange rij wachtenden voor me. Iemand stelt me extra gerust: "och, de meesten komen hier pas om 2
uur hoor, maak je geen zorgen". Toch meende ergens gelezen te hebben dat je bij een half uur te
laat uitgesloten werd van deelname, “maar goed”, denk ik, “het zal wel”.
De droom lijkt warempel nog een licht voorspellend karakter te krijgen. Te laat vertrokken, raken in
de haast Eelke's veters vast in de fietstrapper, hij komt pardoes tot stilstand en valt zelfs op het
asfalt. Redelijk ongeschonden bereiken we net op tijd de speelzaal. Dan de loting. Eelke mag plaats
nemen aan bord één. Dat lijkt een hele eer, maar is een kwestie van toeval en lijkt bepaald geen
voordeel: hij moet het opnemen tegen de deelnemer met de hoogste rating van onze groep, een
zekere Willem Schepers, bij ons niet bekend. Zelf speel ik tegen een eveneens voor mij onbekende

Marton Bax.
Ruim na 13.00 uur heeft iedereen dan plaats genomen aan tafel. Maar het duurt nog even voor de
klok ingedrukt mag worden. De tweede fase van het festival word ingeluid door een aantal,
gedeeltelijk zelfs tweetalig, gedragen toespraken. Even denk ik op deze christelijke feestdag toch
nog in een soort van kerkdienst beland te zijn, maar dan mogen we los.
Marton is een sympathieke (maar ja, welke schaker is dat niet hè) 18 jarige scholier die bij
schaakclub Haren speelt. Hij polst wat naar mijn niveau (immers ik ben ratingloos), ik vertel hem van
mijn legendarische top rating van 1300 uit lang vervlogen tijden, alhoewel ik daar om tactische
rdenenen snel op laat volgen dat "ik zo goed al lang niet meer ben" ... Een beetje psychologisch zand
in de machine strooien mag tenslotte, je weet nooit waar het goed voor is. Want ik weet zeker: een
tegenstander van boven de 1400 en dan ook nog zo'n jonge jongen, dat wordt erg zwaar.
Iedereen weet dat in het schaken de opening enorm belangrijk is. In deze eerste partij geldt dit voor
mij nog eens dubbel. Ik vind het niet erg om te verliezen. Maar alsjeblieft niet in de opening. Zoals
een stuk verliezen na een zet of zeven. Te kijk gezet worden voor iedereen. Mijzelf kennende geef ik
niet snel op, maar je kunt je afvragen wat dan eervoller is: er de brui aan geven of twee uur lang nog
doorhannesen.
Gelukkig heb ik wit. Dat geeft iets meer ruimte voor de drie gouden regels van de opening. Bij elke
zet laat ik ze door mijn hoofd zingen: ontwikkelen, geen stuk twee keer verplaatsen, koning veilig.
Daar voeg ik zelf aan toe: hoe banaal ook, bij elke zet drie keer nadenken voordat je hem werkelijk
speelt. Dankzij dat laatste weerhoud ik mij van afwijkende en overmoedige openingszetten. Dat ik
voor een eenvoudige opening 20 minuten tijd neem laat ik langs me heen gaan. Niemand die me
wat doet.
Na 10 zetten valt er een last van me af. Geen ongelukken, mijn tegenstander denkt ook lang na over
de openingszetten, dus zo belachelijk zijn die van mij kennelijk niet. Was de opening toch afwijkend
van de theorie? Vast wel. Ik vind zelfs dat ik ergens misschien wel beter sta. Sterker nog, ik
overweeg dat het serieus tijd is voor aanvallende acties. Mijn lopers staan in elk geval goed gericht
op zijn koningsvleugel. Zoals meestal echter, ontbreekt het aan een echt plan. Al snel komt Martons
e-pion gevaarlijk mijn kant op. Ik zie in dat die niet tegen te houden is, en neem het verstandige
besluit daar ook geen energie in te steken. Ik plaats wat andere speldenprikken en tot mijn vreugde
bespeur ik dat Marton die serieus neemt, mijn inziens te serieus. Naar mijn gevoel had hij beter mijn
pion op d4 had kunnen slaan, in plaats van naar het vrije veld e4 door te stoten. Na een uur weet ik,
dat ik ongeacht het resultaat, met opgeheven hoofd de zaal vandaag zal kunnen verlaten. Mijn
deelname aan het Schaakfestival is geen afgang.
Hoe gaat het ondertussen met de vier jeugdleden van de Paardensprong? Ruben zit schuin
tegenover mij, hij speelt tegen een twee meter lange mijnheer. Ik bezit niet de gave om direct te
kunnen beoordelen wie beter staat, maar materieel heeft Ruben een voorsprong. Inderdaad hoor ik
op een bepaald moment zijn tegenstander remise aanbieden. Maar het spel gaat door. Nog weer
later ruimen ze de stukken op. Ik verneem dat Ruben zich mat heeft laten zetten. Jammer. Uit het
commentaar van zijn tegenstander maak ik op dat het volstrekt onnodig was. Volgende keer gaat
het je zeker lukken, Ruben!
Van Martijns partij krijg ik niks mee. Behalve dan wanneer hij verliest. Wel weet ik dat ook hij een
geduchte tegenstander heeft. Niets om je voor te schamen. Martijns broer Niels heeft de voor
vandaag toegestane bye opgenomen.
Jonas speelt tegen Hans van Everdink, als ik het goed heb sinds enige tijd barman bij schaakclub

Groningen, en sindsdien op het schaakpad. Maar bridgend Groningen (Nederland?) kent hem
natuurlijk als decennia lang lid van stads beroemdste bridgeclub APIH. Jonas staat verloren zie ik.
Als ik even later Hans complimenteer met zijn overwinning op de Paardensprong topper, lijkt hij de
faam van Jonas niet te kennen en mompelt achteloos: "ach, ik ben 50 jaar te laat met schaken
begonnen." Wat zullen we nu krijgen? De schouders ophalen over "onze" Jonas?! Dat zullen we dan
nog wel even zien: bij dezen leg ik de last van torenhoge favoriet voor de eindoverwinning van de
Compact D groep geheel op de schouders van Hans van Everdink. Ik zou zeggen: Hans, maak het
waar!
En Eelke? Uiteraard volg ik hem van alle Paardensprongers het meest. Ik ben er getuige van hoe hij –
net als ik spelend met wit - een kwaliteit verliest. Aan zijn reactie zie ik dat hij een paardvork over
het hoofd gezien heeft. In het voorbijgaan laat Eelke's tegenstander zich tegenover mij, misschien
omdat mijn speciale belangstelling voor de partij hem opvalt, lovend uit over Eelke´s spel, dat hij
goed uit de opening kwam, maar daarna even te snel was. De toon is er niettemin duidelijk één van
iemand die zich inmiddels winnaar waant. Ik denk trouwens hetzelfde. Maar hoe anders zal het
gaan. In het uur daarna zie ik dat Eelke geconcentreerd voor zijn kansen knokt. Op een bepaald
moment zie ik hoe hij zwarts stukken allemaal vast op de onderste twee rijen teruggedrongen heeft.
Ik zou Eelke haast toe willen roepen: bied remise aan! Maar dan mag en kan natuurlijk niet.
Zowel Eelke als ik schaken lang door. Uiteindelijk vormen we samen met de vader van Robby
Kevlishvili de drie nog enig overgebleven tafels in de D groep waar nog gespeeld wordt. Voorwaar
geen slecht gezelschap! Op zeker moment zie ik hoe Eelke de kwaliteit teruggewonnen heeft,
materieel staat het bij hem weer helemaal gelijk! Of wikkelt zijn tegenstander af naar een gewonnen
eindspel? Blijkbaar niet. Even later is het remise. Ik steek twee duimen op naar Eelke.
En ik dan? Beurtelings denk ik dat de stand in evenwicht is, dan weer dat het glad verloren voor mij
moet zijn. Ik heb ook geluk. Ik denk een pion te kunnen winnen, die wel erg opzichtig aangeboden
wordt. De pion is inderdaad giftig, want Marton kan er meteen een terug pakken met een paard die
ik vanwege een niet opgemerkte penning moet laten leven, waardoor hij een vork heeft op dame en
loper. Ik heb mazzel dat de loper nog net te dekken is door mijn dame. Ik bied een keer remise aan.
Marton wijst af. Had ik ook gedaan als ik hem was. Een tweede keer remise aanbieden acht ik niet
netjes. Het late eindspel is misschien nog wel te winnen voor mij. Maar het remiseaanbod van
Marton grijp ik met beide handen aan. Ik ben dik tevreden.
Thuis spelen Eelke en ik onze partijen na. Noteren is overigens ook een kunst zo blijkt. Beiden
hebben we gaandeweg zet 40 hier en daar een zet gemist. Maar er staat genoeg op papier om te
vast te stellen dat waar het tussen ons tweeën gaat de dagprijs ruim voor Eelke is. Hij wijst bij
diverse situaties in zijn partij op varianten waarvan ik ernstig betwijfel of ik die tijdens het spelen had
opgemerkt. En het is werkelijk een genot om te zien hoe hij na het verlies van de kwaliteit zijn
tegenstander onder niet aflatende druk zet. De paardvork op e3 valt zowel Eelke's dame op d1 en
toren op f1 aan. Eelke ontwikkelt meteen zijn dame naar f3 en de zet erna wordt het het vijandelijk
paard op f1 door de toren van a1 teruggeslagen. Waarmee meteen een batterij op de reeds open flijn vuurklaar naar f7 en de nog niet gerokeerde zwarte koning wijst. Onafgebroken pijnigt hij daarna
zijn tegenstander, de ene zet nog priemender dan de andere. Om gek van te worden. Ook een door
hem opgelegde dameruil helpt zwart niet. Uiteindelijk staat wit met een trots paard op c5 pal voor
een zwarte geisoleerde pion, die daardoor met geen mogelijkheid te verjagen is. Wits enige toren
staat hinderlijk tussen twee zwarte pionnen op d6 en een gemene loper geeft ondersteuning
vanachter de linies. Zwarts witte loper daarentegen wijst nutteloos naar zijn eigen pion op c6, en het

bezit van zijn twee voortdurend op de twee onderste rijen opgejaagde torens lijken voor zwart
eerder een last dan dat hij er plezier aan beleeft.
Hans Spanjersberg, een kennis van ons uit Amsterdam en toevallig een trouwe deelnemer aan het
festival, fluistert mij serieus in het oor dat het kwaliteitsverlies een offer was! Helaas moet ik dat dus
tegenspreken, maar het was wel hoe het uitpakte.
Hoe dan ook, Paardensprongers: Eelke's partij, en die van mij trouwens niet minder, laat zien dat er
voor jullie op dit toernooi zeker punten te pakken zijn. Ook tegen de beteren van de groep! Zeker
weten. En een verlies in de eerste partij kan in de loop van het toernooi soms heel gunstig uitpakken.
Allemaal veel succes op dag 2!

Drie keer brons en een keer zilver op GP
Schaakstad
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 december, 2011 - 23:13

Het grand - prix Schaakstad Groningen is traditie getrouw het laatste toernooi van het
kalenderjaar. Twaalf Paardensprongers kwamen vanmiddag in actie op de locatie waar ook
het Schaakfestival Groningen werd gespeeld: het Aklo Sportcentrum in Groningen. Jonas,
Ruben B., Niels , Martijn en Eelke konden niet meedoen omdat zij kozen voor een deelname
aan het compact toernooi. Vijf dagen spelen op een hoger niveau. Een aantal clubleden was
hun clubshirt vergeten. Toeval of niet: vier van hen vielen in de prijzen die werden
uitgereikt door Hans Bohm, schaker, schrijver en vroeger TV analiticus voor de schaaksport.

Derde plaatsen waren er voor Huub in groep I, Koen in groep D en Hugo in de A groep.
Tijmen won een beker voor de tweede plaats in groep C.
Lees verder: Het zit erop, 5 dagen schaken.
Foto's en uitslagen geplaatst.

Vader en zoon op Schaakfestival, dag 2
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 december, 2011 - 12:51
Tekst: Sake Jan de Boer
Gisteren een dag van euforie in huize de Boer. Natuurlijk kan daar maar één ding op volgen ...
Want zo is schaken. Na elke overwinning komt onverbiddelijk de nederlaag, soms duurt het even,
maar hij komt altijd, vaak al snel, en niet zelden meteen al in de volgende partij.
Het geldt voor grootmeester, de middenmoot en ook als je onderin speelt. Na onze beide remises
van gisteren die aanvoelden als overwinningen, lopen Eelke en ik vandaag een hard verlies op.

De tweede dag van het Schaakfestival stond wat mij betreft in het teken van traantjes.
Eelke is het eerste slachtoffer, hij wordt in het middenspel onverwacht in enkele zetten mat gezet
en houdt het niet droog. Eelke speelt met zwart tegen een zekere Gert Numan, een ratingloze
deelnemer die gisteren ook nog een bye opgenomen heeft. Je weet dus helemaal niks. Kort na de
opening wint Eelke een pion en in een kort voorbijgaan wekt hij bij mij de indruk dat het varkentje
wel even gewassen zal worden. Naar zijn stelling kijkend vind ik al dat het zover nog lang niet is.
Eelke heeft lang gerokeerd, en niet zelden is dan de a-pion - na een lange rokade vaak ongedekt een zwakke plek in de stelling waar terdege rekening mee moet worden gehouden. Eelke heeft zijn
pion wel gedekt met een paard op c6, maar toch zal het even later daar fout lopen. Vanachter mijn
bord achterom kijkend zie ik hem even later in tranen de stukken op het bord terugplaatsen. Ik loop
er even heen en heb de indruk dat hij plotsklaps een zware blunder heeft begaan. Als ik later thuis
kom en hij het me nog wel even wil laten zien, blijkt dat reuze mee te vallen. Eelke heeft zijn a-pion
een veld doorgeschoven met de bedoeling een loper van veld b5 af te houden. Dit is de fout. Met de
de dame op de a-lijn offert wit zijn loper door juist op a6 te slaan. Het onheil is dan al geschied.
Zwart neemt de loper met de b-pion, dame neemt met schaak, en omdat de d-lijn vanwege een
witte toren voor de koning verboden terrein is loopt hij door dezelfde toren op een eveneens open blijn mat. Oké, a6 is een verkeerde zet, maar toch moet je een offer en één of twee opvolgende

zetten in je berekening meenemen om tot die conclusie te komen. Als kinderen van 8 dit als een
blunder beginnen te beschouwen, zitten ze op de goede weg!

Nee, voor een echte ouderwetse blunder moeten we naar vader gaan. En dalen we af naar stap 1.
Ach, je kon er op wachten. Ik wist dat-ie zou komen.
Ik speel in de tweede ronde tegen Ruud Steenbergen, die ik de dag ervoor een tafel verderop na een
remise tegen de jonge Pieter van Foreest een onverbloemd gebaar van grote opluchting had zien
maken. Met alle respect voor Pieter (toch een Foreest natuurlijk!), onwillekeurig meen ik een kans te
moeten maken. Steenbergens rating van boven de 1400 ten spijt. Sinds gisteren - ja, ja het kan snel
gaan - heb ik daar in alle overmoed weinig ontzag meer voor.
Ik neem weer alle tijd voor de opening. Wat heet! Met zwart neem ik op zet 1 al een fikse denkpauze!
Op e4 en d4 of desnoods c4 ben ik voorbereid. Je speelt gewoon simpel dezelfde pion ook twee
vooruit. Maar wat doe je in hemelsnaam als je tegenstander met g2 opent? In mijn eenvoud probeer
ik elke openingszet terug te brengen tot een e4 of d4 opening en ik besluit dat g2 in de d4-categorie
valt. Mijn antwoord is dus d5.
Net als gisteren vermijd ik grote fouten in de opening, en heb het idee dat ik die beter doorkom dan
mijn tegenstander. Die heeft al sinds zijn vierde zet zijn dame op a4 staan, waardoor hij naar mijn
idee ten eerste iets achter is gebleven in zijn ontwikkeling en ten tweede denk ik die dame met een
paardzet tot een terugtocht te kunnen dwingen. Wat toch allemaal tempowinst zou moeten
betekenen. De voortekenen van de blunder tekenen zich echter al af op zet 14. Ik speel b5 en na de
verwachte (dat nog wel!) en-passant zet ben ik van plan met mijn paard op b6 terug te nemen.
Plotseling zie ik echter dat mijn pion op c6 nu ongedekt is. (Ja logisch als je de pion van b7 opspeelt.
Maar ja, bedenk het allemaal maar eens ...) Op een soortgelijke manier als gisteren heb ik weer
geluk: c6 blijft gedekt doordat ik ook met mijn dame kan nemen. Het ziet er nog behoorlijk
doordacht uit ook. Op de volgende zet speel ik mijn loper naar a6, die staat daar dreigend richting
koning en is daar mooi gedekt door de dame van b6. Toch?
Op de een of andere reden - voor mij totaal onduidelijk waarom nou precies, maar waarschijnlijk
moet je juist daarvoor echt kunnen schaken (maar zelfs dat weet ik niet) - begin ik het initiatief te
verliezen. Om deze partij niet uit mijn vingers te laten glippen moet er naar mijn smaak nu echt iets
gebeuren. Net op dat moment – voor het eerst in twee dagen – ontwikkelt er zich een heus
plannetje. Helemaal precies uitrekenen kan ik het niet (later thuis blijkt het inderdaad niet helemaal
te kloppen), maar mede onder tijdsdruk neem ik het risico. Voor dat plan moet ik het veld b6 weer
vrijmaken voor het paard, en dus speel ik op zet 17 mijn dame van b6 naar c7. De lezer die nu de
draad kwijt is en niet meer weet dat er op a6 nog een loper staat die nu ongedekt is: ik was dat ook
vergeten, maar helaas wel aan het bord!
Ik zie de ramp meteen. Ik slaag er nog net in om geen verdachte bewegingen of bijgeluiden te
produceren die mijn fout onmiddellijk zouden verraden en ook al duurt het enige tijd voordat mijn
tegenstander zijn zet speelt (na afloop zegt hij inderdaad even gedacht te hebben aan een offer),
het mag niet baten. Dus dame van a4 slaat loper op a6. Dank u wel, alstublieft. Dag loper. En gaat u
maar weer naar huis.

De lol is er meteen af. Ik spel nog zeven zetten door, ben dan inmiddels een extra pion kwijt en
voordat er ook nog een kwaliteit verloren gaat geef ik op.
Weliswaar geen tranen, maar dus wel een zet om te huilen.

Tranen zie ik ook in de gangen van het Sportcentrum. Vandaag is de dag dat er in een van de
belendende zalen een Grand-Prix toernooi voor kinderen wordt georganiseerd. Exact twee jaar
geleden nam op dat toernooi Eelke's schakersleventje zijn stormachtige begin. Nog niet eens lid van
een schaakclub maar slechts enkele maanden schaakles rijk op school van Hiddo Zuiderweg neemt
hij op diens tip voor het eerst deel aan een heus toernooi. In de laagste groep behaalt hij meteen de
tweede plaats en een bijbehorende beker. Eigenlijk van elk opvolgend toernooi, minimaal een per
maand, keert hij dankzij een eerste, tweede of derde plaats met een beker terug naar huis. Met als
hoogtepunt in juni de eerste plaats op de Nationale Pupillendag in Oosterhout. De weinige
verliespartijen incasseert hij in die periode zonder enig probleem. Verloren partijen en traantjes
komen pas later.
Ik vermoed dat er geen ouder is met een schaakkind die het nooit heeft meegemaakt. Huilen van
het kind na een verlies. In de gangen van het Sportcentrum zie ik er weer enkele, al dan niet op
schoot bij moeder of soms het alleen verwerkend. Schaken kan zo hard zijn. In zeker opzicht lijkt het
wel een van de meest harde sporten die er bestaan. Tijdens het spelen sta je er volstrekt alleen voor,
je ziet de rampen meestal totaal onverwacht en genadeloos voor je neus voltrekken en op dat
moment is er niemand die je kan helpen. Na afloop komt dan de ontlading. Toch is het mooi en
wonderlijk om te zien hoe snel de kinderen er altijd ook weer over heen weten te stappen.

Na de verliespartij zoek ik mijn troost in de commentaarruimte. De altijd amusante Hans Böhm
analyseert het verloop van de beide tweekampen partijen en een partij uit het hoofdtoernooi.
Hoewel de analyses je natuurlijk ver te boven gaan, bevatten ze ook voor de mindere schaker (en
dus ook kinderen!) leerzame elementen. Zo legt Böhm b.v. uit dat het bijna nooit goed kan zijn om
met een dame een pion te blokkeren. Een pion moeten blokkeren is nooit leuk, maar als het dan
moet dan met een zo goedkoop mogelijk stuk. En: er hoeft niet altijd actie te zijn op het bord, soms
moet je gewoon alleen je stelling verbeteren en voor de rest gewoon wachten. Het is verrassend om
te zien hoe interessant een analyse ook voor gewone stervelingen kan zijn. Een aanrader, op
woensdag is Hans Böhm er weer, de dagen erna meen ik Gert Ligterink.
Aan het eind slaat Böhm op een andere manier toch eventjes de plank mis. In de partij die Anna
Maja Kazarian verliest van Martine Middelveld gaat Anna Maja na stukverlies nog een paar zetten
door - veel te lang naar de smaak van Böhm. De twee arriveren kort na de partij in de analyse ruimte
en nadat Böhm eerst al per ongeluk zijn eerste zin tegen Anna Maja in het Engels begonnen is (even
vergeten dat ze zo Nederlands is als maar zijn kan) confronteert hij haar met haar lange doorspelen,
en vraagt of ze het misschien moeilijk vind om op te geven. En dan, ja u raadt het al, dan biggelen
ook bij Anna Maja de tranen over de wangen. Böhm probeert de zaak te redden met de vraag of ze
het erg spannend vind, zo schakend op een podium, maar het kan de zaak niet echt redden. Daar
staat ze, meisje van pas 11 jaar voor een volle zaal. Ik heb met haar te doen maar neem tegelijk diep
mijn petje voor haar af. Gelukkig worden beide speelsters door de zaal beloond met een
welgemeend applaus.

Om positief af te sluiten: voor de Paardensprong als club is de dag aanmerkelijk beter verlopen
dan dag 1. Jonas wint en alle kansen voor een mooie eindklassering zijn nog intact. Ook Martijn wint.
Op de hem welbekende snelle manier. Toen ik mijn eerste twee zetten had gespeeld, had hij er denk
ik al een stuk of 12 op zijn formuliertje staan. Ruben speelt remise en als ik het goed heb verliest
Niels. Maar die moet er na de bye van gisteren gewoon nog even in komen.
Drie Paardensprongers en mijn persoontje staan op een half punt. De kans op een onderling treffen
wordt steeds groter! Misschien al op dag 3.

Vader en zoon op Schaakfestival, dag 3
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 december, 2011 - 12:59
Tekst: Sake Jan de Boer
Na de mindere tweede dag van gisteren beleven Eelke en ik vandaag beiden weer een goede dag. Al
is die van Eelke net iets beter dan die van mij. Hij wint namelijk, ik verlies.
Mijn dag is toch goed omdat ik een mooie partij geschaakt heb. Ongetwijfeld een partij met enorm
veel fouten, maar geen blunders in de zin dat er stukken worden weggegeven, zoals op de dag
ervoor. Geen standaard partij, maar eentje die door zijn zonder twijfel foutieve
openingsbehandeling bij elke zet voortdurend nieuwe scherpe situaties met zich meebrengt en
daardoor bol staat van de spanning. Behalve van spanning staat de partij ook bol van vervelende
penningen.

Maar eerst de partij van Eelke. De loting bepaalt dat hij het vandaag opneemt tegen clubgenoot
Ruben. Rubens ouders zijn de hele week vaste klanten op de tribune. Met z'n allen vinden we het
eigenlijk maar jammer dat Ruben en Eelke hier tegen elkaar moeten spelen. Op de Paardensprong
en Grand Prix toernooien spelen ze al zo vaak tegen elkaar, dan is het leuker om op zo'n toernooi
tegen anderen te schaken. Maar ja, niks aan te doen, er zal wel geen systeem te bedenken zijn dat
daar rekening mee houdt.

Na de teleurstelling van gisteren druk ik Eelke nog even extra op het hart er vooral een leuke dag van
te maken. De twee kunnen het goed met elkaar vinden. Zoals Eelke laatst zei: als je veel schaakt
maak je snel en makkelijk vriendjes. En zo is het precies. Eelke en Ruben spelen ook zoveel tegen
elkaar omdat ze eigenlijk precies van dezelfde sterkte zijn. In hun onderlinge partijen en ratings
wisselen ze de afgelopen maanden voortdurend stuivertje met elkaar. De laatste keer won Ruben.
Dus nu zou Eelke aan de beurt moeten zijn. En zo gebeurt het dus ook.

De twee zitten aan de tafel pal links van mij. Zoals te verwachten spelen ze een redelijk snelle partij.
Openingen kennen deze kinderen al veel beter dan ik. Veel kan ik er dus niet over zeggen, behalve
dan dat alles er heel normaal uitziet. Eelke zegt later dat hij van Hiddo geleerd heeft tegen de draak
welke Ruben op het bord zet (vooral door de naam geloof ik een populaire opening bij kinderen), je
als wit lang moet rokeren en dan met de pionnen de zwarte koningsstelling moet bestormen. Weten
we dat ook weer.
In elk geval leidt het tot een kort maar heftig middenspel met een aantal best lastige combinaties
waarin wit een centrumpion wint. Nu hoeft een pion achterstand niet direct desastreus te zijn,
maar Eelke weet deze in korte tijd naar de overkant te brengen.

Naar Eelke's oordeel is het een goede partij, waarin beiden geen grote fouten maken. Bij het
naspelen thuis zie ik ze in elk geval niet. Integendeel. Als het zo bekijk betwijfel ik ernstig of ik het
van deze mannen zou kunnen winnen of het zelfs maar tot remise zou kunnen brengen.

Zelf speel ik vandaag met zwart tegen Pieter van Foreest. Jawel, het jongere broertje van Jorden die
op het hoofdpodium zijn tweekamp tegen Hans Ree speelt, en niet te vergeten zijn andere
talentvolle broer Lucas die hoog in de B van het hoofdtoernooi speelt! Ik beschouw het als een eer.
Pieter is een vrolijk baasje, een kleine spring-in-'t veld, hij rent de zaal regelmatig in en uit. Maar zijn
achternaam dooft in mij elke onderschatting. En terecht, want aan zijn zetten merk ik weinig van
slechte concentratie.

In de opening zet Pieter mij al meteen voor het blok. De zetten zijn: 1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lc4, Lc5 4.
b4! Ik krijg dus de b-pion gratis aangeboden. Natuurlijk is het een truc. Ergens vaag kan ik me
herinneren dat Eelke mij dit wel eens heeft laten zien. Maar daar stopt het. Moet ik de pion slaan
met mijn loper? Het stinkt aan alle kanten, dat is zo helder als glas en dus zou de conclusie meteen
moeten zijn: niet doen. Na lang nadenken kom ik echter juist tot het tegenovergestelde: ik moet
nemen. Ik heb drie zeer goede argumenten, waarop ik eigenlijk best trots ben dat ik die in deze toch
wel precaire situatie zo helder kan beredeneren:

A. Als ik terug ga met mijn loper zie ik niet direct een goed vervolg. Pieter schuift de pion gelijk door
naar b5 zodat die vervolgens het andere ontwikkelde stuk, mijn paard, aanvalt. Op die manier laat ik
dus twee stukken van mij opjagen door een onnozele pion, een pion nota bene die ik eerder gewoon
had kunnen pakken. Sta je even mooi te kijk. Dat dus nooit!
B. Hoe je het ook wendt of keert: als ik neem sta ik een pion voor. Het zal dan misschien niet goed
zijn, maar ik weet ook dat wanneer ik niet aanneem ik in de voortzetting ook fouten zal maken. Dan
toch liever fouten maken met een pion meer. Zo simpel is dat.
C. Pieter is tenslotte geen Jorden of Lucas, dus ik heb iets van: maak het eerst maar eens waar
Pieter!

Ik weet het, schaaktechnisch snijdt het allemaal weinig hout. Maar bij een gebrekkige
schaaktechniek gaan andere motieven zwaarder wegen. Een daarvan is het gevoel waarmee je
uiteindelijk de tafel denkt te zullen gaan verlaten. Winst of verlies is daarbij secundair en staat daar
voor een deel zelfs los van. Zo kun je winnen en er toch weinig plezier aan beleven, b.v. omdat je
tegenstander blundert. Ik weet zeker: van de loper terugtrekken zal ik niet gelukkig worden, wat er
verder ook gebeurt. Dus nogmaals: nemen die hap! Der Tod oder die Gladiole!

Dus 4 .., Lxb4. Dan 5. c3, La5 6. d4, exd4 7. 0-0 Na kan ik doorslaan op c3, zodat ik 3 pionnen heb en
Pieter vooralsnog geen enkele! Maar beter lijkt mij nu toch 7 .., Pf6. 8. cxd4 en nu besluit ik met Pxe4
ook een tweede aangeboden pion te aanvaarden. Ik zie wel het gevaar dat ik in het midden totaal
klem kom te staan met mijn koning, dame en witte loper. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen, vind
ik. Doorgaan op het ingeslagen pad.

De rest van de partij laat ik achterwege, wie geïnteresseerd is kan die natuurlijk opvragen. Rokeren
lukt inderdaad bij lange na niet meer, en wordt uiteindelijk ook mijn ondergang. Maar daartussen in
sta ik ergens lange tijd glad gewonnen. Pieter wint al snel een pion terug, maar laat dan een dubbele
aanval op dame en paard toe. Hij wint de tweede pion terug, maar meer compensatie voor het paard
dat hij aan mij moet laten heeft hij niet. Op de volgende zet verzuim het met een eenvoudige
kwaliteitswinst af te maken. Het kan nog steeds maar Pieter heeft het natuurlijk ook gezien en heeft
tijd voor een maatregel. Nu krijgt hij eindelijk zijn toren op e1 en pent een tiental zetten lang mijn
paard op e7. Daar heb je dus het gedonder. Met kunst- en vliegwerk kan ik me aan de druk
ontworstelen. Het meest tevreden ben ik wanneer ik niet in een heel, heel sneaky valsstrik van
Pieter trap. Hij zet zijn loper op f4 die ik vanwege de gepende witte g3-pion met mijn dame van g4
zogenaamd kan slaan. Bijna heb ik de dame in mijn vingers, maar net op tijd zie ik dat Pieter dan
met zijn dame mijn toren op g8 slaat, die ik vanwege mijn eigen gepende paard op e7 niet terug kan
nemen. Het is dan schaak en Pieter wint meteen ook de ander toren op a8. De hemel zij dank. Je zult
maar op die manier verliezen!

Als ik er dan eindelijk in slaag mijn paard van e7 uit de penning kan halen, zou het met twee sterke
lopers tegenover wits ene paard dik gewonnen moeten zijn. Pieter biedt twee keer remise aan, en
hoewel elk half punt welkom is, kan ik het echt niet aannemen. Maar Pieter blijft het me moeilijk
maken en ik ga tijdsdruk voelen. Met zogenaamde veilige manoeuvres hoop ik de 40 zetten te halen,
om het dan in alle rust af te maken. Pieters koning staat nog altijd veilig achter 3 pionnetjes, die van
mij echter staat vanwege de opening nog steeds midden en tamelijk bloot op het bord. De torens
worden belangrijker en daar heeft Pieter er nog steeds twee van. Helder maar vooral snel denken
gaat lastiger. Ik verlies een tempo vanwege alweer een nare penning. Ik breng weliswaar mijn toren
op de tweede rij en val met de loper dubbel aan op f2. Maar tegelijk laat ik een schaak toe, doe
misschien een onhandige koningszet en als Pieter met de dame binnendringt is het mat plotseling
niet meer te vermijden. Prima gedaan Pieter, het is je volkomen gegund!

Met Eelke en Ruben zijn twee Paardensprongers al behandeld. Door mijn lange en spannende partij
heb ik van de andere partijen weinig meegekregen. Ik hoor alleen de uitslagen. Martijn wint van
Hans van Everdink, de eerder overwinnaar van Jonas. Dat lijkt me een meer dan uitstekende

prestatie. En, even de zaken rechtgezet voor de Paardensprong! Met een mooie 2 uit 3 loopt Martijn
nu voorop bij de Paardensprongers. Niels moet zijn eerste punten nog pakken, maar dat gaat zeker
gebeuren. En Jonas speelt remise tegen oude rot Paul Zilverberg. Ook helemaal niks mis mee, dunkt
mij.

Hopelijk zijn er morgen geen onderlinge partijen. En dan gewoon alle punten naar de
Paardensprong!

Vader en zoon op Schaakfestival, dag 4
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 december, 2011 - 21:56
Tekst: Sake Jan de Boer
Deze keer geen uitgebreide beschouwingen over de partijen van vandaag, aan het eind zal ik
daarvan een kort verslag doen.

Als schakende vader met een schakende zoon wil ik deze keer even stilstaan bij het fenomeen van
de familiecombi op het Schaakfestival Groningen. Een schakende familiecombi definieer ik hier als
twee of meer familieleden van verschillende generaties die allen deze week als deelnemer actief zijn
op het toernooi.

De groep met de meeste deelnemers die behoren tot een familiecombi is, vermoed ik, de
Compact D. Ik heb 's even geteld en van de 38 deelnemers in de D groep zijn er volgens mij 10 die
behoren tot een familiecombi. Let wel: broers en/of zussen zijn op zich niet voldoende om
meegenomen te worden in deze telling, in een combi moet er minimaal één keer een
generatieverschil zijn. De broertjes Van Nimwegen uit de Compact D groep kunnen om die reden
niet aangeduid worden als familiecombi. Dat is het pas als hun vader meedoet. Je hebt dan wel
meteen een combi van drie natuurlijk.

Familiecombi's heb je in alle soorten en maten. De meest voorkomende is toch wel die van vader en
zoon. Maar er zijn ook combi's met moeders en dochters erin. Alleen de exclusief vrouwelijke
variant, dus moeder en dochter, heb ik op dit toernooi nog niet kunnen ontdekken. Opa's of oma's
zijn natuurlijk ook toegestaan, maar ook van die combi is mij er niet een bekend. Of zijn ze er wel?

Een andere indeling die je kunt maken is op schaakniveau. Je hebt ze waar de oudere en jongere
generatie nog redelijk aan elkaar gewaagd zijn, er zijn er ook waar er een enorm verschil is tussen de
generaties. Meestal is de jongere dan veel beter dan de oudere, maar het omgekeerde komt ook
voor: dat de oudere (althans voorlopig) nog superieur is aan de jongere.

De familiecombi van Eelke en mij behoren tot de eerste soort, dus die waarvan de leden redelijk
gelijkwaardig aan elkaar zijn. En ander voorbeeld daarvan zijn Raymond Oord en zijn vader. Vader
Jan gooit hoge ogen in de Compact D. Zoon Raymond, welbekend van de Noordelijke Grand-Prix
toernooien, met een iets hogere rating dan zijn vader speelt als laagst gerate speler in de C groep.
Zakelijk bezien niet zo slim, want samen in de D hadden ze daar als familie een flink deel van de
geldprijzen weg kunnen slepen.

Een familiecombi die wel precies begrijpt hoe je dat doet is afkomstig uit Denemarken! Toevallig
ook de enige, voor zover ik weet, waar de oudere generatie (nog) ver uitsteekt boven de jongere.
Vader Mads Boe Olsen draait mee boven in de compact A en zoontje Filip Boe Olsen doet hetzelfde
in de Compact D. Als ik het goed zie, hebben beiden het op de laatste speeldag geheel in eigen
hand: als ze winnen nemen zowel vader als zoon de hoofdprijs mee naar huis! Ik zei al: zo doe je dat.

De combi Kevlishvili is een voorbeeld waarvan de zoon de vader ver overvleugeld heeft. Vader Shota
doet niet onaardig mee in de compact D, maar zoontje Robby bivakkeert met zijn 10 jaren al in de
top van de Compact B.

Dan een zeer, zeer bijzonder combi. We kunnen er niet om heen: de familiecombi Van Foreest.
Uniek in vele opzichten. Ten eerste al het aantal ervan: de combi telt op het Schaakfestival maar
liefst vier leden. Gisteren noemde ik al de broertjes Jorden, Lucas en Pieter. Wat velen waarschijnlijk
niet weten is dat één van hun ouders deelnemer is in de Compact D. Het tweede unieke feit is dat die
ouder van het vrouwelijk geslacht is, moeder Sheila. En het meest bijzondere van al is het niveau
verschil binnen de combi. Zoals iedereen weet: zoon Jorden op het podium tegen Hans Ree en zijn
moeder – sorry, maar het kan even niet verzwegen - aan het andere uiterste, de bodem van de D
groep. Ik meen zelfs dat moeder van Foreest dinsdag plaats mocht nemen op het onderste bord.
Maar inmiddels is ze enige plaatsen gestegen. Ik weet dat zo goed omdat ik daar hoogst persoonlijk
mede de hand in heb gehad, net vandaag hebben wij tegen elkaar remise gespeeld.

Nog een laatste maar wel opvallende combi is die van de familie Caljé uit het verre Voorburg. Deze
combi bestaat uit drie leden: vader, dochter en zoon, en allen deelnemer in de compact D. Moeder
Caljé is er ook bij en langs de zijkant druk in de weer met de foto camera. Maar wat belangrijker is, ik
verneem dat zij zich ook aan het bekwamen is in het schaakspel. Dus volgend jaar mag het
Schaakfestival een nieuwe unieke familiecombi verwelkomen: vader, moeder, zoon en dochter!

Let op mijn voorspelling. Moeders zullen steeds meer een onvoorspelbare factor worden in dit soort
schaaktoernooien. Ik hoorde op dit toernooi van schaakcursussen voor vrouwen, vaak ook moeder.

Schakende vaders hebben hun niveau in de regel al wel bereikt. Van schakende moeders - precies als
met schakende kinderen - is nog niet bekend waar hun grens ligt. Je weet alleen dat ze heel snel
leren en voordat je het weet zijn ze je voorbij. Zo zit dat snap je.

Dan het schaken van vandaag. Zoals ik zei, deze keer maar kort. Eelke verliest zijn partij van Lydia
van Altena. Tot het midden van de partij zet hij met zwart zijn tegenstandster prima onder druk. Die
vangt echter alles op en weet de partij te kantelen. Eelke zegt na afloop: "Ze speelde best goed!"
Kijk, dat bedoel ik dus.
Zoals reeds vermeld speel ik remise tegen Sheila Timp. Gisteren heb ik twee keer een remisebod
afgeslagen van haar zoontje Pieter, het lijkt me verstandig deze keer het eerste maar meteen aan te
nemen. Ik sta weliswaar een pionnetje voor, maar ik wil niet meer het risico lopen de laatste dag op
het onderste bord terecht te komen. Al kom ik er nu met twee halfjes trouwens ook erg dicht bij in
de buurt.
De stand tussen Eelke en mij is nu 1 1/2 - 1. Ook al zou dat in de laatste ronde nog in mijn voordeel
veranderen, ik kan nu wel zeggen dat Eelke in deze week ruimschoots het betere spel heeft laten
zien van ons tweeën. Dus die wedstrijd beschouw ik als gespeeld.

De andere vier andere Paardensprongers deden het vandaag allemaal meer dan voortreffelijk. Drie
overwinningen en een remise. Een score van 3 1/2. De beste Paardensprong dag van de week. Jonas
wint van een ratingloze Durk van der Werf. Ik sprak Jonas even, hij leek niet heel te spreken over zijn
spel. Niels pakte zijn eerste punt, en wel tegen Ming Dao Caljé. Ruben herstelt zich geweldig, zowel
in het het toernooi en als in zijn partij die hij als derde Paardenspronger deze week tegen de sterke
Hans van Everdink speelt. Hij komt achter te staan, vecht zich terug en weet eeuwig schaak te
forceren. Een remise trouwens waar Hans blij mee leek. Even onder ons: puur toevallig hoor ik hem
in het toilet tegen iemand enthousiast vertellen hoe hij met open ogen in een val getrapt is. Daar
moet je me nog 's meer over vertellen, Ruben!

Het beste bewaar ik voor het laatst. Andermaal gaat de dagprijs naar Martijn. In een lange,
zenuwslopende maar uitstekende partij tegen Shota Kevlishvili komt hij als verdiende overwinnaar
uit de strijd. Nog zo'n partij Martijn en je zit in de prijzen. Maar ook al zou dat niet lukken, je speelt
een prachtig toernooi. Dus nergens aan denken morgen, gewoon proberen weer een goede partij te
spelen.

Morgen de laatste dag: nog één keer allemaal knallen!

Vader en zoon op Schaakfestival, dag 5 (slot)
Ingezonden door Anoniem op 30 december, 2011 - 22:26
Tekst: Sake Jan de Boer
Het Schaakfestival zit er op. De helden zijn vermoeid. Ook de schrijver dezes. Het geldt voor het
schaken, het geldt nog meer voor het schrijven.

Vandaag begon de wedstrijd al om 11.00 uur, 2 uur eerder dan normaal. Het oude jaar nadert, en
iedereen gaat zijns weegs. Op naar de oliebollen van morgen. Oliebollen overigens die reeds
vandaag gratis rond gingen op het Schaakfestival.
Deze keer dus geen lang stuk over de dag van vandaag, maar slechts een korte afsluiting.

De kapstok waaraan ik mijn verslagen ophing was een soort van tweekamp die ik gedurende het
toernooi speelde met Eelke. Gisteren al verklaarde ik die wedstrijd voor gespeeld. Vandaag werd dit
- gelukkig - bevestigd door de laatste uitslagen. Weliswaar behaalde ik tegen vader Adrey van de
familie Caljé (zie gisteren) een overwinning (mijn enige in het toernooi), maar Eelke liet mij niet
dichterbij komen. Hij won in een goede partij van Bas van Delft. De eindstand werd daarmee 2 1/2 - 2
in Eelke's voordeel. Volkomen en meer dan terecht. Zeker gezien het feit dat Eelke na ronde 3 hoger
in het klassement stond waardoor zijn tegenstand sterker was.

Speciaal wil ik bij dezen mijn bewondering en complimenten uitspreken voor al de Paardensprong
deelnemers aan het toernooi. Vooraf was er - althans bij mij - wel wat twijfel over het vijf middagen
achterelkaar spelen van lange schaakpartijen. Zou dat niet teveel zijn voor de kinderen? Maar stuk
voor stuk en geen dag uitgezonderd heeft iedereen zich meer dan van zijn beste kant laten zien. En
hoe je dan uiteindelijk geëindigd bent in de stand, doet er even minder toe. Allemaal top!

Natuurlijk nog wel even wat statistiek. Er waren geen remises vandaag in Paardensprong land, Niels
en Martijn verloren helaas, en behalve Eelke wonnen Jonas en Ruben hun partijen.
Dat alles brengt in de eindstand na vijf partijen Jonas op 3 1/2, Martijn op 3, Eelke dus op 2 1/2 ,
Ruben op 2 en Niels op 1 1/2 punten. Helder: met 2 punten ken ik mijn plaats!

Foto: Harry Gielen
Met dank voor alle leuke reacties die ik ontving, iedereen een fijne jaarwisseling gewenst. Op naar
een nieuw schaakjaar, aan het einde waarvan zonder twijfel een nieuw Groninger Schaakfestival!

Het zit erop, 5 dagen schaken!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 december, 2011 - 20:09
Het zit erop, 5 dagen schaken op het Schaakfestival Groningen en op 27 december het GP
Schaakstad. Voor het eerst deden clubleden mee aan het festival. Eelke, Jonas, Ruben B. Niels en
Martijn schreven zich in om te gaan spelen op een toernooi met voornamelijk grote mensen. Het
inschrijfgeld bedraagt 35 Euro. Daarvoor krijg je heel wat terug. Vijf dagen een partij schaken en na
afloop van het toernooi wordt een toernooiboek toegestuurd. Voor de jongens was het vooral leren
van dit toernooi, goede resultaten zijn meegenomen.
Even heb ik overwogen om mee te doen, maar toch besloten het niet te doen, simpelweg omdat ik
te weinig speel. Sake Jan, vader van Eelke stelt zich wel kwetsbaar op. Hij doet mee en heeft zijn
belevenissen vastgelegd in een waar dagboek welke dagelijks op onze site is verschenen.
De jongens speelden in de compact D groep met 38 deelnemers die spelen volgens het Zwitsers
systeem. Op tweede kerstdag stond de eerste ronde op het programma. Je mag deze dag overslaan
door het opnemen van een bye. Je krijgt dan een half punt. Niels wilde die dag, door familie bezoek,
niet spelen dus hij begon een dag later. Voor een partij krijg je 90 minuten voor de eerste 40 zetten,
daarna 30 minuten en per zet krijg je er 30 seconden bij, dus heel veel tijd om goed na te denken.
Notatie is de grote winst, je kunt je partij naspelen! We waren benieuwd hoe lang de jongens achter
de borden zouden zitten en of ze 5 dagen zouden volhouden.
Tweede kerstdag zijn we er op tijd. Aanmelden moet voor 12 uur en dan is het een uur wachten op
het startschot. De jongens krijgen letterlijk en figuurlijk zwaargewichten tegenover zich. Waarvan er
een aantal meerdere Paardensprongers tegenover zich kregen. Jonas speelt tegen Hans van
Everdink. Hans is in zijn dagelijks werk te vinden in de kantine van het Iederz gebouw en bij toeval
weer aan het schaken geslagen. Hij wint zijn partij en treft in latere ronden nog Martijn in ronde drie
en Ruben in ronde vier. Hans is een sympathieke man die na afloop van de partij met zijn
tegenstander de kantine induikt om de partij te analyseren. Martijn verliest van Paul Zilverberg die
in ronde 5 Niels zou treffen.
De eerste dag was duidelijk wennen. Alleen Eelke weet een half puntje te scoren. De dagopbrengst
met de bye van Niels bedraagt een punt. Op dag twee staat ook het GP Schaakstad op het
programma. Twaalf Paardensprongers doen mee aan het toernooi waar 82 kinderen achter de
borden plaatsnemen. Een aantal van onze jongens was hun clubshirt vergeten. Toeval of niet, een
aantal van hen ging met een prijs naar huis. Ons clubshirt is belangrijk voor ons. De namen van de
sponsors staan erop, we zijn herkenbaar en het hoort bij het clubgevoel. Dus niet vergeten!
Het toernooi verloopt als de jaren ervoor, rumoerig en rommelig. Ik loop regelmatig tussen de zalen
en dan verbaas je je over het geluidsniveau. In de zaal van Schaakfestival toernooi spelen 300
schakers en loopt er publiek rond. Het enige wat je hoort zijn voetstappen, het indrukken van
klokken en zo af en toe een stuk wat wordt verplaatst. Zo hoort het te zijn, schaken is een
concentratie sport. In de wandelgangen tref ik tussen een van de speelronden een groepje ScupU
érs. Met een van hen gaat het vandaag niet lekker. Vast een schaakdipje! Op hun site staat er iets
over te lezen:

“Sebastiaan verliest en raakt in de wandelgangen in gesprek met Ronald van Nimwegen die hem
Winwegen uitlegt, ofwel: een lesje wat te doen bij een dip.
Eerst legt Ronald uit dat een Dip soms enkele partijen, soms een week en soms ook jaren kan duren! De
manier om met een dip om te gaan is “in je hoofd weer op 0 (nul) te beginnen en alles voorheen te
vergeten”. En zowaar, pardoes (ronde 5) vond Sebastiaan de winnende modus terug!”
“Sebastiaan komt de man met de hamer tegen, en scoort geen punt meer. De man met de hamer heeft
nog niet genoeg gehamerd en gaat ook nog bij Silke op bezoek, ook Silke scoort 0 uit 2 de laatste 2
ronden.
Beiden nog maar eens op consult bij Ronald voor de Winwegen!” (Bron Scepu)
Terug naar het toernooi. Beau speelt zijn eerste toernooi en zit in de laagste groep J. Hij speelt een
prima toernooi met een score van 4.5 punten. Opvallend dat hij drie keer wint doordat zijn
tegenstander door de klok gaat wat hij heel goed ziet. Maar op het bord had hij mat kunnen zetten
waardoor de partij eerder was afgelopen. In de I groep twee Paardensprongers: Huub en Ramin.
Ramin heeft de smaak van het toernooi spelen te pakken. Op bijna ieder toernooi is hij erbij. Huub
speelt wat minder vaak maar vandaag pakt hij een beker voor de derde plaats. En heel bijzonder,
niemand minder dan schaker Hans Bohm overhandigt de bekers.
Roelof was de tafelleider in de I groep, hij schreef: “Ze deden het beiden erg goed, maar 9 partijen is te
lang voor ze (ik maak er een opmerking over in mijn verslag). Kwalitatief waren ze de beste 2 van de
groep, maar af en toe gaat het gewoon fout na zoveel ronden, Beiden begonnen erg goed (Huub 3 uit 3,
Ramin 2 uit 3). Ramin is goed in de opening, maar krijgt na ongeveer 20 zetten een dip. Viel me in een
aantal partijen op, dat hij dan stukken gaat weggeven. Huub verwachtte ik veel van. Zat er ook in.
Tegen Jarno verloor hij door vreemde promotie naar toren. Ook andere partijen gingen niet goed na een
gewonnen stelling te hebben bereikt.”
Zijn mening over 10 spelers in de laagste groep deel ik. Voor de beginnende schakers is 9 partijen te
veel. Ze hebben nauwelijks rust tussen de partijen en weten op een gegeven moment een loper niet
meer van een paard te onderscheiden. En heel belangrijk voor de motivatie: het winnen van en
beker. Met 10 i.p.v. 7 in een groep heb je minder kans. Als je in de laagste groepen 6 kinderen zet is
de kans op het winnen groter! Een punt waar de NOSBBO maar eens over moet nadenken.
Joep, Matthijs en Sieger scoren 3 punten in hun groep wat niet genoeg is voor een prijs. Ruben W.
komt tot een 50% score in groep D ook net niet genoeg voor eremetaal maar ik zie Ruben weer
beter spelen, hij komt uit het schaakdipje. In groep D speelt ook Koen. Hij lijkt echt te gaan
doorbreken met vandaag 5 winstpartijen, goed voor de derde plaats op onderling resultaat. Als
Koen zo doorgaat is hij zeker een van de kandidaten voor het eerste schoolschaakteam van de DHC!
Ook Thijmen ontwikkelt zich snel. Op de meeste toernooien pakt hij een prijs mee en ziet zijn rating
daardoor stijgen. Ook in hogere groepen blijft het goed gaan. Vandaag net als Koen 5 punten en een
tweede prijs. Groep A zat in dezelfde ruimte. Zij spelen een ander ritme 5 partijen met 20 minuten
op de klok. Net als op eerdere GP toernooien hadden de jongens zichtbaar last van het remoer om
hen heen en het aanvangen van speelronden in de andere groepen. Ik denk dat hier ook
maatregelen genomen moeten worden. In deze groep zitten schakers met de hoogste rating die
serieus hun partij willen spelen, zonder gestoord te worden. Dus net als op het GP Ten Boer in een
andere ruimte. Zo neem je deze spelers serieus. Ik hoorde in de wandelgangen dat een aantal

schakers niet meer willen spelen om bovengenoemde redenen. Heel jammer voor de sport als
schakers de sport de rug toe keren als het allemaal wel beter kan.
In groep A twee Paardensprongers: Daniel en Hugo. Bij Daniel lukte het vandaag even niet, slechts
een winstpartij. Een stuk beter ging het bij Hugo. Bij aanvang van de vierde ronde had hij twee
punten gescoord en nog alle kans op toernooiwinst. In die vierde ronde leek hij te winnen met een
stuk voorsprong. Maar dan weer invloeden van buitenaf. Naast de tafels stond een platte kar die
iemand juist op dat moment weg moest halen. De kar boste tegen de tafels. Op een bord waar niet
op werd gespeeld vielen stukken om. Op het bord van Hugo bleven ze gelukkig staan maar de
concentratie was wel even weg bij Hugo. Hij verloor de voorsprong waarna de partij in remise
eindigde. Ik vraag me dan af waarom er niet even gewacht wordt met dergelijke acties. Hugo won
zijn laatste partij tegen Daniel en werd derde. Een prima resultaat!
In het Dagblad van het Noorden verscheen op 28 december een paginagroot verslag van het
toernooi.
In de compact groep boekten de jongens goede resultaten. Jonas en Martijn wonnen hun partij.
Ruben speelde remise. Eelke stond in zijn partij licht voor maar werd mat gezet. Niels moest na twee
en een half uur zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
Op dag drie een onderling treffen tussen Ruben en Eelke. De partij duurde ruim een uur maar er
werd denk ik toch te snel gespeeld en afgeruild. Eelke kwam daar met voordeel uit en won. Jonas
accepteerde een remise aanbod dus een half punt. Niels verloor zijn tweede partij en Martijn speelde
een opvallende partij tegen de eerder genoemde Hans. Hans stond er veel beter voor dan Martijn
maar zag op een gegeven moment het een en ander over het hoofd. Een ongedekte loper van
Martijn bleef staan en een mat in drie had Hans ook niet gezien. Tja, dan gaan de voetbalwetten
tellen. Als je niet scoort dan doet de tegenstander dat. Martijn nam het initiatief over en de witte
stukken verdwenen in de doos. Een gelukje voor Martijn maar het punt telt!
De partij van de vierde dag was die van Martijn. Na drie uur spelen gaf ik niet veel meer om de
stelling van Martijn. Hij stond zwaar onder druk met matdreiging. Het enige wat je nog kan doen is
dwingend spelen. Dat deed Martijn. Hij nam het initiatief over en elke zet was dwingend. De
beslissing was een aftrekaanval met een toren. Schaak en een dame winst. Na vier uur spelen gaf
zijn tegenstander op. Niels won zijn partij eenvoudig, binnen een uur had hij de dame gewonnen en
niet veel later konden de stukken in de beginopstelling worden gezet. Ruben trof als derde
Paardenspronger Hans. Ruben wist met een kleine achterstand een halfje zeker te stellen door
eeuwig schaak te geven. De tegenstander van Jonas moest ook capituleren, na een dubbele aanval
won Jonas een loper. Einde partij. Ik sprak zijn tegenstander nog even op de gang. Hij kwam uit
Lemmer en vertelde dat op zijn club alleen volwassen zijn. De oudste 91 jaar de jongeren zijn ruim in
de 50! Eelke verloor zijn partij waarmee de dagopbrengst 3.5 punten was, een score die wij niet
hadden verwacht.
Op de laatste dag begonnen wat eerder dan de andere dagen. Om 11.00 uur zaten de jongens achter
het bord. Martijn had met een score van 3 punten uitzicht op misschien wel een geldprijs. Hij trof Jan
Oord, geen onbekende. De vader van Raymond en Daniel spreek ik regelmatig op toernooien. Jan

speelde met wit Damegambiet. Een opening die Martijn niet heel goed kent. Hij ging de fout in
waardoor de hele damevleugel aan diggelen werd gespeeld. Na anderhalf uur spelen werd Martijn
op deze vleugel mat gezet. Martijn in tranen, ik denk dat hij zichzelf te veel druk heeft opgelegd.
Niels zat een uur langer achter het bord tegen Paul Zilverberg. Niels kwam twee pionnen achter en
kreeg later een vorkje tegen wat nog een pion kostte. Na promotie was er voor Niels geen houden
meer aan. Eelke kwam in een lastig eindspel met voor beide spelers twee pionnen en een toren.
Eelke wist een van de pionnen te laten promoveren wat zijn tegenstander een Toren kostte. De
andere pion bereikte ook de overkant en na een torenoffer tegen de laatste pion van zijn
tegenstander was de partij beslist. Ruben had twee remises op zak en vandaag won hij zijn partij.
Ook Jonas boekte winst. In een lastige partij die later in de kantine uitvoerig werd geanalyseerd wist
hij zijn toernooi score op te voeren naar 3.5 punten. Een gedeelde 5e plaats waarmee Jonas zijn
spaarpot mee kon spekken.
Op de laatste dag ook een schaaksimultaan gegeven door Anna Maya. Thijmen, Hugo en Matthijs
deden mee. Zij verloren allemaal maar je kunt zeggen dat je tegen haar gespeeld hebt.
Na vijf dagen spelen op een veel hoger niveau kunnen we een positieve balans opmaken. De jongens
speelden rustig. De kortste partij duurde een uur, de langste 4 uur. Gemiddelde speeltijd was ruim 2
uur. Na het spelen werd er geanalyseerd waar je heel veel van leert. De toernooi score komt uit op
50%, onverwacht hoog. Petje af voor onze jongens, het vergt nogal wat om 5 dagen achter elkaar op
dit niveau te spelen. En natuurlijk ook een staande ovatie voor Sake Jan die zijn laatste partij won en
twee punten scoorde. Maar wat te denken van zijn verslag legging. Ik heb veel mensen gesproken
die zijn stukjes op de site lezen, veel ouders die speelden op dit toernooi herkenden zichzelf in de
tekst. Super! Hij kan zo als schaakcorrespondent aan werk. Sake Jan bedankt!
De sprong in het diepe om mee te doen heb ik dit jaar niet genomen. Mijn voornemen voor 2012 is
om volgend jaar die sprong te nemen en me in het schaakgeweld van dit toernooi te storten.
Daarvoor maar eens meer spelen, misschien aanschuiven bij toernooien voor senioren. Mijn vrouw
vroeg mij: verveel je je niet. Nou nee. Tijdens deze vijf dagen heel veel mensen gesproken over het
jeugdschaken en de toekomst daarvan. Vragen die boven kwamen: waarom haakt er zoveel jeugd
af. Volgens Jan Oord deden een paar jaar geleden veel meer 14+ jarigen mee aan toernooien. Wat is
de oorzaak? Zijn het de te korte speeltijden, de organisatie of zoals Hans mij toevertrouwde de
hormonen die gaan spelen. Dat laatste geloof ik niet maar dat er iets moet gebeuren voor de wat
oudere jeugd mag duidelijk zijn. Nieuwe uitdagingen! Daarover zijn al wel wat ideeën, die naar
boven kwamen uit gesprekken met Arjen (Schaakkwartier) en Roelof (Ten Boer). We moeten als
clubs initiatieven nemen om te voorkomen dat bij deze groep de schaakstukken niet op zolder
belanden. De schaakkoorts die 5 dagen hier in huis heerste is voorbij. Volgend jaar weer! En
meerdere Paardensprongers kunnen meedoen. Als je rating richting 1000 punten zit dan kan je hier
veel leren, ook de ouders!
Foto’s staan op de site en natuurlijk de eindstanden.

Tweede plaats voor Niels op PJK B
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 januari, 2012 - 23:18
Het persoonlijk jeugdkampioenschap voor A en B 2012 was vandaag zeer minimaal bezet. Bij de A
spelers slecht een deelnemer! Hij kon thuisblijven en de titel op zijn naam schrijven. De bijhorende
beker wordt waarschijnlijk toegestuurd. Ook bij de B spelers was het armoe troef. Niels wilde heel
graag spelen ondanks zijn lagere rating tegen mogelijke concurrenten. De concurrenten hadden
blijkbaar andere zaken toe doen dan schaken. Naast Niels een aanmelding: Gertjan Haan van SC
Assen. Zij mochten in een tweekamp uitmaken wie PJK B kampioen zou worden.

Waarom er zo weinig deelnemers zijn kan zijn oorzaak vinden in het tijdstip van spelen. Vorig jaar
werd gespeeld in de herfstvakantie, nu even net na nieuwjaar. Schakers kunnen andere dingen aan
hun hoofd hebben zoals hun studie, vakantiebaantjes enz. Ik denk dat het goed is dat de NOSBO de
speeldatum in overweging gaat nemen.
De tegenstander van Niels had een rating van ruim 500 punten hoger, dus een zware opgave. De
jongens speelden hun partijen in de bestuurskamer van het Denksportcentrum, lekker rustig zonder
gestoord te worden. De eerste partij ging voor Niels na ruim 2 uur verloren. Na een pauze van drie
kwartier werd begonnen met de tweede partij. In deze partij werd het ratingverschil duidelijk
zichtbaar. Na een klein uur spelen verloor Niels. Met slechts twee deelnemers toch een beloning
voor Niels: de beker voor de tweede plaats. De derde beker kan de voorraadkast in. Als er niet meer
deelnemers zijn, tja dan neeem je met 0 punten toch een beker mee. Gertjan plaatst zich voor het
NK, voor Niels is er misschien ook een plek maar dat is afwachten.

Jonas wint PJK E, Eelke tweede
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 januari, 2012 - 23:30
Vijf Paardensprongers deden vanmiddag mee aan het persooonlijk jeugdkampioenschap in de
categorie E: Ward, Jonas, Eelke, Daan en Eelke.
Zeven ronden Zwitsers stonden op het programma met 15 minuten per persoon per partij. In de
eerste ronden waren de meeste partijen heel snel klaar maar naarmate het toernooi vorderde
hadden de deelnemers meer bedenktijd nodig. Ward speelde een goed toernooi met een score van 3
punten. In een aantal partijen zag ik dat Ward ongedekte stukken kon slaan maar dat naliet terwijl
hij eerder juist afruilde. Even leren voor Ward dat slaan niet verplicht is. Je kunt juist een betere
stelling bereiken door niet te slaan.

In ronde zes scoorde Ward zijn derde punt maar hij had het eerder al kunnen afmaken met een
aftrekaanval was het mat geweest. Gelukkig won hij wel. De tip voor Ward: veel spelen en leren van
je partijen.
Daan lijkt op de weg terug na een lichte schaakdip. We kennen Daan als een snelle schaker maar
vandaag was het anders. Daan speelde veel rustiger en dat levert punten op. Ik zag hem zelf een
partij verliezen door tijdnood. Daan verloor van clubgenoten Eelke en Jonas maar won van Thijmen.
Een mooie overwinning boekte Daan tegen Pieter van Foreest die in tijdnood de partij verloor. Met 4
punten werd Daan 5e!
Jonas was voor aanvang van de laatste ronde al kampioen met een 100% score. In de laatste ronde
trof hij Eelke. Bij winst was Eelke tweede en bij verlies was het afwachten. Het resultaat van de partij
Thijmen tegen Pieter was dan van belang. Thijmen kon bij winst misschien voor een compleet
Paardensprong podium zorgen. Thijmen begon voorvarend en gaf Pieter schaak met een loper.
Pieter had dat niet gezien en raakte zijn dame aan om deze te zetten. Terecht protesteerde Thijmen
en na tussenkomst van een arbiter ging de dame van Pieter de doos in. We dachten dt daarmee de
partij beslist was maar niet veel later verloor Thijmen ook zijn dame. Heel jammer want Pieter had
nu een flink voordeel van twee stukken die hij niet meer weggaf. Thijmen had na afloop maar een
opmerking: een hele slechte partij.

Ondertussen was op bord een een boeiende partij aan de gang. Eelke had een paard voorsprong in
het eindspel en speelde het met een pion tegen koning pion van Jonas bekwaam uit. Eelke offerde
zijn paard voor de pion van Jonas en kon met zijn pion naar het promotieveld lopen. Met luttele
seconden op de klok wist hij Jonas mat te geven. Geen kadootjes an clubgenoten, gewoon ervoor
gaan. Jonas is NOSBO kampioen E en gaat samen met Eelke naar het NK in Waalwijk. Speeldata:
Goede Vrijdag en paaszaterdag.
Foto's en uitslagen zijn geplaatst.

Jonas wint ook PJK D, Martijn derde, NK plaats
voor Eelke
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 januari, 2012 - 01:28

Het persoonlijk jeugdkampioenschap D trok vandaag 19 deelnemers waarvan 10 met het
Paardenspongshirt. Dus vooraf wisten we al dat het een slag zou worden tussen
clubgenoten voor een NK plaats waar er vier te verdelen waren. De favoriet voor de titel was
Adrian Kuiper. Hij had de hoogste rating van het deelnemersveld. Het kampioenschap werd
gespeeld over 2 dagen. Op dag 1 vijf partijen en op de tweede dag vier.

Nosbo voorzitter Jan Peek heeft de prijzen uitgereikt.
Gespeeld werd volgens het Zwitsers systeem. In de eerste ronden zie je partijen die snel
klaar zijn. De rating laagsten spelen dan tegen de rating hoogsten. Vanaf de derde ronde
werd er meer tijd gebruikt en je ziet dan dat de spelers de bedenktijd van een half uur goed
kunnen gebruiken. Een heel verschil met GP toernooien waar je maar een kwartier hebt en
toch sneller moet zetten.
De partij van de eerste dag was die tussen Martijn en Adrian. Martijn stond in het eindspel
onder druk maar bleef goed nadenken. Hij wist onder de druk uit te komen door dwingend
te gaan spelen om zo het initiatief over te nemen. Martijn wist met een van zijn pionnen
door te lopen naar het promotieveld wat Adrian een toren kostte. De ommekeer in de partij
die niet veel later door Martijn gewonnen werd. Een mooie overwinning op de favoriet maar
daar had Martijn niet veel meer aan door de volgende twee partijen te verliezen. In ronde 4
was Jonas de sterkste en in de 5e ronde speelde Martijn veel te snel tegen Koen Klomberg
die wel rustig bleef en de partij goed uitspeelde. Na dag een een vijfde plaats voor Martijn.
Jonas had een goede eerste dag met de volle winst. Concurrent Adrian leverde nog een
halfje in door Koen Klomberg pat te zetten. Tranen bij Adrian die per ongeluk een stuk had
aangeraakt en tja dan moet je zetten, met pat tot gevolg. Overigens heb ik op beide dagen

meer spelers in tranen gezien. Koen K. was een van de verrassende spelers de eerste
dag maar ik heb nog een speelster gezien die indruk maakte. Silke Kok van ScepU. Zij
verloor weliswaar van Joep maar in de partij tegen Eelke had ze winstkansen. Met
toren/pion tegen een paard van Eelke lagen er mogelijkheden maar Eelke zocht naar pat.
Die kwam op het bord: Eelke plaatste zijn paard zo dat bij slaan door de koning van Silke
een zwaarbevochten half punt in de tas zat. En inderdaad het paard ging eraf. Dat had Silke
over het hoofd gezien. Geluk voor Eelke. Op dag twee zou Silke ook van zich laten horen!
Onze Koen had ook een goede eerste dag met 3 uit 5 en een fraaie W-we van 0.71. Ook
Thijmen mocht tevreden zijn met drie uit vijf (W-we 0.88). In het tussenklassement stond hij
een half punt voor op broer Ruben. De uitslagen van de onderlinge partijen:
Ronde 1: Jort - Martijn 0-1, Niek - Eelke 0-1
Ronde 2: Martijn - Thijmen 1-0, Jonas - Joep 1-0, Koen - Niek 1-0
Ronde 3: Hugo - Jonas 0-1, Ruben B. - Eelke 0 - 1
Ronde 4: Jonas - Martijn 1-0, Koen - Hugo 1-0, Eelke - Thijmen 1-0, Joep - Ruben B. 1-0
Ronde 5: Thijmen - Jonas 0-1, Ruben B. - Jort 1-0
De balans van de eerste dag: Jonas op kop van het klassement, en vanaf plaats 5 tot 11
Paardensprongers. Daniel Oord stond verrassend derde met 4 punten maar was naar boven
geslopen door winstpartijen tegen de wat mindere spelers. Dat was te zien aan de WP
punten, slechts 9.5 tegen bijv. 16.5 van Martijn.
Op dag twee direkt twee toppartijen tussen Paardensprongers waarvan duidelijk was dat de
winnaar kansen had voor een podiumplaats. De partij tussen Eelke en Hugo werd remise. Zij
besloten daartoe omdat de stelling helemaal vast zat. Ruben kwam tegen Martijn op
voorsprong door de dame te winnen. Martijn beet van zich af en won eerst een toren en met
een dubbele aanval (schaak, aanval dame) de partij naar zich toe te trekken. In ronde zeven
trof Jonas Adrian die moest winnen om Jonas nog enigszins bij te blijven. Arian maakte
geen fouten en won de partij. Maar Jonas was nog steeds koploper met een half punt
voorsprong. Martijn had het bijzonder lastig tegen Silke. Met twee torens op de zevende rij
en een loper voorsprong tegen twee pionnen zag het er niet goed uit voor Martijn. Martijn
kon niet meer doen dan verdedigen tegen mat met een toren op de H lijn. Om in de race te
blijven moest Martijn een half puntje aan de partij overhouden. Op het bord leek dat
onmogelijk maar een geaccepteerd remise aanbod bracht uitkomst. In de volgende ronde
trof ze Niek die met voorsprong uit de opening kwam maar later onder druk van Silke veel
stukken verloor en de partij daardoor verloor.
Silke is een speelster om in de gaten te houden. Zij heeft zeker talent.
Ruben B. had een bye in ronde 7 wat goed uitkwam na de verloren partij tegen Martijn. In
ronde acht won Ruben weer, goed voor het moraal! Voor Joep en Eelke stond er veel op het
spel in ronde zeven. De winnaar zou in de race blijven, de verliezer zou afvallen. Eelke
speelde een goede partij tegen Joep die een wat wisselend toernooi speelde. Eelke won en
speelde in ronde acht remise. In die ronde hadden Hugo en Martijn die tegen elkaar
speelden beiden nog kans op de derde plaats. De beslissing in de partij kwam al heel snel.

Hugo zette zijn dame verkeerd neer en liet die los. Gezet! De dame ging eraf en daarmee
was Hugo kansloos. Na de partij ook tranen bij Hugo die in de laatste ronde een bye kreeg
en uitkwam op 5 punten.
De weg voor de vierde plaats lag open voor Eelke in de laatste ronde en hij liet er geen gras
over groeien door van Koen te winnen. Koen had op de tweede dag zijn dag niet met slechts
een punt uit een bye, jammer! Thijmen sloot het toernooi af met twee winstpartijen o.a.
tegen Joep. Thijmen is nog F je en scoorde heel knap 5 punten in het D geweld. Joep kwam
tot een score van 4 punten maar heeft wel een positief toernooi resultaat. Ruben verloor in
de laatste ronde van Adrian die daarmee tweede werd.
Martijn moest in de laatste ronde tegen Daniel Oord. Zijn vader had nog tegen hem gezegt:
speel
d2 - d4, dat doen Paardensprongers niet. Daniel had niet goed geluisterd en speelde toch e2
- e4. Martijn speelde daarna Siciliaans een opening die Daniel niet goed kende. Martijn wist
snel stukken te winnen en won de partij eenvoudig. Een fraaie derde plaats voor Martijn en
een NK ticket.
Jonas maakte geen fouten en won in ronde acht en negen. Hij werd daarmee kampioen bij
de D'tjes. Uniek en nog nooit gezien binnen de NOSBO, een F speler die drie PJK titels in
bezit heeft!
Jort en Niek speelden het hele toernooi wat in de achterhoede. Voor hun was het leren op
dit toernooi. In veel partijen zag ik ze veel te snel spelen wat materiaal heeft gekost. Niek
had een goede tweede dag met 3 uit 4. Jort scoorde 2 punten waarvan 1 uit een bye.
De onderlinge uitslagen tweede speeldag:
Ronde 6: Eelke - Hugo 0.5-0.5, Martijn - Ruben 1-0
Ronde 7: Hugo - Thijmen 1-0, Joep - Eelke 0-1
Ronde 8: Martijn - Hugo 1-0
Ronde 9: Joep - Thijmen 0-1, Niek - Jort 1-0, Eelke - Koen 1-0
De winst uit dit toernooi is notatie. Gooi je notatiebriefjes niet bij oud papier voordat je de
partij hebt nagespeeld. je leert daar veel van. Heb je geen bord met coordinaten, maak die
dan door simpel de letters en cijfers op het bord te plakken.
Voor de club weer een uniek toernooi. In onze korte historie is dit de eerste keer dat we
prijzen pakken op het PJK D. En natuurlijk 3 NK plaatsen. Het NK wordt gespeeld in
het Hemelvaart weekend in Rijswijk.
In de C categorie ook een deelnemer; Joris. Joris had veruit de laagste rating in deze
groep en dus knap als je dan toch meedoet. Je hebt niets te verliezen, je kunt alleen maar
winnen door van de partijen te leren. Joris verloor alle partijen wat geen schande is. In de
laatste partij had er mischien iets meer in gezeten, jammer dat uit de goede aanval die Joris

plaatste hij tovh mat ging. De tip voor Joris is duidelijk: speel de partijen na!
Uitslagen en foto's zijn geplaatst.

Loting bekercompetitie op eerste clubmiddag
2012
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 januari, 2012 - 22:16
Op de eerste clubmiddag van het nieuwe jaar is vanmiddag geloot voor het vervolg van de
bekercompetitie. Een partij uit de achtste finale moet nog worden gespeeld. Eelke staat een punt
voor op Ruben B. Zij treffen elkaar a.s. vrijdag voor de tweede ronde. De loting heeft een nieuwe
opzet gekregen: we loten eerst een naam en dan een nummer in het speelschema. Evie trok de
namen en Bram het nummer ( 1 t/m 8). De indeling:
Ruben W. speelt tegen de winnaar uit de 8e finale Ruben B.- Eelke
Thijmen treft Hugo. De winnaars uit beide partijen komen tegen elkaar uit in de halve finale.

Martijn speelt in de kwartfinale tegen broer Niels en Joris speelt tegen bekerhouder Jonas. De
winnaars uit deze duels komen tegen elkaar uit in de halve finale.
Speeltijd in de kwartfinale: 15 minuten p.p.p.p. , twee partijen een keer met wit en een keer met
zwart. Bij gelijke stand beslissingspartijen 5 minuten, dus vluggeren. Zie voor het speelschema
uitslagen> beker. Speeldata kwartfinale: 27 januari en 17 februari
Door de kerstvakantie waren een aantal clubleden afwezig maar konden wel inhaalpartijen in de
competitie worden gespeeld. De uitslagen waren mede bepalend voor een nieuwe indeling in ronde
7. Niels speelde tegen Thijmen die goed op dreef was. Hij plaatste twee keer een dubbele aanval wat
Niels twee torens kostte en niet veel later de partij. Ruben B. had een dag eerder tijdens het PJK D
verloren van Martijn. Vanmiddag kon hij revanche nemen wat niet lukte. Martijn won en staat nu op
de eerste plaats. Pieter speelde een lange partij tegen Nathan die hij winnend afsloot. Pieter doet
goede zaken in het klassement.
In speelronde 7 konden slechts zeven partijen doorgaan. Daniel won van Joep en plaatst zich
voorlopig binnen de top 8, goed voor een plek voor het clubkampioenschap. Joep heeft daar ook
nog kans op met nog 3 ronden te spelen. Thijmen moest zijn meerdere erkennen in broer Ruben.
Sieger en Huub speelden een lange partij waar Huub in het eindspel met toren en koning Sieger

probeerde mat te zetten. Sieger had alleen een koning en deze bleef midden op het bord staan.
Diverse malen was er sprake van herhaling van zetten en gelijke stelling op het bord. Dus reden om
remise te claimen wat Sieger niet deed. Huub koos eieren voor zijn geld en speelde op de klok
omdat mat zetten niet lukte. Sieger ging door de klok en Huub claimde de winst. We moeten deze
partij nog even bespreken voordat we definitief de uitslag bepalen. Deze staat eerst op remise
immers Huub speelde op tijd, anderzijds had Sieger kunnen claimen. Even nazoeken wat de
reglementen hierover zeggen.

De uitslagen van de andere partijen staan binnenkort op de site. In de piramide werd ook gespeeld.
Ook deze uitslagen en de nieuwe tussenstand staan online. A.s. vrijdag een uitgebreid inhaal
programma, competitie, beker en inhaal teams.

Tweede en derde plaats D teams op NOSBO
jeugdclubkampioenschap
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 januari, 2012 - 21:42
Deze maand bestaat onze club 6 jaar en in die korte tijd hebben we al veel titels gewonnen. Vandaag
moesten we een van die titels verdedigen: de vorig jaar veroverde titel bij de D teams. Het NK voor
D teams zit er nog maar net op en nu moesten we al weer strijden voor opnieuw een NK plaats. Dit
jaar is er maar een plaats voor de NOSBO, mede door het niet op komen dagen van een team uit het
NOSBO gebied op het vorige NK. Ook werd vandaag het kampioenschap gespeeld voor de C teams.
Op onze club hebben we slechts een handje vol Cérs, maar in samenwerking met onze
schaakvrienden uit Ten Boer lukte het toch om een combinatieteam aan de start te krijgen.

Zes teams hadden zich ingeschreven voor het kampioenschap, waarvan twee Paardensprong teams.
Een schril contrast met vorig jaar toen 14 teams streden voor de titel. Er lijkt een trant naar beneden
te zijn ingezet als je kijkt naar de opkomst op dit toernooi en de ook tegenvallend aantal deelnemers
eerder deze maand op het persoonlijk jeugdkampioenschap. De grootste concurrent is voetbal.
Ieder jaar zit GVAV ons dwars omdat zij op dezelfde dag een intern toernooi organiseren. Veel
Paardensprongers zitten op deze voetbalclub. Een aantal clubleden koos voor voetbal maar
opvallend een aantal ook voor schaken. Hugo uitkomend in ons tweede team koos voor beiden.
Vanaf de tweede ronde ging hij spelen in team twee op het eerste bord.
Het lastige met veel spelers die qua sterkte nauwelijks voor elkaar onder doen is wie in welk team
gaat spelen. De rating en ontwikkeling van de spelers hebben doorslag gegeven in de opstellingen.
Waarbij we van te voren de afspraak hebben gemaakt dat bij het halen van het NK niet zou
inhouden dat je ook naar het NK gaat. Het NK is pas in oktober, dat is nog heel ver weg.

Team D1
Om de snelheid uit het spel te halen was het voor team een verplicht noteren en voor het tweede
team vrijwillig of als teamleider Bram daar noodzaak in zag.
Reglementair moesten onze teams in de eerste ronde tegen elkaar. Team twee ging dus van start
met Joep op het eerste bord, Thijmen op twee, Daan op drie en Ruben W. op het laatste bord. Vanaf
de tweede ronde schoof het team door met een wissel op het vierde bord tussen Daan en Ruben.
Team een speelde het hele toernooi in de opstelling: Jonas, Martijn, Eelke en Ruben B. Het eerste
team, samen met Unitas favoriet voor de titel, maakte geen fouten en won overtuigend van team 2
4-0. Voor team twee geen schande, zij konden de strijd aangaan voor de derde plaats en misschien
wel meer.
Ten Boer was de tegenstander voor team een in de tweede ronde. Het team leek makkelijk naar een
volgende 100% score te lopen maar op bord een maakte Jonas een foutje wat hem een toren en niet
veel later de partij kostte. Maar op de andere borden werden de punten binnengehaald 3-1. Ook
team twee wist twee matchpunten te scoren tegen het meiden combinatieteam Kasteel/Ten Boer.
Eenvoudig ging dat echter niet. Daan speelde zonder notatie veel te snel en verloor onnodig de
partij tegen een speelster met een veel lagere rating. Iets te makkelijk opgevat misschien en weer
eens een bewijs dat rating niet veel zegt. Joep en Thijmen wonnen hun partij maar op bord een zat
Hugo in een lastig eindspel. Hij had nog een Toren maar zijn tegenstandster had betere papieren,
toren + 2 pionnen. Een pion kon Hugo nog slaan maar dan. Tijd voor Bram om in te grijpen en Hugo
remise te laten aanbieden. Dat bod werd geaccepteerd waarmee het team goed wegkwam.

Team D2
Unitas was in de derde ronde te sterk oor het tweede team. Het werd 0-4 maar in deze match waren
mogelijkheden geweest. Thijmen werd plotseling mat gezet met een voorsprong van vier pionnen
en op bord vier verloor Ruben in een stelling met mogelijkheden plotseling zijn dame. Jammer maar
een derde plaats was nog steeds mogelijk. Team een speelde tegen ScepU. Dat leek vooraf een
eenvoudige overwinning te gaan worden gezien het rating verschil. Maar op bord drie ging het mis.
Eelke had wat voorsprong maar werd door Sebastiaan flink onder druk gezet. Eelke kwam niet
onder de druk uit en verloor. Op bord vier, een belangrijk bord waar punten te pakken zijn, wat hij
moest doen winnen. Martijn speelde een wat slordige ronde. Hij ging de fout in en verloor een toren
maar kwam goed terug. Met Toren op de zevende rij als hulpje voor zijn dame wist hij toch de partij
te winnen. Jonas speelde op bord een tegen Silke. In mijn verslag over het PJK heb ik al geschreven
over deze speelster die als talentvol mag worden beschouwd. Ze speelde tegen Jonas weer erg
goed. Jonas had zijn handen vol aan haar en kwam in een lastig eindspel waarin na afruilen van de
torens drie pionnen voor Jonas op het bord stonden en twee voor Silke. Jonas hoefde zich niet meer
in te spannen. De vlag viel voor Silke waarmee de matchpunten binnen waren.
In ronde vier won team twee van Ten Boer. Op bord ging Daan even de fout in. Hij dacht met een
dame offer zijn tegenstander mat achter de paaltjes te zetten, maar had niet gezien dat er nog een
loper tussen kon. Het leek een verloren partij maar Daan herstelde snel. Hij won veel stukken terug
en won alsnog de partij. Op bord een speelde Hugo een goede partij tegen Koen Klomberg die
eerder van Jonas had gewonnen. Met een overschot aan pionnen wist hij een pion te laten
promoveren en met de gewonnen dame mat te geven. Joep had het even lastig tegen Finn maar
met twee paarden in het centrum wist hij veel stukken te winnen. Thijmen won als eerste zijn partij,
het team kon vier bord en twee matchpunten bijschrijven.
De match van de dag in deze ronde. Team een tegen Unitas. We gingen er eens goed voor zitten,
net als de vele toeschouwers. Wij hadden 2 bordpunten onderweg laten liggen, Unitas had een 100%

score dus we moesten winnen!
Het eerste bordpunt werd gewonnen op het vierde bord. Ruben B. was veel te sterk voor Daniel. Op
dat moment zag het er erg goed uit voor het team. Op bord een had Jonas een stuk voordeel.
Martijn leek Adrian weer bij de keel te hebben op bord twee en Eelke had mogelijkheden op bord
drie. Martijn ging het eindspel in met twee pionnen en een toren tegen Paard en twee pionnen van
Adrian. Normaal gesproken moet je dit in je voordeel beslissen maar Martijn maakte wat
denkfouten. Zijn pionnen op het bord gingen er beide af. Met pion en paard tegen toren van Martijn
werd het remise, herhaling van zetten. Jammer. Jonas verloor zijn voorsprong en met
doorgeschoven pionnen van zijn tegenstander ging de partij verloren. Eelke kwam ook niet verder
dan remise waarmee de eindstand 2-2 werd. Een prima score natuurlijk tegen een team met
gemiddeld een veel hogere rating, maar er was meer mogelijk geweest. Zijn het zenuwen of missen
we de killers mentaliteit in het team. Of sluipt er iets in van, ik sta heel goed tegen een veel sterkere
tegenstander, dat kan niet waar zijn. Wie het weet mag het zeggen.
In de laatste ronde maakten de teams geen fouten. Tegen ScepU en het combinatieteam
Kasteel/Ten Boer wisten beide teams op alle borden de punten te pakken. Unitas verloor een
bordpunt tegen Ten Boer maar werd kampioen met 1 bordpunt verschil. Ons tweede team legde,
met ruim verschil ten opzichte van de vierde plaats, beslag op de derde plaats. De titel bij de D
teams zijn we kwijt, maar volgend jaar gaan we er zeker voor om die titel terug te halen. Topscorer
bij onze teams werd Ruben B. met de volle winst.

C team
Daniel en Eline hadden zich opgegeven voor het combinatie team met de Ten Boersters Bas en
Jerimi. In de wandelgangen een mooie naam voor dit team PaarTenBoer. Meedoen was voor dit
team belangrijker dan winnen. De ratingverschillen waren simpelweg te groot. Misschien dat hier en

daar een bordpunt kon worden gewonnen. Het team speelde in een wisselende opstelling van
clubkleuren. Daniel in Paardensprong geel op bord een, Bas in Ten Boer rood, Eline in geel en Jerimi
in rood. Vijf teams deden mee aan dit kampioenschap. In de eerste ronde was het team vrij. Het
sterke Unitas 1 team was de tegenstander in ronde 2. Unitas won met 4-0 maar had geluk dat het
geen bordpunt verloor. Op bord 1 speelde Daniel een dijk van een partij die hij met een kansvolle
stelling verloor door tijdnood. Tijd die overigens in overleg tussen organisatie en teamleiders was
teruggebracht van 45 tot 30 minuten p.p.p.p. om op tijd te kunnen eindigen met het toernooi.
In ronde twee won Eline haar partij tegen een schaakster van het combinatieteam Ten Boer/Kasteel.
Ook Bas was succesvol met een remise. De match werd verloren maar de eerste bordpunten waren
binnen. Het Schaakkwartier was in de volgende ronde de tegenstander en duidelijk een maatje te
groot voor het team 0-4. In de laatste ronde toch een matchpunt voor het team. Tegen Unitas 2
scoorden Daniel en Eline een vol punt. Daniel zette zijn tegenstander mat achter de paaltjes. Eline
had een vlijmscherpe aanval op het bord met een loper dame combinatie. Haar tegenstander met
een ratingvoordeel van 250 punten kon niets anders meer doen dan opgeven. Eline (en ook wij)
waren bijzonder blij met deze mooie overwinning. Voor Eline een goede tip: als het kan meer
toernooien spelen. Het zit er zeker in om nog veel beter te worden!
Het C team werd laatste in de groep maar met de remise in de laatste ronde speelde het team een
sleutelrol. Het gewonnen matchpunt leverde voor het Schaakkwartier een derde plaats op.
Het combinatie team is erg goed bevallen. Het bevorderd de samenwerking tussen de clubs en laat
zien dat het schaken een hele sportieve sport is. Bij andere sporten haast onmogelijk om aan te
denken dat spelers van verschillende clubs in een team zitten!
Roelof dank voor de coaching van het team.

De Piramide: nu met handicap voor de betere
spelers
Ingezonden door Anoniem op 17 januari, 2012 - 10:36
Het Piramideschaken is nog steeds een groot succes: zodra het mogelijk is worden spelers
uitgedaagd op onze clubmiddagen! Dat is fijn want de bedoeling was en is juist dat zo veel mogelijk
partijen worden gespeeld. Alleen, het blijkt dat enkele aanpassingen nodig zijn, voornamelijk om te
voorkomen dat de sterkere spelers niet te gemakkelijk winnen van de minder sterke spelers. De
Piramide is er immers ook zodat minder sterke spelers niet alleen tegen sterkere spelers kunnen
spelen maar ook winnen van ze! Daarom hebben we enkele spelregels ingevoerd met de doelstelling
de sterkere spelers een handicap te geven wanneer ze spelen tegen een spelers met een lagere
rating.
Deze nieuwe aanvullende spelregels zijn:
- Iedere 100 punten rating verschil is een materiaalpunt.
- Materiaalpunten: pion 1, loper/paard 3, toren 5 en dame 9.
- Ratinguitgangspunt is de meest recente NJR rating.
- Afrondingen naar boven en beneden, bijv. 150 of 187 punten = 2 materiaalpunten, 201 of 249
punten = 2 materiaalpunten
- De speler met de hoogste rating mag naar keuze stukken (uiteraard van hem/haar zelf)
verwijderen.
- Spelers zonder NJR rating krijgen een rating van 100 punten, gelijk aan interne competitie.
Verder geldt het volgende: normaal mag je niet nee zeggen tegen een uitdager, dan heb je
automatisch verloren. Er geldt echter een uitzondering van deze regel: ben je uitgedaagd en heb je
de partij gespeeld, dan mag je nee zeggen tot nieuwe uitdagers tot je zelf iemand hebt uitgedaagd
(anders kan het gebeuren dat je de hele tijd wordt uitgedaagd zonder zelf een kans te krijgen om
iemand uit te dagen).
En dat deze spelregel die al gold, maar nog steeds geldt: je kunt alleen gaan spelen als je van te
voren een wedstrijdbriefje hebt opgehaald.
Met deze nieuwe spelregels hopen dat het Piramidespel nóg leuker gaat worden.
Veel Piramide-plezier!

Eelke door in bekercompetitie, 6 schakers
geplaatst in groep A
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 januari, 2012 - 21:24
In de interne competitie stonden vanmiddag belangrijke inhaalpartijen op het programma uit
speelronde 7 en 8. De indeling voor ronde 9 zoals op de site geplaatst moest worden gewijzigd om
een eerlijke competitie mogelijk te maken. Joris en Koen konden 2 clubmiddagen niet aanwezig zijn
dus vandaag als de tijd het toeliet: inhalen. Joris en Hugo speelden een lange partij zodat voor Joris
nog een inhaalronde te gaan is (tegen Merijn). Hugo won en deed goede zaken voor de top acht.
Waar de een een goede schaakmiddag heeft, zo heeft een ander geen beste vorm van de dag.
Daan had zijn dag niet. De inhaal partij tegen Koen ging verloren. Koen echter had een hele goede
dag. Hij won ook de inhaler uit ronde 8 tegen Niek. Ramin had een lange partij nodig tegen Tom om
een punt aan zijn totaal toe te voegen. Tom moest direct door voor de volgende inhaal partij tegen
Tess. Tess is bezig aan een goede omtwikkeling in haar spel. Ze is wat ouder geworden en dat kan je
zien. Zij gaat dingen snappen en daarmee maakt ze progressie. In een toch wat lastig eindspel wist
ze mat te zetten.
We hebben 4 verschillende interne competities lopen waar in het bekerkampioenschap een inhaler
op het programma stond. Eelke had zijn eerste partij gewonnen tegen Ruben B. Hij won vandaag
voor de tweede keer en plaatst zich bij de laatste 8. In het teamkampioenschap won Thijmen van
Sieger. Het team van Sieger moet een matchpunt in de voorlopige tussenstand inleveren ten gunste
van het team van Thijmen. Zie Uitslagen> Teams vor de actuele tussenstand.
In de interne competitie is er een geweldige strijd te zien voor de top 8 plaatsen die goed zijn voor
een plaats in de groep die gaat spelen voor het clubkampioenschap. Zeer beladen want er vloeien
regelmatig traantjes bij de schakers na verlies. Sportief en voor de club natuurlijk geweldig deze
concurrentie. Maar daarbij een aantekening dat de B groep ook bijzonder sterk gaat worden. Eens
kijken of we de namen van de groepen kunnen wijzigen in Koningsgroep voor het
clubkampioenschap en daarna Dame, Toren, Loper en Paardengroep.
In ronde 9 in de top van het klassement veel spelers die tegen elkaar uitkwamen. Koploper Martijn
heeft alle concurrenten al gehad en trof Ruben W. die de laatste weken beter is gaan spelen. Martijn
wist een Toren voorsprong binnen te halen en won daarmee de partij. Ruben B. en Eelke wonnen
van Niels en Joep. Een traantje bij Joep die toch enigszins voorbarig de conclusie had getrokken dat
hij niet meer meedeed met de beste 8. Medekoploper Daniel verloor van Jonas, die vanuit de
achterhoede naar boven is gesneld. Martijn, Daniel, Ruben B. Eelke en Jonas hebben zich samen
met de verrassing Koen geplaatst voor de top 8. Koen won ook zijn derde van de dag tegen Daan!
Martijn staat op 7.5 punten, Ruben B. en Jonas 7, Daniel, Eelke en Koen op 6.5 punten. Zij kunnen
binnen de top 8 niet meer worden ingehaald.
Achter dit zestal staan Hugo (winst op Daan) met 6 punten en Joep op de achtste plaats met 5.5
punten. Zij hebben het in eigen hand om de anderen, een grote groep met 5 punten achter zich te
laten. De indeling voor ronde 1 staat binnenkort op de site. Het wordt spannend voor de laatste 2
plaatsen! En natuurlijk ook de plaatsing voor de B groep. Daar is nog van alles mogelijk!

In het piramideschaken hebben we de spelregels gewijzigd ter bescherming van de beginnende
spelers. Voor iedere 100 punten verschil in NJR rating moet de speler met de hoogste rating een
materiaalpunt inleveren. Bij 100 punten wordt dat 1 punt dus een pion. Maar bij 500 punten mag de
ratinghoogste kiezen, 2 pionnen en een loper of toch misschien een toren! (zie elders op de site vor
meer info). Nieuwe uitdagingen in een heel leuk spel. We merkten vandaag meteen de reacties, de
beginners durven meer te spelen en de gevorderden vinden het leuk om met minder materiaal te
beginnen. Nieuwe uitdagingen dus!

Volledig Paardensprongpodium op GP
Hoogeveen
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 januari, 2012 - 23:35
Traditie getrouw is het eerste grand - prix toernooi in het nieuwe jaar de GP Hoogeveen. Tien
Paardensprongers hadden zich zich voor het toernooi opgegeven en reisden af naar Pesse. Dit jaar
was Ontmoetingscentrum de Wenning voor het eerst speellocatie. Een prima accomodatie voor de
53 deelnemers.

Ramin en Pieter zaten als beginners in groep G en F. Pieter schaakt al wat langer wat op het bord
duidelijk zichtbaar is, maar had nog geen prijzen binnengehaald. Dat lukte Ramin wel in eerdere
toernooien. In de ruime zaal konden Anders en ik de jongens goed volgen en na hun partijen wat
instructies geven. Ramin is een wat vlugge schaker die vaak op de aanval speelt en dan vergeet zijn
stukken te ontwikkelen. Stukken die in de beginopstelling blijven staan doen eigenlijk niet mee, en
zijn zwak. Ramin gaat nogal vaak met zijn dame op pat en boekt dan wel succesjes. Maar tegen
tegenstanders die zich weten te verdedigen, daar gaat het dan mis. Je verliest je dame die
opgejaagd wordt en de partij. Ook vergeet Ramin wel eens stukken te slaan die meer waard zijn en
we zagen hem een mat in een missen. Jammer maar toch wist ons jeugdig talent een beker te
winnen. Ramin werd derde met 3.5 punten.
Pieter is in zijn spel veel rustiger. Ik heb hem vanmiddag geen stuk zin aanraken voordat hij wist
welke zet hij zou doen. De ontwikkeling van de stukken gaat prima bij hem en hij gaat niet zomaar
met zijn dame lopen. In twee partijen zag ik dat Pieter ook goed door heeft dat stukken moeten
samenwerken. Twee keer mat met dame loper aanval. Prima gedaan. Pieter mocht vandaag zijn
eerste beker in ontvangst nemen voor de tweede plaats in groep F. En we weten hoe belangrijk je
eerste beker is. Die weet je na jaren nog steeds aan te wijzen. Overigens leuk in deze groep: de broer
van Daniel, Ruben deed ook mee. Zover ik weet voor de eerste keer. Natuurlijk een lastige groep
voor Ruben maar hij wist een partij te winnen. Dapper!
Jaimey kwam uit in groep G. Hij heeft veel gewonnen de laatste toernooien maar ondervindt nu

meer weerstand door zijn hogere rating. Jaimey speelt ook vol op de aanval en vergeet dan zijn
verdediging. Ook vandaag zagen we hem te snel met zijn dame spelen. Vanuit de opening speelt hij
met wit heel snel Dame h4. Met dreiging op f7. Bij beginners kan je dat doen maar gevorderden
trappen daar niet meer in. Het kost je tempo's die je maakt doordat je tegenstander je dame
opjaagt. Voor Jaimey lijkt het ons belangrijk wat meer openingen te leren. Basis zou kunnen zijn
Spaans of Vierpaardenspel. Na drie verloren ronden wist Jaimey wel weer partijen te winnen. Met 3
punten endigde hij wat in de achterhoede in de groep.

Van groep G gaan we in dit verslag in een keer naar de B groep waar 3 Paardenspongers in actie
kwamen. Hugo had de hoogste rating bij aanvang gevolgd door Daniel. Maar zoals vaker geschreven
rating zegt niet zoveel. Hugo had totaal zijn dag niet. Hij won wel van Thijmen maar had in ronde 5
op basis van wilskracht en een portie geluk dat zijn tegenstander hem pat gaf. Weer eens een bewijs
om nooit op te geven. Hugo kwam met 2.5 punten niet verder dan een plek in de achterhoede. Onze
grootste ratingstijger Thijmen zit inmiddels ook al in de top van het deelnemersveld. Hij verloor
partijen tegen clubgenoten Daniel en Hugo. Maar in de laatste zeer opvallende partij wist hij een
belangrijk punt te scoren tegen Jelle van Kuiken (SC Haren). Jelle was ooit angstgegner van Martijn
en Joep. Partijen die we niet snel vergeten zoals de beslissingspartijen in de Hunzeborgh tegen Joep
voor een plaats op het NK D in 2009, en op dat NK de vooraf overeengekomen remise tussen Martijn
en Jelle. Jelle schaakt niet zo vaak meer op toernooien en dat was duidelijk te zien in deze partij. Met
wit wist Thijmen met een paard de volledige beginopstelling van Jelle te slopen. Jelle kon er heel
sportief wel om lachen. Hij zocht nog een patje maar dat liet Thijmen natuurlijk niet toe. Het vierde
punt van vanmiddag was goed voor de derde plaats. Schaken verleer je niet maar goed schaken wel!
Daniel schaakte een super goed toernooi. Hij verloor slechts een partij en moest in ronde 5
genoegen nemen met een remise. In de andere partijen liet hij zien dat de vorm er weer is. Net als
op het NOSBO C team kampioenschap zat hij weer rustig achter het bord. Resultaat 5.5 punten, een
mooie eerste plaats in de B groep.
Wat minder sportief ging het eraan toe in de A groep. Waarschijnlijk niet bewust maar niet zo leuk
voor de winnaar. In de A groep vier Paardensprongers: Jonas, Eelke, Ruben B. en Martijn.
Tegenstanders twee Unitassers: Raymond en Leonard. Het zou een gevecht worden tussen
clubleden en tegen de twee Unitassers. Martijn speelde in de eerste ronde tegen Ruben en maakte

een kostbare fout in de opening, een paard ging verloren: weg partij. Eelke en Jonas speelden in die
ronde remise. Voor Eelke een goed resultaat en dat zette hij door in ronde twee tegen Martijn. Eelke
won en ging op weg naar misschien wel de toernooi titel. In de derde ronde kwam Ruben tegenover
hem zitten. Een dag eerder op de clubmiddag had Eelke voor de beker nog van Ruben gewonnen,
maar nu was het omgekeerd. De jongens speelden een prima partij die gewonnen werd door Ruben,
Eelke moest even een traantje wegpinken. Opmerkelijke partij in de derde ronde: Martijn tegen
Raymond.
In het eindspel zat Raymond behoorlijk in tijdproblemen. Met slechts een paar seconden op de klok
claimde hij remise op basis van de stelling. Tja, dat kan je doen maar trapt een wedstrijdleider
hierin? Op het bord: voor Martijn 4 pionnen, dame en paard tegen zwart 3 pionnen, toren en dame.
Bovendien had Martijn een vrijpion. De wedstrijdleider zag niets in de claim en haalde de
regelementen erbij. Claimen kan maar dan wel met een reden. Je tegenstander kan passief spelen
zonder intentie te willen winnen. Dat deed Martijn in deze stelling niet. De claim werd afgewezen en
Raymond ging door de klok, waarna hij boos, zonder stukken op te zetten en zijn tegenstander een
hand te geven de zaal boos verliet. Dat is eigenlijk onsportief gedrag maar als je slecht tegen
verliezen kan misschien begrijpelijk. Ook in ronde vier een dergelijk voorval. Ruben won een toren
van Raymond na een dubbele aanval. Raymond verloor en gooide zijn koning van het bord af, die op
de grond viel. Ook nu verliet hij toch wat boos en heeft Ruben (laatste informatie) geen hand
gegeven! Winnen en verliezen staat dicht bij elkaar, soms moet je je verlies nemen. Ook al ben je
boos (op jezelf), dan nog: even ademhalen, je tegenstander een hand geven, stukken opzetten. Dan
naar buiten, uithuilen en opnieuw beginnen!
In ronde vier won Martijn met zwart tegen Jones. Hij wist via de 1e en 2e rij de Koning van Jonas
achterlangs mat te zetten. Stukken van Jonas stonden in de weg voor een uitweg van de Koning.
De laatste ronde zou de beslissing brengen. Heel veel kans op een volledig Paardensprong podium.
Martijn verloor in een slechte partij van Leonard. Veel te snel gespeeld met mat op de
opengebroken koningsvleugel. Eelke speelde remise tegen Raymond na herhaling van zetten die
door Raymond was opgezet. Eelke had inmiddels gezien dat Martijn had verloren. Een remise was
voldoende voor de tweede plaats. Jonas stond achter tegen Ruben die de partij knap uitspeelde.
Ruben had aan remise voldoende en Jonas had deze score nodig voor de derde plaats. Toch kwam
het niet tot een aanbod van Jonas. Had hij de stand in de gaten? of speelde hij op de winst? De winst
ging dus naar Ruben die daarmee het toernooi won. Martijn had op basis van onderling resultaat
recht op de derde plaats. Daarmee voor het eerst een volledig SC de Paardensprong geel podium!
Compliment naar de organisatie. Prima en sfeervolle prijsuitreiking waar voor iedereen die geen
beker won er een medaille klaar lag. Groep A zat in dezelfde speelzaal als de andere groepen. Dat af
nogal wat onrust. Van de wedstrijdleiding heb ik begrepen dat ze volgend jaar deze groep in een
andere ruimte laten spelen.
Foto"s en uitslagen geplaatst.

Groepsindeling eindronde interne competitie
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 januari, 2012 - 15:57
De uitslagen van de 10e speelronde zijn door de computer verwerkt. We kunnen nu de indeling
maken voor de eindronde. Bij gelijke score is het aantal weerstandpunten (WP) doorslaggevend.
Deze punten zijn het totaal aantal punten die gescoord zijn door jouw tegenstanders in de 10
speelronden. Wie je tegenstanders zijn geweest kun je zien door in de eindstand op je naam te
klikken.
De groepsindeling:
Groep A, de Koningsgroep. Martijn, Ruben B. Eelke, Jonas, Daniel en Koen. De 8e speler is beslist
door weerstandpunten. Vijf schakers scoorden 6 punten. Hugo gaat op basis van de hoogste WP
(59.5) spelen in de A groep. Groep A speelt altijd in de kleine zaal. Speeltempo 20 minuten. 14
speelronden. Wedstrijdleidster is Evie.
De groepen B t/m E spelen in de grote zaal. Speeltempo 15 minuten p.p.p.p. De wedstrijdleiders zijn
de trainers die normaal in de groep waarin je speelt training geeft.
Groep B, de Damegroep. Niels, Daan, Sieger, Jort, Kasper en Thijmen. Thijmen is in deze groep
geplaatst met de hoogste WP van een groepje schakers met 5 punten. De B groep speelt in de groep
van Sjoerd.
Groep C, de Torengroep. Thom, Ruben W, Jaimey, Niek, Joris en Eline. Ook hier een beslissing op
WP. Mathhijs kwam ten opzichte van Eline 1 WP punt tekort. Groep C speelt in de groep van Bram.
Groep D, de Lopergroep. Matthijs, Merijn, Ward, Pieter, Huub en Tess. Tess scoorde evenveel
punten als Ramin en Jelger maar heeft een betere WP. Groep D speelt in de groep van Anders.
Groep E, de Paardengroep. In deze groep spelen acht kinderen, Ramin, Jelger, Helge, Nathan, Tom,
Romeo, Roos en Beau.
De groep kan nog worden aangevuld met nieuwe leden. Groep E speelt in de groep van
Miryam/Ronald.

Eerste uitslagen eindronde competitie en
kwartfinale beker
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 februari, 2012 - 23:10
In de bekercompetitie werd vandaag de eerste ronde in de kwartfinale gespeeld. In de kwartfinale
spelen de jongens twee keer tegen elkaar. Speeltijd 20 minuten per persoon. Jonas won, zoals
misschien verwacht zijn partij tegen Joris. Joris gaf goed partij maar Jonas was gewoon te goed
vandaag. Rating wekt vaak verwachtingen wie van wie gaat winnen maar regelmatig zien we andere
uitslagen. Een goed voorbeeld was de partij tussen Eelke en Rube W. Eelke met een veel hogere
rating verloor zijn partij met Koning op h1, met een pion op h2. Ik zag de winst voor Ruben eraan
komen. Hij had een toren op g2, gedekt dor een loper. Met de andere toen op g8 was het mat op g1.

De Lopergroep
Niels en Martijn maakten er een lange partij van. In een pionneneindspel wist Martijn de winst naar
zich toe te trekken. De kortste partij was die tussen Hugo en Thijmen. Hugo won. Voor de verliezers
in er nog een kans om de stand gelijk te trekken. Dan volgen snelschaakpartijen.
In de competitie is eindronde 1 vandaag gespeeld. De kinderen spelen elke partij in dezelfde groep
en spelen twee keer tegen elkaar, behalve in de Paardengroep. Iedere week neem ik een kijkje in een
andere groep en probeer wat mee te krijgen van de Koningsgroep waar gestreden wordt voor het
clubkampioenschap. Vandaag was ik aandachtig toeschouwer in de Lopergroep, zij spelen onder
toezicht van Anders.

Ward kwam een toren voor in zijn partij tegen Pieter. Met voor beiden nog een dame en een aantal
pionnen leek de winst voor Ward voor het grijpen. Dameruil waarna je de partij uitspeeld. Maar
Ward had zijn pionnen voor de koning staan. Dat had Pieter heel goed gezien en dan volgt.... mat
achter de paaltjes! We zeggen het heel vaak; speel even een pion naar voren....!

Een hele vreemde partij tussen Matthijs en Tess. Matthijs leek heel eenvoudig te gaan winnen. Hij
had de koningsvleugel van Tess volledig gesloopt maar Tess blijkt een taaie tegenstandster. Ze won
een aantal stukken terug en leek te gaan winnen. We zien vaak dat beginners vergeten stukken te
dekken. Je kunt ze dan zomaar slaan. Dat gebeurde ook bij Tess. Met een aantal zetten had Matthijs
twee lopers en een paard teruggewonnen. Daarmee was de partij beslist. Matthijs won!

Huub kwam twee torens voor te staan tegen Merijn. Maar de stelling kantelde volledig. Beide
jongens hadden nog een dame maar Merijn had een prima aanval uitgedacht. Met een
aftrekaanval van een pion, schaak en aanval dame, won Merijn de partij.
In de Koningsgroep zagen we een hele spannende partij tussen Jonas en Joep. Beide jongens
hadden de 20 minuten speeltijd bijna achter de rug. Met luttele seconden op de club moest Jonas
mat zien te geven met toren-koning. In een razend tempo lukte het hem. Voor beiden stond slechts
2 seconden op de klok toen het mat was.
In de piramide zijn weer partijen gespeeld. Leuk om te zien dat sommige jongens met een hoge
rating vandaag veel stukken moesten inleveren. Niels speelde tegen Tom met 10 materiaalpunten
minder maar won wel. Alle standen zijn weer geplaatst. Het talentenklassement volgt later.

Lol bij het piramideschaken, Niels moet 10 punten inleveren!

Eelke scoort mooie prijs op rapidtoernooi
Ingezonden door Anoniem op 5 februari, 2012 - 15:59
Door Sake-Jan de Boer

Zoals eerder aangekondigd op de site: zaterdag waren Paardensprongers actief op verschillende
schaaktoernooien. Vooral natuurlijk op het schoolschaak kampioenschap, een verslag daarvan was
al op deze site te lezen. Eelke en ondergetekende deden mee aan een toernooi in Lewenborg, dat
onderdeel uitmaakt van het OctoQ-rapidcircuit. Een rapid toernooi dus, 25 min p.p.p.p. Geen
jeugdtoernooi, maar een toernooi voor iedereen. In Lewenborg waren een 30-tal deelnemers van de
partij, waaronder een tiental jeugdschakers.
Een heel groot aantal kun je dat niet noemen, misschien was dat te wijten aan het feit dat het
behalve schaakweer deze zaterdag ook schaatsweer was. Qua niveau was het deelnemersveld zeer
divers: van ratings begin in de 1000 tot grootmeester! Jawel, top of the bill was Sipke Ernst, die aan
zijn stand verplicht met een score van 7 uit 7 de hoofdprijs de vrieskou in mee mocht nemen.
Vooraf toch wel even schrikken natuurlijk als je onderweg gaat naar een toernooi met meerdere
spelers met ratings van boven de 2000. Wat heb je daar te zoeken, zou de eerste gedachte kunnen
zijn. Maar het kan niet genoeg benadrukt worden: dat viel 100% mee! Hoewel het hele veld in één
groep uitkwam, had men bij de loting voor de eerste ronde toch een soort van scheiding gemaakt,
zodat iedereen al heel snel op zijn eigen niveau kwam te spelen. En in de onderste helft bleken wij
deze middag prima mee te kunnen doen.
Het spreekt voor zich dat de sfeer duidelijk verschilt van een jeugdtoernooi. Het meest in het oog
springende is de volstrekte rust die er heerst tijdens de rondes. Rust die voor A en B spelers op Grand
Prix jeugdtoernooien nogal eens ver te zoeken is. Voor die categorie kan ik een OctoQ- toernooi dan
ook erg aanbevelen.
Dan het schaken. Eelke begon slecht met 3 nullen op rij. Steeds een kostbaar foutje. En stukverlies
leidt op dit niveau wel steeds vaker tot een verloren partij, dat wel. Maar na een paar wat minder
sterke tegenstanders ging het een stuk beter. Uit de laatste 4 partijen scoorde Eelke 3 punten.
Beiden hadden we kennelijk het beste voor de laatste partij bewaard, want zowel Eelke als ik
wonnen toen van een ruime 1500-speler. Mede dankzij dat laatste wist ik liefst nog een ½ puntje
meer dan Eelke te scoren, dus een volle 50%! In een veld aangevoerd door genoemde winnaar kun je
daar toch goed mee thuis komen nietwaar ...
Met betrekking tot de prijzen was er ook een tweedeling gemaakt: een A-groep voor spelers met
een rating boven de 1800, en een B-groep voor de overigen. In beide groepen natuurlijk prijzen voor
de drie podiumplaatsen, daarnaast een prijs voor de beste jeugdspeler en een ratingprijs (beste
resultaat in verhouding tot je eigen rating).
De grootste verrassing voor Eelke was na afloop. Ten eerste kreeg hij een niet verwachte prijs, nl. de
rating prijs van groep B. En dan de prijs zelf: geen beker, nee, daar doen ze niet bij aan een 'serieus'

toernooi. De prijs was - geen grap - een enveloppe! Met inhoud! Over de exacte waarde doen we
verder geen onthullingen. Wel kan gezegd worden dat na aftrek van het totale inschrijfgeld van de
familie de Boer er nog steeds een zeer fraai winstbedrag overbleef ...
Conclusie: een aanrader voor andere Paardensprongers. En wat ouders betreft: a.s. zaterdag is er op
het Zuidlaarder (jeugd)schaaktoernooi een nieuwe kans om hun schaakkunsten te vertonen. De
organisatie daar nodigt expliciet ouders en begeleiders uit voor deelname aan vierkampen (ik neem
aan 3 partijen van 35 min p.p.p.p.) die parallel aan het jeugdtoernooi gehouden worden. Voor exacte
info: zie de toernooiposter van het toernooi op de Nosbo site of op site van de plaatselijke
schaakvereniging http://www.oostermoerschaak.nl/. Ouders: grijp deze kans!
Uitslagen Lewenborg Rapid 2012: http://www.nosbo.nl/toernooien/Lewenborg12.html

DHC school kampioen Stad Groningen, veel
prijzen Paardensprongers
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 februari, 2012 - 00:02
Het basisscholenkampioenschap is een van de leukste en spannendste in het schaakseizoen. Tijdens
het kampioenschap zijn echte titels te verdienen, heel iets anders dan een prijs tijdens een grand prix toernooi. De weg naar de landelijke finale is lang, en begint voor onze schakers in de stad
Groningen.

Feest bij de Dom Helder Camara School
Vandaag werd deze voorronde voor de 24e keer gespeeld in de kantine van Iederz. Een prima locatie
waar ruimte genoeg is voor schakers en ouders. Vooraf hadden ruim 110 kinderen zich ingeschreven
waarvan een aantal niet kwam opdagen. Zij kozen misschien voor het schaatsen, want koud was het
vandaag! De voorronde werd georganiseerd door SC Groningen waar Hiddo de touwtjes in handen
leek te hebben. Voor het eerst organiseren clubs in de stad de NOSBO voorronden. De halve finale
wordt gespeeld bij SV Unitas in het Denksportcentrum en de finale ligt qua voorbereiding bij onze
club en de Dom Helder Camara School.

Winnaars individueel klassement: Joep, Jonas en Daan
Het leuke van schoolschaken is dat je clubgenoten tegenkomt die op andere scholen zitten. Je gaat
dan echt voor je school en niet voor de club.
Zoals gezegd stonden er vandaag titels op het spel; prijzen individueel per groep, totaalklassement
en natuurlijk per school. Voor onze clubleden was er heel wat te verdedigen na de successen van
vorig jaar!
Om aan het scholenklassement mee te kunnen doen heb je wel 4 schakers nodig. Ramin had zich
ook opgegeven namens de Oosterhoogebrug school. Van zijn school was er nog een schaker zodat
ze niet echt mee konden doen in het scholenklassement. Ramin scoorde 4.5 punten uit de 9
speelronden die Zwitsers werden gespeeld. Met die score werd hij 5e bij de groep 4 leerlingen.
Pieter zit op de Montessori school, zij hadden wel voldoende deelnemers om mee te doen in het
scholenklassement. Het verschil tussen clubschakers en de rest was vandaag weer erg groot. Ook
binnen de school van Pieter zie je de verschillen. Pieter scoorde 5 punten waarmee hij de beste was
van zijn school. In het klassement van groep 5 leerlingen werd hij 6e, boven hem allemaal
clubschakers.
Het Karrepad had ook net voldoende deelnemers voor een team. Ook hier veel verschil tussen de
clubschakers en de rest. Daan was een van de verrassing van het toernooi. Hij ging in een ronde nog
wel mat achter de paaltjes maar scoorde 7 punten. Daan werd kampioen groep 6 en in de eindstand
op basis van een half weerstandpuntje meer heel knap 3e! Roos scoorde 4 punten, net te weinig voor
een prijs in het meisjes klassement.
Op de Borgman school is wel een schaakcultuurtje, en vanuit het schoolschaken is schaakclub E2-E4
opgericht. Sieger maakte deel uit van het team wat uiteindelijk in het scholenklassement als
4e eindigde. Sieger trof wat clubgenoten en wist zes punten te scoren.

De Heerdstee had vooraf een van de favorieten binnen de gelederen: Jonas. Samen met Merijn en
twee andere schakers net een team. Jonas scoorde 7 punten, op weerstandpunten net voldoende
voor de winst bij de groep 5 schakers. Merijn eindigde met 5 punten in de middenmoot van de groep
7 deelnemers. Jammer dat de school niet wat meer clubschakers in huis heeft want dan kan de
school mee gaan doen binnen de top van het scholenklassement. Ik heb begrepen van Anders dat
daar aan gewerkt wordt.
De Dom Helder Camara kwam als titelhouder aan start met 17 deelnemers. Alle toppers van de
school waren aanwezig. Er valt niet tegen te schrijven hoe ze het allemaal gedaan hebben, dus een
compact verslag. Met zoveel clubschakers is het onvermijdelijk dat ze tegen elkaar moeten spelen.
Met de indeling werd wel rekening gehouden met schoolgenoten maar soms ontkom je daar niet
aan. Natuurlijk kost het de school punten maar met veel winstpunten in de eerste speelronden valt
dat te compenseren. Martijn had een zware opgave: zijn titel schoolschaak kampioen verdedigen.
Hugo had zijn dag niet en verloor, wat onnodig, een aantal partijen waarmee hij niet echt meedeed
in de eindstand. Voor mij is Hugo op basis van zijn prestaties een zekerheid in het eerste team.
Martijn verloor in een van de eerste ronden en moest zich terug knokken in het klassement. In ronde
8 trof hij Joep die tot aan de botten gemotiveerd was. Hij heeft echt toegeleefd naar dit toernooi en
was niet te stoppen. Jonas ondervond dat een aantal ronden eerder. Martijn kwam materiaal voor te
staan maar verloor plotseling een toren. Joep speelde het knap uit, Martijn in tranen achterlatend.
Een bittere pil voor Martijn, je bent je titel kwijt.
Een grote verrassing was Koen. Wat maakt hij vorderingen. Met 7 uit 8 moest hij in de laatste ronde
tegen Joep die het kampioenschap individueel kon ruiken. Beiden spraken een remise af maar dat
kwam er niet van. Joep boor aan na de eerste zet waarop Koen reageerde: dat is te opvallend! Even
later weer een aanbod van Joep en weer afgeslagen door Koen. Nadat Joep de dame van Koen had
gewonnen bood Koen remise aan. Joep zag zijn kans schoon om zonder puntverlies kampioen te
worden en speelde natuurlijk door. De winst was voor hem. Joep werd kampioen groep 8en winnaar
van het totaalklassement. Daarmee mag hij na Martijn zich schoolschaakkampioen Stad Groningen
noemen, een mooie titel. Martijn werd 2e bij de groep 8 leerlingen.
De vlag kan bij de familie Scheerhoorn helemaal uit want Huub speelde ook een heel knap toernooi.
Je ziet Huub beter spelen, met vandaag een mooie beloning: 3e bij de groep 5 leerlingen. Wordt hij
volgend jaar opvolger van broer Joep die naar het VO gaat?
Bij de meisjes scoorde Tess 4.5 punten, goed voor de derde plaats en een beker. Intussen zien we
ook Tess progressie maken. Leuk om te zien en goed met de Pupillendag in het verschiet.
De punten van Joep, Martijn, Koen en Niek, waren al voor de laatste ronde voldoende om de titel
voor de derde keer op rij te winnen. De resultaten van de volgende vier schakers van de DHC zijn
voldoende voor de 4e plaats die ook recht geeft aan deelname van de halve finale provincie
Groningen. Wie er in de teams gaan spelen wordt later bekend. Speeldatum 10 maart.
Onderwerp van gesprek was net als vorig jaar de lange duur van het toernooi. Van 10 tot half 5 is
voor veel beginnende schakers veel te veel. Negen kinderen verlieten voor de laatste ronde het
toernooi. Qua opzet moet er denk ik wat aan gedaan worden. Terug naar 7 ronden is een optie maar

met als nadeel dat toppers elkaar misschien niet treffen. In teams spelen heeft mijnvoorkeur want
uiteindelijk is het een teamtoernooi. Nadeel is dat als er maar 3 kinderen meedoen van een school
geen team gemaakt kan worden. Maar misschien een uitdagen voor de drie om een vierde speler te
vinden. Voordeel voor de DHC, je raakt dan onderling ook minder punten kwijt!

Borne een half jaar later....
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 februari, 2012 - 00:05
Tekst: Leendert Bourgonjen
Afgelopen weekend konden Ruben en Thijmen niet deelnemen aan het Basisscholenkampioenschap
in Groningen, omdat zij in Delfzijl op schoolzitten. Zij mogen woensdag 15 februari in Veendam de
strijd met een aantal andere scholen aan gaan. Dat had tot gevolg dat de(inter)regionale kalender af
werd gespeurd naar alternatieven. Het toernooi bij Lewenborg stond enige tijd bovenaan de lijst
totdat het oog viel op de GP Borne. In Borne hebben zij, net als Jonas, in augustus 2011 meegedaan
aan het ONJK, dus dat riep mooie herinneringen op. Natuurlijk is het ONJK iets anders dan een GP,
maar zeker leuk om weer eens naar Twente terug te gaan, ook omdat wij een tijdje in die buurt
hebben gewoond.

De reis naar Borne is ietsje langer dan de reis naar Lingen en gelukkig waren de wegen goed
berijdbaar. Aangekomen bij de speellocatie, bleken wij één van de eersten, maar al snel druppelden
de overige schakers ook binnen. In totaal deden 37 schakers mee in 5 poules. De eerste 2 poules
hadden 8 schakers, de overige 7. Geen hele grote deelname, maar hier speelde wellicht het
(schaats)weer ook parten. Al moet ik zeggen dat er desondanks ook een deelnemer vanuit
Enschede-Zuid naar Borne was gefietst, hij was bijna 2 uur onderweg geweest, inclusief enkele
omwegen, zijn meegebrachte broodjes waren licht bevroren.
Het schaaktoernooi was verder goed georganiseerd, schappelijke prijzen voor de consumpties, alle
ronden begonnen gelijktijdig en tijdens het spelen was het redelijk rustig. Naast de 2 Groningers
waren er ook zo'n 6 Duitsers, dus met recht toch wel een internationaal toernooi. Naast enkele
bekende namen van het ONJK in Borne en Eindhoven, was er natuurlijk ook nog een oude bekende,
Levi Nies. Levi speelt sinds dit seizoen bij Max Euwe in Enschede en doet ook mee aan alle GP's.
Levi's
moeder was ook mee en zo hebben wij deze middag gezellig bij kunnen praten over hun ervaringen

in het oosten. Levi zat net als Ruben in poule 1. Thijmen was als 6e ingedeeld in poule 2. Daarmee
hebben we dus ook 2 verschillen met de Nosbo te pakken, geen poule A van 6 deelnemers, maar
poule 1 met 8 deelnemers. Een ander verschil dat opviel was de gemiddelde leeftijd van de schakers.
Deze lag beduidend hoger dan bij de Nosbo-GP's. Maar circa 7 spelers waren onder de 10 jaar en de
oudsten waren 15 en 17 jaar oud.

Van de moeder van Levi begrepen we dat dit mogelijk komt doordat hier langer over de stappen
wordt gedaan, 1 jaar per stap en daarna nog een jaar over de Extra-stap. Dat betekent dat je al 10
jaar oud bent als je stap 2 compleet afgerond hebt. Voordeel is dat de theorie er dan wel heel goed
inzit. Misschien is dit ook een reden dat spelers langer door blijven schaken op de GP's, want met 14
jaar beginnen de winstkansen natuurlijk sterk te groeien.
In poule 1 speelde Ruben zijn wedstrijden met wisselend resultaat. Twee keer verspeelde hij een
voorsprong, 1 keer verlies en 1 keer remise, maar hij kwam ook 2 keer goed tot winst. Tussendoor
verloor hij terecht van de uiteindelijke winnaar. In de laatste ronde moest Ruben (2,5 punt) tegen
Levi (2 punten). Levi kwam een kwaliteit voor, maar Ruben kon met een loperoffer Levi mat zetten.
Zo kwam Ruben op een mooie 50% score en een 4e plaats. Levi kon met een 6e plaats ook tevreden
zijn.
In poule 2 had Thijmen het lastig, hij was veruit de jongste en kleinste. De eerste partij speelde hij
nog in de snelschaakstand en verloor. De volgende 2 partijen gingen helaas ook verloren. Uit laatste
4 partijen wist Thijmen toch 2 punten te pakken, waaronder één tegen een jongen die halverwege
de partij minutenlang ontzettend hard ging huilen, terwijl hij niet eens echt slechter stond. De
jongen bood 2 keer remise aan, maar Thijmen speelde door. Even leek dit toch niet goed te
gaan,want Thijmen verloor in een eindspel tegen een dame, één van zijntorens. In tijdnood en door
de emoties, hij stond schaak en wilde met zijn dame Thijmen juist schaak zetten, verspeelde de
tegenstander echter al snel zijn dame en daarmee de partij. Uiteindelijk eindigde Thijmen met 2
punten als 6e. Na afloop kregen alle schakers een medaille en de prijswinnaars nog een extra prijs.

Een kijkje bij de beginners in de Paardengroep
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 februari, 2012 - 23:42

Van iedere clubmiddag maak ik voor onze site een verslag. Zo blijft iedereen op de hoogte
hoe het er op de club aan toegaat en weten ook de ouders wat er op de club gebeurt. Zo is
en de loop van de jaren een mooi archief ontstaan. Heel leuk om terug te lezen en om de
"oude" foto's weer eens te zien. Zo af en toe vergeet ik even iets. Dat gebeurde ook in het
verslag van vorige week. Eline kreeg haar stap 3 diploma. Vergeten te vermelden! Eline
alsnog gefeliciteerd!

De Paardengroep
Vanmiddag veel afwezigen door allerlei oorzaken. Ook Evie kon niet komen, zij was door
ziekte geveld. Bram schoof een groepje door en ging aan de slag met de groep Evie. Ik nam
vanmiddag de groep Bram over. Natuurlijk stonden we vanmiddag eerst stil bij de
fantastische clubresultaten op het Basisscholenkampioenschap Stad Groningen. De
winnaars van de groepen 5 t/m 8 komen van onze club en wat te denken van de titel die
Joep won: schoolschaakkampioen 2012! En natuurlijk de derde scholen titel op rij voor de
Dom Helder Camara School, met in de teams allemaal clubleden! Met drie teams gaan zij
verder spelen in de halve finale provincie Groningen. In die halve finale is de school een van
de favorieten. Sommige jongens dromen al van het Nederlands Kampioenschap, maar
zover is het nog lang niet. In de week voor de halve finale komen de teamleden bij elkaar
voor teamoverleg op de school.
Clubleden leren van elkaar. Zo gingen Jonas en Martijn aan de slag met het leren van
openingen aan Koen, Merijn en Matthijs. Leuk om te zien dat kinderen van elkaar leren. In
de toekomst gaan we hier zeker verder mee. Vaak leren kinderen sneller van elkaar dan van
hun trainer.

Zie de twee torens van Tom op H2 en H3!
Geschaakt werd er natuurlijk ook. De tweede ronde interne competitie stond op het
programma. Wekelijks probeer ik iets te schrijven over de veschillende goepjes. Vandaag
een kijkje bij, voornamelijk, beginnende schakers: de Paardengroep. In deze groep spelen 9
beginnende schakers een enkele competitie waar iedere week iemand vrij is. Vanmiddag
was Nathan afwezig. Om iedereen te laten spelen werd ronde 7 gespeeld, waar Nathan vrij
zou zijn.
Tom tegen Helge was een partij waar je heel veel terug zag van wat beginners doen. Tom
met wit speelde zijn A pion naar A4 om vervolgens een toren naar A3 te spelen. Zijn doel
met met een toren de opening in te gaan. Helge speelde iets beter in de opening en liet de
torens staan maar ging met zijn pionnen lopen. Beiden vergaten hun paarden en lopers te
ontwikkelen. Helge won de partij. Voor ons als trainers weer iets om aan te werken bij Helge
en Tom.
In de partij tussen Jelger en Romeo zagen we ook iets wat niet helemaal klopte. Romeo had
met wit gerokeerd maar waar stonden koning en toren? Op de verkeerde velden! Koning op
H1 en toren op G1 i.p.v. G1 en F1. De koning van Romeo stond volledig ingesloten. Zijn
toren werd geslagen door een paard, die Romeo terug sloeg met zijn loper maar ging mat
met aanval van de dame. Trainster Miryam heeft direkt met Romeo nog even rokeren
doorgenomen.

Verkeerde rokade van wit!
Ramin en Roos schaken al langer, wat te zien is in hun opening. Zij ontwikkelen wel hun
stukken: eerst pion(nen) naar het centrum, paarden en lopers actief maken en rokeren.
Maar wat te doen na de openingszetten. Je moet dan een plan maken wat voor veel jonge
spelers niet zo eenvoudig is. Ramin lukte dat beter dan Roos. Hij zocht de aanval wat de
nodige stukken opleverde. Die winst gaf Ramin niet meer uit handen. Beau speelde tegen
Tristan die binnenkort ook clublid gaat worden. Tristan kan al wat schaken wat duidelijk te
zien was. Tristan ontwikkelde ook zijn stukken waar Beau te veel met zijn pionnen aan het
lopen was. Paarden en lopers zijn sterker dan pionnen, als ze ontwikkeld zijn. Ook Tristan
speelde vol op de aanval (ook typisch voor beginners, ze denken dan niet aan verdedigen)
en wist met twee torens en een dame mat te zetten.
Op alle borden veel voorbeelden van "op de randen schaken". De stelling op foto van
de partij tussen Tom en Helge is een voorbeeld. Zie de twee torens van Tom op de H lijn en
het zwarte paard op A6. Beginners kiezen vaak voor veilige plaatsen aan de rand van het
bord. Stukken zijn daar minder actief dan midden op het bord. Voor het zwarte paard is F6
veel sterker. Het paard kijkt naar veel meer velden. Met veel spelen gaat het er vanzelf uit.
Een misschien vreemde vergelijking: bij voetbal spelen kinderen bij de F jes vaak op een
kluitje, niet aan de rand, maar in het midden van het veld.
Hoe kan dit? Teamsport waarbij ze op elkaar vertrouwen, misschien, wie het weet mag het
zeggen, en ons mailen!
Veel partijen in de Paardengroep waar de trainers waar veel lesmateriaal hebben gekregen!
Komende weken kunnen we hiermee aan de slag.
Alle uitslagen staan weer op de site. Alle partijen die niet werden gespeeld worden a.s.
vrijdag ingehaald.
In de piramide werd ook weer volop gespeeld, ook deze uitslagen en de nieuwe stand zijn
verwerkt!

Bekers en Euros op Zuidlaarder Jeugdtoernooi
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 februari, 2012 - 14:36
Het Zuidlaarder Jeugdtoernooi is een open toernooi waar twee toernooi vormen worden gespeeld:
vierkampen en rapid in een groep met 9 speelronden. Jonas, Eelke en Martijn kozen voor
vierkampen, Ramin, Jaimey, Daan, Niels, Ruben B. en Thijmen kwamen uit in het rapid toernooi.
Met 53 deelnemers lag het aantal wat hoger dan vorig jaar. Het toernooi verdiend zeker meer
deelnemers. De organisatie is goed voor elkaar en er wordt gespeeld in klaslokalen van het Zernike
College.

Misschien ligt het aan de wat korte speeltijd van 10 minuten p.p. voor het rapid toernooi wat voor
veel schakers toch wat aan de korte kant is. Vanmiddag zag ik bij een aantal partijen dat spelers in
tijdnood kwamen. Of ligt het aan de prijzen? Er zijn bekers voor de beste 3 t/m 10 jaar, t/m 12 jaar en
t/m 15 jaar. Veel jonge spelers zien een kans op een prijs erg klein worden als je moet winnen van 10
jarigen die vaak veel sterker zijn en meer ervaring hebben. Vorig jaar mochten ouders en begeleiders
niet in de speelruimte komen, dat was erg jammer. Gelukkig waren de lokalen vandaag wel
toegankelijk. Net als op ons toernooi moest iedereen die niet speelt achter de tafels blijven.
Iedereen hield zich hieraan.
Ramin had niet echt zijn dag. Hij won twee partijen en eindigde in de achterhoede. Jaimey zit een in
een schaakdip. Na een succesvolle periode met veel gewonnen prijzen lukt het de laatste weken niet
zo. Het enige wat je kan doen is spelen om de oude vorm weer op te pakken. En Jaimey moet zijn
speelstijl wat gaan aanpassen. Tegen betere tegenstanders kan je niet vol op de aanval spelen, en
vaak in de opening al met je dame gaan lopen. Vanmiddag ging het wat beter voor Jaimey, hij
scoorde 4 punten.

Daan en Niels besloten in de vierde ronde tot een zakelijke remise. Ik denk dat beiden niet durfden
te spelen voor de winst. Een dag eerder had Niels voor de competitie gewonnen van Daan en even
later in de piramide verloren. Met 3.5 punten na de vierde ronde was er voor beiden nog veel
mogelijk. Met Daan ging het na de remise een stuk minder. Uit de overige partijen scoorde hij nog 1
punt. Vier partijen gingen verloren o.a. tegen Thijmen. Zijn laatste partij speelde Daan veel te snel
wat onnodig tot stukverlies leidde en dat kost je de partij.
De broertjes Ruben en Thijmen speelden de hele middag in de top van het klassement. Ze kwamen
elkaar niet tegen, maar troffen wel clubgenoten. Ruben won van Jaimey en verloor van Niels. Deze
partij was spannend en kon alle kanten uit. De klok was echter beslissend. Beide jongens waren in
tijdnood en dan maak je net de verkeerde keuzes. Dat overkwam Ruben waarna Niels de partij won.
Thijmen won van Daan en ook, verrassend, van Niels. Na de 9 speelronden bleek dit puntverlies voor
Niels een dure te zijn, net geen toernooiwinnaar! In de eindstand werd Thijmen vierde, Ruben derde
en Niels tweede.

In de leeftijdgroep t/m 10 jaar won Ruben de tweede prijs en Thijmen mocht de beker voor plaats 3

meenemen. Niels won van de latere toernooiwinnaar maar na de verlies partij tegen Thijmen kwam
hij een half punt tekort voor de eerste plaats. De beker voor de beste schaker t/m 15 jaar ging wel
mee naar huis. In de leeftijdsgroep t/m 12 jaar hadden we geen deelnemers.
In de vierkampen lag het speeltempo een stuk lager. De deelnemers hadden 35 minuten + 5
seconden per zet op de klok. De prijzen bij de vierkampen waren enveloppen met inhoud.
Jeugdspelers die spelen om geld, daar zijn de meningen onders de ouders nogal wisselend, het blijft
de vraag of je dat als organisatie moet doen.
Jonas won twee partijen, van Sake Jan (vader Eelke) en Erwin Kok (jeugdleider ScepU). De laatste
partij werd remise. 2.5 Punten was voldoende voor de eerste plaats in de groep. Jonas ziet zijn
spaargeld dus groeien.
Martijn zat met Eelke in een groep. Hun onderlinge partij werd remise. Beiden zagen niets meer in
de stelling. Eelke won van Leonard maar verloor van een Duitse tegenstander van schaakclub
Heisfelde (Leer). Tegen deze tegenstander speelde Martijn remise. Eelke werd derde in de groep
met 1.5 punten Martijn scoorde 2 punten. Een gedeelde 1e en 2e plaats. De Euros voor deze plaasten
moest hij delen met zijn Duitse schaakcollega.
Tijdens de prijsuitreiking waren bijna alle schakers die geen prijs hadden verdiend al vertrokken. Dat
was een beetje jammer. Juist de prijsuitreiking moet het hoogtepunt van het toernooi zijn!
Tijdens het toernooi raakte mijn fototoestel defect. Een aantal fotos zijn geplaatst, helaas geen
beelden van de prijsuitreiking.

Derde titel op rij voor Paardensprong E team
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 februari, 2012 - 21:49
Slechts 6 teams kwamen vandaag naar de Hunzeborgh om de strijd aan te gaan voor het NOSBO Eteam kampioenschap. Dat aantal lag gelijk aan vorig jaar maar als je bedenkt dat de helft van de
teams van de thuisclub kwam dan rijst de vraag hoe het noordelijke jeugdschaken ervoor staat.
Opvallend dat vanuit de provincie Drenthe al enige jaren geen deelnemend team is geweest.
Jammer want teamschaken vinden de meeste kinderen veel leuker dan een individuele partij.

NOSBO E team kampioenen: Eelke, Thijmen, Daan en Jonas
Naast onze teams kwamen teams van SC Groningen, Unitas en Ten Boer aan de start. In het Ten
Boerster team allemaal beginnende schakers. Zij en ook ons derde team kwamen om te leren en
ervaring op te doen. Heel dapper dat je meedoet, wetende dat je veel gaat verliezen. Maar zoals ik
voor het toernooi opmerkte: iedereen is als beginner met een lage rating begonnen en leren doe je
door veel te spelen.
In ons derde team op bordvolgorde Ramin, Helge, Roos en Beau. Zij verloren van onze twee
gevorderde teams en van Unitas en Sc Groningen. Van de laatste tegenstander wist Roos wel een
bordpunt te winnen. In de andere matches werd verloren met 4 – 0. In de laatste ronde speelde het
team tegen Ten Boer en wisten ze de eer te redden, een mooie 3 – 1 overwinning.

Team 2: Jaimey, Pieter, Huub en Matthijs, keurig derde!
Vooraf was de verwachting dat de strijd voor het kampioenschap zou gaan tussen ons eerste team,
SC Groningen en Unitas. Maar ons tweede team bleek vanmiddag een gevaarlijke outsider. Achter
de borden: Matthijs, Jaimey, Pieter en Huub. Het team verloor in de eerste ronde van team 1 op alle
boden maar tegen team 3 werden in de tweede ronde de bordpunten gelijk getrokken, 4 – 0 tegen
team 3.
Unitas was de tegenstander in ronde drie met een verrassende uitslag 2 – 2 die misschien nog
mooier had kunnen uitvallen. Huub en Pieter, die vandaag erg goed speelden wisten bordpunten
binnen te halen. Op bord een verloor Matthijs van een tegenstander met rating 1000+ dus bepaald
geen schande. Op bord twee leek Jaimey te gaan winnen met een mat in 1 maar heel jammer Jaimey
had deze zet niet gezien. Hij verloor de partij maar een heel mooi resultaat voor het team. In ronde
vier werd 100% gescoord tegen Ten Boer. In de laatste ronde zou de beslissing vallen, een derde of
misschien wel een tweede plaats leek haalbaar.
De favoriet voor de titel team 1 had voor aanvang van de laatste ronde alle matches met 4 – 0
gewonnen en was zeker van de tweede plaats. In de laatste ronde schoven Jonas, Eelke, Thijmen en
Daan achter de borden voor de beslissende match tegen Unitas. Team 2 speelde tegen concurrent
voor een podiumplaats SC Groningen. Matthijs, Pieter en Huub wonnen hun partij zonder
problemen, met een 3 – 0 voorsprong zat alleen Jaimey nog achter het bord en hij keek tegen een
behoorlijke achterstand aan. Op dat moment had team 1 de buit al binnen. Op de borden 2 t/m 4
hadden de Unitassers geen enkele kans.

Team 3 in actie tegen team 2.

Jaimey zag heel knap dat op het bord drie keer dezelfde stelling verscheen en het dus remise was.
Hij vroeg dit aan de teamleider van SC Groningen die er terecht geen mening over had. Jaimey had
de remise moeten claimen en eventueel de scheidsrechter er bij moeten roepen. Dit was hij
misschien vergeten en werd er doorgespeeld. De achterstand was niet meer goed te maken, helaas
Jaimey verloor. Jonas was toen nog aan het spelen en bood remise aan, de winst was immers
binnen. Het aanbod werd geaccepteerd.

Het Paardensprong 1 team werd NOSBO kampioen met slechts een half bordpuntje verlies. Voor de
club is het de derde keer op rij dat ons E team NOSBO kampioen is geworden, een geweldige
prestatie. Team 2 eindigde gelijk met Unitas, ook het onderlinge resultaat van de match (2-2) bracht
geen beslissing. Volgens het reglement vervalt dan het resultaat uit de onderlinge match op het
vierde bord. De winstpartij van Huub vervalt dan en wint Unitas met 2 – 1. Zij werden tweede waarbij
opgemerkt kan worden dat Unitas in hun match tegen SC Groningen op bord twee geluk had dat de
Groningen speler twee keer een damevoorsprong verloor en uiteindelijk ook de partij. Het was als
het goed uitgespeeld was zeker 2 – 2 geworden. Ook in schaken is van alles mogelijk!
Ons eerste team gaat veder spelen op het Nederlands Kampioenschap op 12 mei in Barneveld.
Afgelopen jaren speelden we top 10. Gezien de ratings van de jongens die hoger liggen dan
afgelopen jaren is een top 5 plaats misschien mogelijk. Dit jaar zijn slechts twee NOSBO NK plaatsen
beschikbaar. Ons tweede team mist maar net een NK plaats, jammer maar volgend jaar heeft team
2 wellicht een kans om zich te plaatsen. De opkomst bij regionale ronden bepaald mede het aantal
NK plaatsen, hopelijk komen meer E teams naar dit kampioenschap dan de afgelopen twee jaar!
Uitslagen en foto’s zijn geplaatst elders op de site!

Even geen verslag clubmiddag maar wel
clubnieuws
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 februari, 2012 - 22:44

Zo af en toe gebeurt het binnen de club, even geen tijd voor verslaglegging van de
clubmiddag. De afgelopen weken hebben we het binnen de club druk gehad: E team
kampioenschap, trainersvergadering zodat er even geen tijd was voor een verslag. Ook
komende weken staat er veel te doen: Jantje Betonactie, instroom nieuwe clubleden, ons
toernooi op 31 maart., kampeerweekend en het schoolschaken. Maar na de vakantie komen
er weer verslagen.

Afgelopen twee clubmiddagen kregen twee schakers hun stap diploma. Matthijs slaagde
voor zijn Stap 2 examen en Roos mocht afgelopen vrijdag haar Stap 1 diploma in ontvangst
nemen.
Gefeliciteerd!

In de interne competitie wordt volop gespeeld. Normaal spelen we volgens het schema
zoals die staat bij de uitslagen maar af en toe wijken we daarvan af door absente clubleden.
Bij de uitslagen is niet te zien welke partijen er zijn gespeeld. Vanaf deze week plaatsen we
de uitslagen in het verslag van de clubmiddag.
Uitslagen vrijdag 24 februari:
Koningsgroep:
Joep - Eelke 1 - 0
Jonas - Hugo 1 - 0
Damegroep:
Niels - Jort 0 - 1
Daan - Sieger 1 - 0
Torengroep:
Thom - Niek 0 - 1
Ruben B. - Jaimey 0 - 1
Lopergroep:
Merijn - Tess 1 - 0
Ward - Matthijs 1 - 0
Pieter - Huub 1 - 0
Paardengroep:
Tristan - Roos 1 - 0

Ramin - Romeo 1 - 0
Jelger - Tom 0 - 1

Eelke en Jonas in het 19e Zwolse
weekendtoernooi
Ingezonden door Anoniem op 7 maart, 2012 - 23:12
In het afgelopen weekend, 2-4 maart 2012, deden twee Paardensprongers mee aan het 19e Zwolse
weekendtoernooi: Eelke en Jonas, én de vader van Eelke, Sake-Jan. Het werd een prima toernooi, en
ondanks het feit dat de drie musketiers (net) niet in de prijzen vielen, kunnen we toch met
tevredenheid terugkijken op hun prestaties. Eelke en Jonas (en Sake-Jan) speelden in B-groep,
rating onder 1800. [En ik, vader van Jonas, mocht de spullen van Jonas dragen en meedoen bij de
analyses van partijen].
Net zoals toen Jonas meedeed aan het weekendtoernooi in Leeuwarden, stonden er eigenlijk 6
partijen op het menu (bedenktijd: 1 uur en 45 min voor 40 zetten, daarna een kwartier extra voor de
rest van de partij), vrijdag één partij, zaterdag 3 en zondag 2. Maar om te voorkomen dat het niet té
intensief en vermoeiend zou worden, besloten de Paardensprong-delegaties om zaterdag slechts
twee partijen te spelen (de derde partij van deze dag werd daarom een zogenoemde "bye", wat een
half punt opleverde). We overnachtten namelijk ook thuis in Groningen (Eelke) resp. Franeker
(Jonas) wat ook betekent dat er reistijd is en dat je weinig slaap krijgt als de laatste partij tot diep in
de avond duurt (laat staan dat er misschien geen trein meer te halen is). Met name was het zondag
te voelen dat je vroeg naar Zwolle moest om om 9 uur te kunnen beginnen. Maar zoals gezegd, het
was allemaal de moeite waard.
Eelke scoorde 1,5 (2 remises + de bye), iets boven zijn verwachte score, prima. In allebei de
remisepartijen stond Eelke iets beter. In ronde twee had Eelke een iets betere stelling in de
onderlinge partij tegen zijn vader - deze partij kwam tot stand doordat de organisatie zaterdag
ochtend zag dat veel deelnemers grote vertragingen opliepen omdat ze vastzaten in het verkeer, en
men besloot daarom dat de laatkomers beter tegen elkaar konden spelen, i.p.v. te verliezen wegens
te late verschijning, een soepele oplossing. De tweede remisepartij van Eelke had meer kunnen
opleveren, in ieder geval stond Eelke op een gegeven moment, voor zover ik het kon zien i.i.g., een
stuk voor, maar zijn tegenstander slaagde erin de stelling dermate vast te laten lopen, dat een
doorbraak niet mogelijk was.
Jonas speelde een geslaagd toernooi: 1 overwinning + 3 remises (waarvan een bye). De meest
noemenswaardige partij was de tweede partij die Jonas won door, met zwart, zijn tegenstander
(rating 1780), mat te zetten in 14 zetten. (Deze korte partij betekende overigens dat we tijd hadden
om te gaan wandelen in de oude stad). De remise in de laatste partij kwam tot stand na goed spel
door Jonas en na een generale afruil had Jonas uitzicht op een iets beter toreneindspel, maar Jonas
was tevreden met remise (en een ratingwinst). In totaal scoorde Jonas 1,37 boven zijn verwachte
score. Na afloop van het toernooi heerste de hoop dat Jonas in aanmerking voor de jeugdprijs zou
komen, maar de leeftijdsgrens was 18 jaar (misschien een idee om meer jeugdprijzen in te stellen
om het verder leuke toernooi nóg aantrekkelijker te maken voor jongere en de jongste spelers).

Sake-Jan deed ook goede zaken door 4 punten te scoren, 3 overwinningen + twee remises (waarvan
een bye). Helaas was het net een half punt te weinig om in de prijzen te vallen.
Het was een uitstekend georganiseerd toernooi. De rondes begonnen zoals gepland en
moeilijkheden werden snel en soepel opgelost (zoals de eerder genoemde incident zaterdag). Er was
een grote analyseruimte aanwezig boven de speelzaal. En er was een bar met snelle en vriendelijke
bediening (koffie: 1,40 euro). Tijdens het toernooi heerste een relaxte en goede sfeer in dit
denksportcentrum, gesitueerd in een kerkgebouw, vlak naast het station (perfect voor ons
treinreizigers!). Als het toernooi volgend jaar hun lustrum gaat vieren, hoop ik zeker dat we weer van
de partij kunnen zijn.
Alle uitslagen + foto's op de toernooi-website:
http://www.zwols-sg.nl/index.php?p=70 (op de voorpagina o.a. een foto met Eelke en Jonas in hun
gele Paardensprong-tenue)

De Zaaier winnaar halve finale scholen, DHC
derde
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 maart, 2012 - 22:25
De halve finale provincie Groningen is voor de scholen die zich geplaatst hebben in hun regio de
tussenronde op weg naar de NOSBO finale Groningen/Drenthe. Slechts vier scholenteams plaatsen
zich vanuit onze provincie voor die finale. In de warme bovenzaal van het Denksportcentrum
kwamen 25 teams in actie waaronder een aantal scholen met clubschakers van SC de
Paardensprong.

de Zaaier in actie

De Borgmanschool met Sieger en oud clublid Ilja, de Heerdstee met Jonas en Merijn, Thijmen en
Ruben B. in het team van de Zaaier (Delfzijl) en drie teams van de Dom Helder Camara School. De
teams met veel clubspelers hadden de meeste kans voor het bereiken van de finale.

Als voorbereiding op dit toernooi kwamen de kinderen van de DHC en de Heerdstee bij elkaar om de
opstelling te bespreken en de tegenstanders te analyseren. Heel nuttig voor de kinderen die veel
clubschakers kennen maar niet weten op welke school ze zitten. En een moment om toch te
waarschuwen voor tegenstanders die je niet kent en waar je zomaar punten aan kan verliezen.

DHC 3

DHC 3 met teamleider Edwin ging voortvarend van start. Danny, Matthijs, Ward en Huub wonnen de
eerste twee matches tegen het Vlot en de Windroos 1. Met het spelen in het Zwitsers systeem kom
je dan sterke tegenstanders tegen. In ronde 3 en 4 de Bredero school en de Fontein. Deze scholen
waren te sterk voor het team maar er werden wel 1.5 bordpunten gewonnen. Na deze matches was
het team wat gezakt in het klassement en kon er weer gewonnen worden. Tegen de Windroos 2
werden op alle borden de punten gepakt. In ronde zes trof het team hetzelfde scholen shirt: DHC 2.
Natuurlijk was het team niet opgewassen tegen hun schoolgenoten maar Danny zorgde voor een
verrassing door Joris op het eerste bord te verslaan! In de laatste ronde kwam de kers op de taart als
beloning voor een prima toernooi. De Tiggeldobbe werd eenvoudig opzij gezet. Alleen Ward op
bord drie speelde remise, op de andere borden gingen de punten in de tas. Het team eindigde boven
verwachting op een fraaie negende plaats. Dat biedt perspectief voor de toekomst!

Het tweede DHC team, met teamleider Niels, was misschien een van de kandidaten voor een plek in
de top vier. Vorig jaar lukte dat maar het moet gezegd, dit jaar was niveau wel hoger met meer
scholen die hoog konden eindigen. Het team kwam aan de start in bijna dezelfde opstelling als vorig
jaar. Alleen Koen ontbrak, hij speelt in DHC 1. In de eerste ronde wachtte direkt een goede
tegenstander, de Zaaier uit Delfzijl. In de voorbeschouwing op deze site al door mij getipt als
outsider. Met Ruben B. en Thijmen heeft dit team potentie om ver te komen. De broers Niek (bord
2) en Jort (bord 4) zorgden met winstpartijen voor het eerste matchpunt. In ronde twee kwam deze
eindstand ook op het bord. Tegenstander Usquert met ook veel clubschakers wist de punten te
pakken tegen Niek en Jort. Joris (bord 1) en Ruben (bord 3) zorgden voor het gelijke spel. Het Friese
Honk was geen partij in de derde ronde. Op alle borden werd gewonnen.

DHC 2

Om binnen de top vier te eindigen mag je niet teveel matchpunten laten liggen. Dat lukte het team
niet. In ronde vier en vijf werd gelijk gespeeld. Op een aantal borden werd onnodig verloren.
Materiaal voordeel werd niet omgezet in winst. Dure matchpunten gingen naar de tegenstanders. In
de laatste twee speelronden werd wel gewonnen tegen DHC 3 en de Fontein. In de eindstand
eindige het team op een hele zure plaats: 5e met een half bordpunt achterstand op nummer vier
Usquert. Jammer dat Joris niet bepaald zijn schaakdag had met slechts 2 uit 7. Ruben had dat wel.
Op het belangrijke derde bord 6 uit 7. Alleen een verloren partij in de eerste ronde tegen clubgenoot
Thijmen.
Geen finaleplaats voor team 2, erg jammer!

DHC 1 was vooraf de favoriet voor de titel. In dit team een wijziging t.o.v. vorig jaar. Bord drie speler
Levi is verhuisd. Hugo speelt nu op dit bord en Koen speelt op bord vier. De jongens in dit team
willen maar een ding: Nederland Kampioen worden. Een mooi streven maar er schuilt een gevaar:
onderschatting. In de voorbereiding heb ik de jongens er steeds op gewezen: we beginnen in de
Stad dan provincie en dan de finale voor plaatsing. Niet te ver vooruit kijken, er moet nog wel
gespeeld worden!

de Zaaier - DHC 1

Het team begon goed. In de eerste ronde werd de Windroos 2 makkelijk verslagen. Joep liet zien hoe
je met grote voorsprong tegen een Koning alleen mat geeft. Met wit gaf hij de overbodig lopers en
de a en b pion gewoon weg om ruimte te maken voor mat met koning/toren. In de tweede ronde
wachtte de titelverdediger de Borgstee uit Grijpskerk. In dit team veel wijzigingen t.o.v. vorig jaar,
Chris, Daan en Falco zijn middelbare scholieren geworden. De laatste jaren waren we echt rivalen
van elkaar maar ook schaakvrienden. Op de laatste twee NK’s waren beide scholen aanwezig met
mooie resultaten. De match vandaag was minder spannend. Het DHC team was te sterk op de
eerste drie werd gewonnen. Op bord vier ging het punt naar de Borgstee.

Na deze belangrijke winst werd tegen de Borgman school gewonnen. Op bord een speelde Sieger
een prima partij maar in tijdnood verloor hij in het eindspel een toren. Niet veel later viel zijn vlag.
De Brederoschool heeft een aantal goede clubschakers, bekende gezichten dus in de volgende
ronde. Martijn verloor heel snel zijn partij. Hij wist geen antwoord te geven op de opening van zijn
tegenstander. Hugo trok de stand gelijk maar op bord vier zag Koen een mat met dame loper over
het hoofd. Het was aan Joep om de stand gelijk te trekken maar hij stond in een lastige stelling met
een lichte achterstand. Bovendien was hij in tijdnood. Met minder dan een minuut op de klok had
Joep natuurlijk haast. Hij gaf zijn tegenstander schaak maar zijn tegenstander deed een andere zet.
Joep attendeerde zijn tegenstander erop schaak op te heffen maar vergat zijn klok in te drukken.
Kostbare seconden tikten weg. Wat Joep in de haast vergat: zijn tegenstander had de dame
aangeraakt en moest eigenlijk schaak opheffen met de dame die daarna geslagen kon worden.
Helaas had Joep dat niet gezien maar dat was niet voldoende geweest om te winnen. De tijd was
simpelweg te kort. De vlag viel en de match was verloren. Tranen bij Joep maar niet alleen Joep
verloor maar ook het team!

DHC 1, Koen moest voor de uitreiking weg.

Het team leek aangeslagen. Maar ronde vijf lagen er mogelijkheden tegen de Fontein. Achter de
borden van de Ten Boersters een aantal clubschakers. Maar gezien hun rating lag winst in het
verschiet. Het liep echter helemaal anders. Hugo verloor zijn dame met een vorkje. Hij won de dame
later wel terug maar in het eindspel maakte Hugo een paar fouten. Zijn tegenstandster
promoveerde een pion tot een dame waarna de partij verloren ging. Ook op bord vier ging het mis,
Koen liet zich plotseling mat zetten en ook op bord een ging het helemaal mis bij Martijn. Joep was
de enige die zijn niveau haalde en redde de eer. Een hele domper voor het team en natuurlijk feest
bij het team van de Fontein en hun teamleider Roelof. De Fontein schaakte de hele middag in de top
van het klassement maar mist de finale. DHC 2 won wel van het team. Met de hoogste
weerstandpunten (64) van alle scholen werd het team 12e.

Tijd voor mij als teamleider om het team bij elkaar te roepen voor overleg. De koppies moesten leeg
om in de laatste twee ronden zoveel mogelijk punten te scoren. Tegen de Tweemaster uit Leek won
het team weer. Alleen op bord een verloor Martijn van Adrian, hij ging door de klok. In de laatste
ronde een spannende strijd tegen de Zaaier, koploper op dat moment. Hugo won snel van
clubgenoot Thijmen. Joep kwam een dame voor en speelde het goed uit 2-0, maar nog niet
voldoende. Koen had alle kans op bord vier maar vergat druk te zetten op de tegenstander. Hij
speelde te verdedigend terwijl er in het middenspel via toren 2e rij matmogelijkheden lagen. Martijn
speelde op dat moment tegen Ruben B. en bood een paar keer remise aan. Ruben weigerde dus
moest Martijn flink aan de bak. Na een toren te hebben gewonnen was de partij gedaan 3-0. Koen
was verwikkeld in een pionnen eindspel. Hij vergat met zijn Koning een pion te slaan, en zo remise te
bereiken. Niet slim want nu kon de pion doorlopen naar het promotieveld waarna het over was. De
3-1 winst was voldoende voor de derde plaats. De Zaaier won het toernooi waar in de top de
verschillen heel klein zijn. De laatste jaren was het niet zo spannend geweest.
Voor de DHC 1 schakers liep het goed af. Zij gaan samen met de Zaaier, de Bredero en Usquert naar
de finale. De verloren matches zijn een goede leerschool voor het team. Onderschat de
tegenstander nooit! Het verlies tegen de Fontein kostte het team de titel maar de echte prijzen, NK
tickets, worden op 24 maart vergeven. Vanuit Drenthe komen de Kloostertuin, de Veldkei, de Theo

Thijssen en Diedeldoorn. In deze scholenteams weinig clubspelers dus oppassen!

Borgmanschool

De schakers van de Borgman speelden een goed toernooi met een fraaie 16e plaats.

Geslaagd debuut Heerdstee

Tekst: Anders

Via een verrassend goede voorronde bij de Basisscholenkampioenschappen Stad Groningen, én een
wildcardtje (zie Infoblad nummer 8), mocht het Heerdstee-team zaterdag 10 maart meedoen aan de
halve finale. Deze keer in het Jannes van der Wal Denksportcentrum aan de Oliemuldersweg. Niet
zonder enige spanning trad het team op, want kon het team het nou waarmaken dat het mee mocht
doen? Het antwoord was, gelukkig, een "ja". En het begon zelfs met een meer dan vliegende start,
want het team, bestaande uit Julian Reitsma (groep 8), Leander Laurens (groep 6), Merijn Kortman
(groep 6) en Jonas Hilwerda (groep 5), won met een knappe zege (2,5-1,5) over een sterk team van
een school uit Winschoten. Eigenlijk was het toernooi nu al een succes, vond ik. Maar wie wist of er
nog meer in het team zat met Julian en Leander als enthousiaste schoolschakers en Merijn en Jonas
als clubspelers?

de Heerdstee
Omdat er volgens het zogenaamde Zwitserse systeem werd gespeeld, moest het team nu spelen
tegen andere teams die ook goed hadden gepresteerd in de eerste ronde. Dat leverde in de
volgende twee ronden twee nederlagen (twee keer 3-1) op, maar dan kom je dus weer te spelen
tegen teams die ongeveer hetzelfde hebben gepresteerd. En in ronde vier moest het team daarom
tegen de Wegwijzer, wat resulteerde in een knappe 3-1 overwinning. Na deze ronde stond het team
nu op een (gedeeld) elfde plaats. We begonnen er nu over te praten dat het leuk zou zijn om in de
top tien te eindigen, maar nu kwamen er weer sterkere tegenstanders tegenover het Heerdstee
team, dat in de volgende twee ronden beide keren met 3-1 verloor. Het moet echter gezegd worden
dat er soms meer in had gezeten, maar door enkele onnauwkeurige zetten werden er soms wat
stukken (en daarmee punten) weggegeven. Maar over het algemeen werd er op alle vier borden
goed gespeeld, vond ik, en het was erg leuk naar alle spannende partijen te kijken.

In de laatste ronde won het team met 4-0, zonder te spelen, want er deden in totaal 25 teams mee,
en daarom moest in elke ronde een team worden overgeslagen. Maar deze match leverde dus wel
een overwinning (4-0) en daarmee twee matchpunten op. In totaal scoorde het team 6 matchpunten
en 13,5 bordpunten, en dat leverde een plaats als nummer 15 op in het eindklassement.

In de aanloop naar de halve finale kwam het team twee keer bijeen om te oefenen. En dat wierp
vruchten af, want we hadden o.a. matzetten met twee torens tegen koning geoefend, en juist zulke
stellingen verschenen een paar keer op de schaakborden, die dan zonder te veel moeite konden
worden omgezet in overwinningen.

Al met al vond ik het een succesvol debuut voor de Heerdstee bij de halve finale
Basisscholenkampioenschappen en ik wil daarom ook graag bij deze alle vier jongens (én hun
ouders) bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Het was erg leuk om mee te maken dat de
jongens het zeer serieus aanpakten terwijl ze er tegelijkertijd ook lol aan beleefden.

De prestatie van dit jaar kan worden gebruikt als inspiratie voor deelname volgend jaar. Ik was al van
plan om op de Heerdstee schaakles op te zetten, en hier ga ik nu zeker mee door en gebruik de
deelname aan de Basisscholenkampioenschappen als springplank. Zodra de opzet klaar is, komt er
meer informatie over schoolschaken op de Heerdstee. Maar kun je niet daarop wachten, ben je altijd
welkom om een keertje te komen kijken op een clubmiddag van de schaakclub de Paardensprong op
vrijdag middag van 16.15 tot 17.30 uur in buurtcentrum De Hunzeborgh.

Fotos en uitslagen elders op de site!

Stinkende' schakers op slippers zijn verboden op
EK
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 maart, 2012 - 23:14
19/03/12, 14:12 − bron: ANP/redactie
Het Europees kampioenschap schaken dat morgen in het Bulgaarse Plovdiv begint, is een
welriekende aangelegenheid. De organisatie heeft strenge voorschriften over kleding en
hygiëne afgekondigd. Schakers die onfris ruiken, kunnen het wel vergeten. Ook de liefhebbers
van slippers mogen niet achter het bord plaatsnemen.

Veel schakers in een donkere, dichte ruimte komt de frisse sfeer niet ten goede.
Niemand ontkomt aan de kledinggreep van de ECU. De bond heeft namelijk ook bepaald dat de
arbiters keurig gekleed hun taak moeten volbrengen. Bovendien heeft de organisatie het recht
toeschouwers die er naar haar zin niet al netjes uitzien, uit de speelzaal te verwijderen.
Wie met een gat of scheur in zijn broek wil gaan schaken, wordt verzocht iets netters te gaan
aantrekken. De kleren moeten zichtbaar schoon en ruikbaar gewassen zijn. De tijd dat schakers
vermomd als zwervers aan hun partij konden beginnen, lijkt voorbij. Veel sponsors schrokken nog
wel eens wanneer ze hun evenement zagen opgesierd door deelnemers in teenslippers, korte broek
en rafelige T-shirts. Dat is wat de Europese schaakunie (ECU) betreft verleden tijd.
Niet alleen de mannen moeten zich houden aan de plicht van een keurige verschijning. De vrouwen
kunnen ook niet meer lukraak van alles aantrekken. Bovendien heeft de ECU bepaald dat bij blouses
slechts de twee bovenste knoopjes mogen openstaan. Een decolleté geeft geen pas en leidt te veel
af. Sieraden mogen, mits passend bij de kledij. De voorschriften hebben het over een 'harmonieuze
verschijning'. Baseballpetjes nee, religieuze hoofdbedekking ja.
Niemand ontkomt aan de kledinggreep van de ECU. De bond heeft namelijk ook bepaald dat de
arbiters keurig gekleed hun taak moeten volbrengen. Bovendien heeft de organisatie het recht
toeschouwers die er naar haar zin niet al netjes uitzien, uit de speelzaal te verwijderen.
Ook wat het schaken zelf betreft is er een opvallend strenge maatregel getroffen. Er mag geen
remise meer worden aangeboden voor de 40e zet. De tijd dat bij mooi weer de tennisbaan meer
lonkte dan het schaakbord is voorbij. De schaakbond wil ook voorkomen dat zogenoemde
salonremises na 12 zetten de strijdvaardigheid en daarmee de aantrekkelijkheid van het toernooi
inperken.
Van de onberispelijk geklede Nederlandse deelnemers is regerend nationaal kampioen Anish Giri
(17) een van de favorieten voor de Europese titel. Hij is als vierde geplaatst in het veld van 350
deelnemers. De andere Nederlanders zijn Ivan Sokolov, Erwin l'Ami, Sipke Ernst en Jan Smeets. De
winnaar van het toernooi van elf ronden mag na afloop 14.000 euro bij de kassa ophalen. De 23
beste spelers verdienen bovendien een kwalificatieplek voor het wereldkampioenschap

DHC schoolschakers prolongeren titel!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 maart, 2012 - 21:51
De finale van het NOSBO schoolschaken werd vanmiddag gespeeld in Buurtcentrum de Kleihorn in
de Groninger wijk Beijum. De Dom Helder Camara school (DHC) was samen met SC de
Paardensprong organisator van dit kampioenschap. Het plan was eerst om de finale in de school te
spelen maar bij nadere inventarisatie bleek de school beperkingen te hebben. Zo is er geen kantine
aanwezig. In de Kleihorn is een aparte ruime speelzaal beschikbaar, een kantine en een
ontspanningsruimte waar simultaan gespeeld kon worden tegen Nedelands kampioen G, Jonas
Hilwerda. Natuurlijk ontbraken de Donald Duckjes niet en was Mr. Bean weer gast om op de
lachspieren te werken. Het was prachtig weer, menig ouder zat heerlijk in het zonnetje.

Don Helder Camara: kampioen 2012
Het toernooi onder leiding van Trevor Mooijman als arbiter en Anders Bay voor de uitslagen
verwerking begon stipt om een uur. Vorig jaar waren de Groninger scholen veel te sterk voor de
Drentse en dat leek in de eerste ronde ook dit jaar het geval te zijn. De Diedeldoorn (Emmen), Theo
Thijssen (Assen) en de Veldkei verloren op alle borden tegen De Zaaier (Delfzijl), de Bredero en de
DHC (Groningen) alleen de Kloostertuin wist een remise op de borden te krijgen tegen OBS Usquert.
In de tweede ronde herstelde de Drentse scholen zich. De Veldkei zou vanmiddag de verrassing
worden. Zij wonnen met 3 - 1 van Usquert. Ook de Kloostertuin pakte 2 matchpunten door een 3-1
zege tegen de Diedeldoorn. De Dom Helder Camara, kampioen van vorig jaar, had het lastig tegen
de Theo Thijssen school. Op de borden 1 en drie wisten Martijn en Hugo de winst binnen te halen.
Joep speelde remise op het tweede bord en Ruben W. moest zijn meedere zien in de tegenstander.
Belangrijk voor het team: de bordpunten waren binnen. De Zaaier won ruim van het wisselend
spelende team van de Bredero 3.5 - 0.5.

De Veldkei. tweede
De Zaaier, de kersverse kampioen van de provincie Groningen, trof in ronde drie de DHC. Twee
weken geleden won de DHC het onderlinge treffen met 3 - 1, na de schrik van twee verlies matches.
Het team was vanmiddag wel scherp, met op bord twee Joep die herstellende was was een
behoorlijke griep. Het werd 4-0 voor de Stad Groningers die daarmee een belangrijke stap deden
richting kampioenschap. De Veldkei, Uquert en de Bredero wonnen ook en bleven meedoen in de
top van het klassement.

De Zaaier: derde
In ronde vier onderling treffen tussen de Drentse scholen en Groninger scholen. De Veldkei deed
goede zaken door met 4-0 te winnen van de Diedeldoorn. De Kloostertuin, kampioen van Drenthe
won met dezelfde cijfers van de Theo Thijssen. Spannender waren de matches tussen de Groninger
scholen. Ruben W. won op bord vier van de Bredero en ook op de andere borden leek een voordeel
voor de DHC school. Hugo had op het derde bord de damevleugel van zijn tegenstander volledig
gesloopt maar vergat zijn verdediging. Plotseling stond hij mat met een dame/loper aanval op b8.
een tegenvaller voor het DHC team. Op bord twee bleven twee Koningen over dus remise. Een

mooie partij zagen we op bord 1, Martijn en Ingmar speelden remise na een partij waar voor beiden
als ze het beter hadden utgespeeld winstkansen lagen. De uitslag 2-2 was voor de Bredero wat
gelukkig maar de DHC kon er ook mee verder. Dezelfde uitslag verscheen op het scorebord in de
kantine voor de match de Zaaier tegen Usquert. Het scorebord werd de hele middag bijgehouden
door Anders. Zodra er een score binnen was werd deze meteen verwerkt wat nogal tot wat gezellige
drukte leidde
rond het bord.

Usquert, vierde
Vanaf de 5e ronde werd het spannend. De Theo Thijssen en de Diedeldoorn leken geen kans meer te
hebben om bij de eerste vier te komen, goed voor een NK plaats. De Diedeldoorn won nog wel een
bordpunt tegen de DHC op bord 1 maar verloor op de andere borden. Het team van Usuert verraste
door met 3-1 te winnen van de Bredero. De Veldkei bleef het buitengewoon goed doen. De
Asseneren wonnen op alle borden tegen de plaatsgenoten van de Theo Thijssen. De Zaaier
handhaafde zich in de top door concurrent de Kloostertuin te verslaan.

Team Kloostertuin

In ronde zes stelde de Veldkei een NK ticket veilig door een remise tegen de Zaaier. Ook de
DHC plaatse zich voor het NK. Tegen het team van Usquert werd met 3.5 tegen 0.5 gewonnen. Op
bord drie verloor Hugo zijn dame na een aftrekaanval maar even later werd de verloren dame weer
teruggewonnen. Op bord 1 speelde Martijn een fraaie partij. Met stukken die goed samenwerkte
wist hij met een paard heel wat materiaal te winnen. Op bord vier had Ruben een wat lastige stelling
met paard/loper/ pionnen tegen 2 torens en pionnen. Ik liet Ruben remise aanbieden wat zijn
tegenstander accepteerde. De Bredero speelde gelijk tegen de Kloostertuin, met dit resultaat was
Bredero uitgeschakeld en had de Koostertuin het in eigen hand. De Theo Tijssen won voor het eerst
tegen de Diedeldoorn.

Team Bredero
In de laatste, beslissende, ronde had het team van Usquert op papier het makkelijkste programma.
Zij moeten tegen hekkesluiter de Diedeldoorn. De winst leek voor het oprapen maar misschien was
de spanning wat te veel geworden. Het werd een verrassende 2-2, het eerste matchpunt voor de
Diedeldoorn. Zij gingen niet met lege handen naar huis. Team Usquert leek uitgeschakeld en moest
wachten op de uitslag Kloostertuin tegen de DHC. De DHC had nog een bordpunt nodig om het
kampioenschap te prolongeren. Koen op bord vier en Joep op twee hadden de DHC op een 2 - 0
gezet. Op bord 1 verloor Martijn even later en was het wachten voor Usquert wat Hugo op bord drie
ging doen. Hij stond in een ogenschijnlijk verloren stelling, maar zijn tegenstander maakte een fout
waarmee Hugo de partij alsnog won. Als de Koostertuin deze partij had gewonnen waren zij op een
half bordpunt verschil de vierde plaats gepakt. Nu restte niets anders dan een 5e plaats. Zelden een
teamleider zo uit zijn dak zien gaan als Erwin, teamleider van Usquert!

Team Theo Thijssen
De Veldkei won met 3-1 van de Bredero en werd heel knap tweede.De derde plaats ging naar de
Zaaier. Zij wonnen hun laatste partij tegen Theo Thijsen met 4- 0.

Team Diedeldoorn
We kunnen terugzien op een goed verlopen finale. De speelruimte was echt een stiltegebied waar
iedereen zich aan hield. Ouders en kinderen die hadden gespeeld bleven keurig achter de lijn om van
afstand de kinderen te kunnen volgen. Volgend jaar willen we als NOSBO kampioen de finale weer
organiseren. Zou een mooie traditie worden als de kampioen het volgende jaar de organisatie op
zich neemt.
Foto's en uitslagen zijn geplaatst op onze site.

Hugo, Jonas en Martijn naar halve finale beker
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 maart, 2012 - 21:47
Zo af en toe hebben de verslagleggers op deze site het erg druk met andere "schaakzaken". Op dit
moment ons eigen jeugdtoernooi en het gisteren gespeelde finale NOSBO
basisscholenkampioenschap. Dan ontbreekt de tijd om een verslag te maken van de clubmiddagen.
Vorige week werd er gespeeld in de competitie, de uitslagen staan natuurlijk op de site.
Tom kreeg vorige week uit handen van trainster Miryam zijn eerste schaakdiploma Stap 1. Tom
gefeliciteerd!

Afgelopen vrijdag werd verder gespeeld in de bekercompetitie. Martijn won van zijn broer Niels en
Jonas was te sterk voor Joris. Een intressante partij zagen we tussen Thijmen en Hugo. Thijmen had
duidelijk de betere papieren om deze partij te winnen en en beslissingspartijen af te dwingen. De
partij kantelde doordat Thijmen een dubbele aanval over het hoofd zag. Hugo kwam goed weg en
won de partij alsnog. Eelke won van Ruben W. waardoor de stand in evenwicht is. De jongens gaan
nu beslissingspartijen spelen. Vijf minuten voor beide schakers op de klok, een keer met wit en een
keer met zwart. Mocht de stand dan nog in evenwicht zijn dan gaan we loten wie met wit 6 minuten
heeft en mat moet zetten en wie achter de zwarte stukken mag zitten, 5 minuten maar remise is
voldoende.
In de competitie werd alleen gespeeld in de Koningsgroep. Schakers in deze groep spelen meer
partijen. Daniel en Joep waren afwezig, twee partijen konden worden gespeeld. De uitslagen:
Ruben B. - Hugo 1 - 0
Eelke - Martijn 1 - 0
Jonas - Koen 1 - 0
In de Koningsgroep is Jonas koploper maar niet iedereen heeft evenveel partijen gespeeld.

De kinderen die spelen in de andere groepen speelden doorgeefschaak. Dit spel is zeer geliefd bij de
schakers. Je speelt in teams en geeft de stukken die je hebt geslagen aan degene die naast je zit.
Hij/zij mag de stukken op zijn bord plaatsen in plaats van een zet te doen.

Lucas van Foreest winnaar SC de Paardensprong
Jeugdtoernooi 2012
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 maart, 2012 - 21:22

126 Kinderen hadden zich ingeschreven voor de 3e editie van het SC de Paardensprong
Jeugdtoernooi in het Wessel Gansfort College in Groningen. Een paar kinderen kwamen niet
opdagen. Hun plek werd ingenomen door twee aanmeldingen voor het toernooi bij de
inschrijftafels. Negen ronden Zwitsers stonden op het programma. Twee ronden meer dan
de vorige edities. Reden om meer ronden te spelen is dat de top van het klassement door de
grote groep vaak niet tegen elkaar heeft gespeeld. Het leuke van dit speelsysteem is dat je
tegenstanders treft waar je op Grand-Prix toernooien nooit tegen speelt. Als beginner kan
je in de eerste speelronden zomaar tegen een ver gevorderde schaker achter het bord
treffen. En je speelt altijd tegen iemand die (bijna) evenveel punten heeft als jezelf.

Lucas krijgt de wisselbeker uit handen van Adrain (winnaar 2011)
Onder de deelnemers een groep Duitse schakers uit Papenburg en Jever. Zo gaat het
toernooi de boeken in als een internationaal toernooi. En voor de clubs is het leuk om
contacte te leggen met onze oosterburen.
Tussen de partijen door was er van alles te doen in de ruime kantine: Raindrop Chess,
oefenpartijen spelen, even een Donald Duckje lezen of lekker lachen om de grappen en
grollen van onze vaste gast Mr. Bean. Nieuw was het schaakprobleem, verderop de
oplossing, en Nederlands kampioen meisjes, Evie Warmelink, had haar eigen hoek waar je
een partijtje tegen haar kon spelen of je partij kon laten analyseren. Bij de bar waren
natuurlijk veel lekkernijen te koop tegen kindvriendelijke prijzen.
Na een welkomst woord zochten de kinderen het juist lokaal en bord op, waarna de
wedstrijdleidr in het lokaal nog even de schaakregels uitlegde. Hierna werden de handen

geschut en kon het toernooi echt beginnen. Om de kinderen snel achter het juiste bord te
krijgen waren er meer informatiepunten dan afgelopen jaren. De jeugdleiders van clubs met
veel deelnemers kregen ook een indeling zodat zij hun pupillen ook snel achter het bord
kregen. Vanaf de eerste ronde liepen we wat achter op het tijdschema. Deze achterstand
werd gedurende het toernooi wat groter. Door het grote deelnemersveld kostte het
invoeren van de uitslagen meer tijd dan verwacht en bleek de marge van 5 minuten tussen
de speelronden aan de te krappe kant. Voor volgend jaar een verbeterpunt!
Naarmate het toernooi vorderde kwamen de top spelers bovendrijven, zij speelden hun
partijen in lokaal een en twee. Onder de deelnemers veel beginners en kinderen die geen lid
zijn van een schaakclub. Hun niveau ligt natuurlijk veel lager. Maar ze hadden duidelijk
plezier en dat is heel belangrijk en een goede motivator om door te gaan met schaken en
misschien wel lid te worden van een club.
Na de laatste ronde waren de kruitdampen van het toernooi opgestegen en kon de
wedstrijdleiding in de eindstand op zoek gaan naar de winnaars in de categorien, de beste
meisjes, de beste niet clubschaker, beste toernooi speler en nieuw de beste vier schakers
van een club (het beste team). In de laatste ronde kreeg iedereen een lot en in ronde 8 en 9
de winaars van de partij. Voorafgaand aan de prijsuitreiking was de verloting waar leuke
prijzen mee te winnen waren. Leuk om de reacties vn de kinderen te horen als het winnende
nummer net niet hun nummer is.
De prijswinnaars:
Toernooiwinnaar 2012: Lucas van Foreest (Unitas)
Meisjes:
Categorie B: Dalarna van Pijkeren (Ten Boer)
Categorie C: Ilse Schuit (Ten Boer)
Categorie D: Jessica Wallat (SK Papenburg)
Categorie E: Ilja de Goede (E2 - E4)
Categorie F: Daria Obst (SK Papenburg)
Categorie G: Roos de Vetten (SC de Paardensprong)
Categorie H: Nora Balje (Geen club)

Beste meisjes
Categorie B:
1. Niels van Nimwegen (SC de Paardensprong)
2. Dalarna van Pijkeren (Ten Boer)
3. Maria Brugsma (SC Veendam)

Winaars categorie B
Categorie C:
1. Dennis van den Bergh (Unitas)
2. Raymond Oord (Unitas)
3. Daan Voorintholt (Schaakkwartier)

Winnaars categorie C
Categorie D:
1. Lucas van Foreest (Unitas)
2. Martijn van Nimwegen (SC de Paardensprong)
3. Adrian Kuiper (Unitas)

Winnaars categorie D
Categorie E:
1. Levi Nies (Max Euwe Enschede)
2. Ingmar van der Schuur (SC Groningen)
3. Daan de Vetten (SC de Paardensprong)

Winnaars categorie E
Categorie F:
1. Jonas Hilwarda (SC de Paardensprong)
2. Thycho Bruggink (SC Assen)
3. Silvan Heijnen (SC Haren)

Winnaars catergorie F
Categorie G:
1. Sake Algra (SC Sneek)
2. Thomas Ruiten (SC Sneek)
3. Ramin Nieuwenhuis (SC de Paardensprong)

Winnaars categorie G
Categorie H:
1. Tristan van Foreest (Unitas)
2. Alexandra Wallat (SK Papenburg)
3. Wisse Piersma (SC Sneek)

Winnaars categorie H
Beste team:
Unitas: Raymond Oord, Dennis van den Berg, Adrian Kuiper en Lucas van Foreest

Team Unitas
Om in aanmerking tekomen voor de prijs beste toernooi schaker moet je bij aanvang van
het toernooi een Noorderlijke Jeugdrating of KNSB rating hebben. Spelers zonder rating
worden ingeschat.
Winnaar: Ruben de Wolf (SC de Paardensprong) W-we +3.95

We kunnen terugzien op een geslaagt toernooi, prima sfeer en sportieve partijen. Het is een
waar schaakfeest geworden: mooie reklame voor de schaaksport. Volgend jaar organiseren
we het toernooi weer. We gaan rekening houden met het tijdschema!
Schaakprobleem: wit aan zet, mat in twee.

Oplossing:
1. Te5, Kxg3
2. Tg5 mat.
Sander, het jongere broertje mocht een goede oplossing uit de doos halen.
Winnaar werd Gyan de Haan (Schaakkwartier)

Tussenstand NK-E in Waalwijk
Ingezonden door Anoniem op 7 april, 2012 - 10:20

(door Sake Jan de Boer)
Dit weekend vindt, zoals al aangekondigd op deze site, het NK-E plaats in Waalwijk. Vrijdag
en zaterdag spelen de kinderen die zich hier via een plaatselijke voorronde voor geplaatst
hebben een lang toernooi: 9 partijen van 35 min per persoon per partij (een partij kan dus
mee dan een uur duren). Categorie E betekent dat het toegankelijk is voor kinderen die dit
jaar 10 jaar worden. Of jonger zijn. En dat zijn er best nog een paar. Ik geloof dat er zelfs 7
jarigen tussen zitten.
De Paardensprong is met maar liefst met 4 spelers vertegenwoordigd, op volgorde van
rating: Jonas, Eelke, Thijmen en Daan. De eerste twee hadden zich in januari geplaatst via
de voorronde, de laatste twee nemen deel dankzij een vrijplaats.
Het toernooi wordt gehouden in een hotel, hotel Waalwijk. Makkelijk natuurlijk voor m.n.
de noorderlingen die toch één of meer overnachtingen moeten zien te regelen. Zelf hebben
wij een caravan gehuurd op een naburige camping. Maar velen lijken gekozen te hebben
voor een verblijf in het hotel. Ik begreep dat Daan, die op het laatste moment een vrijplaats
toegewezen kreeg, en zijn vader nog net de laatste beschikbare plaats in het hotel hebben
weten te bemachtigen. Het hotel moet dus barstensvol zitten met jeugdschakertjes en hun
ouders.
Bij binnenkomst valt de entourage mij eerst licht tegen. Het gehele toernooi, die een
algemene jeugdcompetitie en daarnaast een aparte meisjescompetitie
kent, wordt gespeeld in een enkele ruimte, en het is de ouders toegestaan vanuit het andere
deel van diezelfde ruimte alles op afstand gade te slaan. Het doet me denken aan een
doorsnee Grand-Prix toernooi zoals wij die in de provincie kennen. Bij een NK voor E's, waar
het niveau toch beduidend hoger ligt, had ik verwacht dat de partijen zich eerder in een
afgesloten zaal zouden afspelen. Niet dus. (Als onverbeterlijke schaakvader vind ik dat
overigens niet erg want het liefs sta ik er natuurlijk met de neus bovenop ...)
Toch blijkt alles prima te werken. In dezelfde ruimte worden op een scherm 12 partijen
geprojecteerd, de 4 topborden van de meisjes en de eerste 8 van de jeugd.
Dit biedt soms de unieke mogelijkheid om de partij van je kind exact te volgen op het
scherm, maar tegelijk kun je je oog naar de zaal wenden om te zien hoe hij of zij er bij zit.
Zelf mag ik dit genoegen op vrijdag tot twee keer toe smaken. Een keer ga ik hierbij op
komische wijze de mist in: ik meen op het projectiescherm te zien dat Eelke eerst een stuk
en vervolgens een dame weggeeft, ik slaak een hoorbare vloek, kijk maar 's in de zaal, maar
zie tot mijn verbazing dat Eelke er zelf namelijk onaangedaan bij zit. Tot grote opluchting
merk ik dat ik naar het verkeerde bord op het scherm zat te kijken, het is dat van Eelke's
buurjongen. Pfff!

Naast de speelzaal blijken er gelukkig nog diverse andere ruimtes te zijn waar het goed
toeven is. Een analysruimte waar een heuse Fide-meester beschikbaar is om samen met
hem je eigen te analyseren, een aparte ruimte waar dezelfde topborden geprojecteerd
worden, de lounge voor een lekker kop capucinno of een gerustellend drankje, en voor de
echte levengenieters (niet-schakers?) een tuinzaal waar ondanks de kille
weersvoorspellingen een voorjaarszon heerlijk in je gezicht schijnt. Kortom: een perfecte
omgeving en ook over de organisatie als geheel is er niks te klagen.
Maar genoeg. Waar het het om gaat zijn natuurlijk de resultaten die onze helden
neerzetten. Nu, die zijn niet slecht. Het noorden en zeker ook de Paardensprongers blazen
hun partij volop mee. Na 5 van de 9 partijen is er slechts één speler met een maximale score
van 5 punten (Casper Schoppen, die al eerder bij mijn weten een nationale titel in de wacht
geheeft gesleept). Een viertal volgt met 4 punten, waaronder Eelke. Hij mag het in de
vroege zaterdagochtend in de eerste partij meteen opnemen tegen Casper. Ook Pieter van
Foreest (als enige niet-Paardensprong Nosbo'er) staat op 4 punten en kort daarachter volgt
Jonas op 3 1/2. Thijmen en Daan tot slot hebben 2 punten.
Bij de meisjes scoren na de eerste dag Nosbo'ers Marlinde Waardenburg 3 punten en Lemee
Reuver 2 punten. En nu hoop ik maar dat ik niemand vergeten ben.
Als vader van Eelke let ik natuurlijk vooral op zijn partijen. Die zijn vrijdag heel goed. Maar ik
mis daardoor vele, heel veel andere mooie hoogstandjes die voortdurend neergezet
worden. Zo hoor ik in de analyse ruimte een onmiskenbare kenner enthousiast verhalen
over de partij tussen Jonas tegen Pieter. Sorry, er ontgaat mij veel. Te veel. Op de NK-E site
zijn echter sowieso alle live-partijen partijen op te vragen en ik begrijp dat zelfs de partijen
van iedereen hier hun plek zullen krijgen. Want noteren is verplicht en een kopie van het
notatietformulier moet na de partij bij de organisatie ingeleverd worden, die ze mogelijk
naderhand in zullen voeren.
Het leuke van twee dagen is dat er voor iedereen op zo'n tweede dag nog van alles te halen
is. Zelfs een eerste plaats is niet onmogelijk. Want van de pakweg eerste 10 spelers lijkt daar
iedereen zomaar van iedereen te kunnen winnen. Ook de tweede plaats is zeer bijzonder,
want de eerste twee van dit toernooi worden door de KNSB uitgezonden naar het EK in
augustus in Praag! Een podiumplaats is natuurlijk ook iets om apetrots op te zijn, net zoals
een plaatsje bij de eerste 10. Maar ook als je op de eerste dag twee punten hebt: een 50%
score is dan prachtig om te halen, je mag je zelf dan nog steeds tot de 20 beste schakertjes
van het land rekenen!
Het wordt spannend de tweede dag, bloedje spannend. Voor de kinderen. Voor de ouders,
ja soms nog het meest voor hen lijkt het wel.
En niet voor de eerste keer ben ik vol bewondering voor al die spelertjes die onder pure
hoogspanning prachtig schaak laten zien, partij na partij
en ronde na ronde. Niet zelden beter bestand tegen de spanning dan hun ouders.
Gewoonweg topsport!
Maar we zouden het bijna vergeten: het allerbelangrijkste is natuurlijk het plezier wat
iedereen hier deze twee dagen beleven. Prachtig.

Volg het vanaf zaterdagmorgen 10.30 live op de internet.

Jonas wordt 2e op NK E en plaatst zich voor het
EK in Praag!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 april, 2012 - 17:08
Zojuist heeft Jonas twee barrage partijen gespeeld. De eerste werd door hem met zwart gewonnen.
De tweede partij eindigde in remise. Met dit resultaat is hij tweede geworden en Jonas mag nu naar
het EK later dit jaar in Praag!

Foto: Ad Bruijns
Eelke had vandaag zijn dag niet. Na de mooie score van gisteren sleepte hij een half puntje uit vier
partijen in de wacht. In de eindstand toch een keurige 20e plaats. Thijmen verdubbelde de score met
twee punten. In de eindstand vinden we hem terug op de 28e plaats. Daan had een goede dag. Twee
partijen gewonnen en een remise. Daan werd 23e van Nederland. Ex Paardenspronger Levi Nies
werd in het deelnemersveld namens Max Euwe Enschede 16e!
Jonas, Eelke en Thijmen zijn nog F pupillen dus volgend jaar weer kans om aan dit NK deel te
nemen.
Ook leuk: de vier schakers vormen het E team, in mei spelen zij op het NK E teams in Barneveld!

NK E in Waalwijk: "Ik koos voor de Schotse
opening"
Ingezonden door Anoniem op 9 april, 2012 - 10:38

Jonas met zijn beker voor de tweede plek
Zoals te lezen was in het mooie verslag van Sake Jan (Eelke's vader) over de eerste dag op het NK E
(spelers t/m tien jaar) in Waalwijk deden er vier Paardensprongers mee: Eelke, Thijmen, Daan en
Jonas. Omdat Sake Jan al een goed beeld heeft weten te maken van de speellocatie enz., zal ik
proberen iets meer over de partijen te schrijven. Ik ga echter eerst Sake Jan citeren: "Het leuke van
twee dagen is dat er voor iedereen op zo'n tweede dag nog van alles te halen is. Zelfs een eerste
plaats is niet onmogelijk. Want van de pakweg eerste 10 spelers lijkt daar iedereen zomaar van
iedereen te kunnen winnen. Ook de tweede plaats is zeer bijzonder, want de eerste twee van dit
toernooi worden door de KNSB uitgezonden naar het EK in augustus in Praag!" Dit leken bijna
profetische woorden, want iedereen leek inderdaad van iedereen te winnen - met de latere
toernooiwinnaar, Casper Schoppen, als uitzondering, hij won namelijk al zijn partijen!

Voordat ik écht begin wil ik graag het verlag van Sake Jan nog een keer imiteren, want als
meereizende ouder heb ik vooral gelet op de partijen van Jonas, maar af en toe heb ik ook wat
meegekregen van de andere partijen; namelijk door de partijen te volgen die live werden
uitgezonden, door de partijen na te spelen na afloop van een ronde, en door de partijen later op het
internet door te spelen. Hierdoor viel het me al snel op dat er van alles gebeurde en kón gebeuren. Ik
zag o.a. hoe een speler (geen Paardenspronger) die dik verloren stond in een hopeloze stelling in
een eindspel met een loper minder, niet alleen eerst remise-mogelijkheden kreeg, maar later ook
zelfs won! Een goed voorbeeld van dat je nooit te vroeg moet opgeven. Een schaakpartij verandert
continue en per zet ontstaan nieuwe zetten en nieuwe mogelijkheden en kansen (met name als je
tegenstander een momentje onoplettend speelt), zoiets heb ik ook Bobby Fischer ergens zien
zeggen.
Nu iets over de partijen van met name Jonas, gezien vanaf de zijlijn. Jonas begon de eerste dag met
een prima partij met zwart tegen Maarten Zilverentant. Het werd een partij waar Jonas weliswaar
een paar pionnen won, maar tot diep in het (toren)eindspel moest Jonas nauwkeurige zetten doen
om het correct af te ronden. Dat lukte en de kop was eraf zoals je zegt in het Nederlands.
Tweede ronde: Jonas met wit tegen Oele Dijkhuis. Jonas speelde goed, won een pion en had een
prima stelling, wellicht niet gewonnen, maar in ieder geval veelbelovend, maar het eindigde in
remise. Ná de partij was Jonas zéér ontevreden met zijn spel, en hij vond dat hij de partij had
moeten winnen. Het was alleen onduidelijk hoe en er was ook niet zoveel tijd om erover na te
denken, want in de lunchpauze moest er ook worden gegeten (ik denk dat Jonas in deze partij de
druk had moeten opvoeren tegen de zwarte stelling, maar Jonas ruilde af, verloor later zijn extra
pion en meer dan een remise kon hij waarschijnlijk niet meer krijgen). Maar misschien goed gezien
door Jonas dat hij niet wilde toegeven dat hij niet meer dan remise kon krijgen en daardoor riskante
winstpogingen deed. Er stonden immers nog zeven partijen op het programma.

Ex-Paardenspronger Levi Nies
De derde partij was bijzonder: Jonas tegen oud-clublid Levi Nies. Levi had in de tweede partij
gewonnen van Sjoerd van Roon (die later nummer 6 werd) doordat Sjoerd zijn Dame al in de
opening weggaf. Tegen Jonas was het echter Levi die iets weggaf in de opening, namelijk een Toren,
en daarmee was de partij al zo'n beetje beslist, ook al speelde Levi door tot hij werd mat gezet.
In ronde vier had Jonas de zwarte stukken tegen Pieter van Foreest, twee spelers die elkaar een
aantal keren hebben ontmoet. Het werd een spannende partij, waar Jonas een pion won en toen hij
vond dat zijn stukken optimaal stonden leidde hij met een kwaliteitsoffer de aanval in op de koning
van Pieter. Jonas dacht dat zijn aanval tot mat zou leiden, maar had iets over het hoofd gezien,
waardoor de koning van Pieter ontsnapte en de aanval mislukte. Jonas had nog twee pionnen voor
de kwaliteit en wat interessante (aanvals)kansen, maar uiteindelijk liep alles in het zand en Jonas
verloor. Het lijkt een veelbesproken partij te zijn (zie ook Sake Jans verslag), en Roelof Kroon uit
schaakclub Ten Boer, vond dat 27.-,Dh5! i.p.v. het kwaliteitsoffer op e3 winnend was geweest
(Roelof volgt jeugdspelers graag, niet alleen van zijn eigen club, en dat is erg leuk, bedankt hiervoor,
Roelof!).
In de vijfde ronde, de laatste van dag één, was het nu zaak om te winnen, zodat Jonas in de race om
een plaats aan de top kon meedoen (Jonas was op basis van zijn rating als vijfde/zesde geplaatst).
Jonas was wit en won al in zet negen een Paard van zijn tegenstander. Ook al had Jonas de
partijvoortzetting mijns inziens iets veiliger kunnen voeren, was de buit al een beetje binnen en in
zet 43 gaf zijn tegenstander op.
De eerste dag verliep, denk ik, niet helemaal zoals gehoopt en verwacht, maar de volgende dag
waren er nog 4 partijen en Jonas had er veel zin in. 's Avonds aten we samen met clubgenoot Daan
en zijn vader, Nick, in het restaurant van het hotel. De eetzaal was vol en daardoor kwam het eten
met enige vertraging. Jonas en Daan gingen toen simultaan spelen tegen Dirk van Doorn, en het
toetje bracht Nick naar de simultaanruimte (= de speelzaal). Het zag er feestelijk uit! (Zie de foto's in
het fotoboek).
We overnachtten op de speellocatie zelf, Hotel Waalwijk. Ik was van plan om even te gaan wandelen
voor de eerste ronde van dag twee op zaterdag, net zoals we de dag ervoor deden, maar het weer
was slecht en we kwamen er niet aan toe. En dat hadden we misschien toch moeten doen, want na
de eerste partij klaagde Jonas over hoofdpijn. Ik zou niet weten of dat ook invloed heeft gehad op de
partij van Jonas, maar in ieder geval verloor hij. Jonas sloeg een gat in de witte koningsstelling van
zijn tegenstander, Charlie Tang, en probeerde een aanval op de witte koning door te voeren. Maar
helaas kwam het nooit tot een echte doorbraak, integendeel werden steeds meer stukken afgeruild.
Jonas dacht nu (denk ik) dat hij het eindspel zou kunnen winnen, maar Jonas had een triplepion
tegenover een dubbelpion van zijn tegenstander, die op de andere vleugel een vrijpion kon creëeren
en hierdoor verloor Jonas. Niet het beste begin op dag dag waar vooral moest worden gewonnen.
Desalniettemin had Jonas een goed gevoel na de partij, en later zou hij Charlie weer ontmoeten (!).
Maar dat kon niemand weten op dit moment en het zag er ook niet zo uit, want na zes partijen had
Jonas iets meer dan 50 % gescoord (3,5 punten). Jonas vond echter dat hij over het algemeen goede
partijen had gespeeld, hij had "toevallig" soms niet gewonnen. Waar het nu om ging, was om voor

een goede afsluiting van het toernooi te zorgen, het liefst met drie overwinningen. En aangezien
iedereen iedereen kon verslaan, was het nog mogelijk om hoog te eindigen.
Maar in ronde zeven kreeg Jonas een tegenstander van wie hij weliswaar eerder had gewonnen (op
een NK voor teams), namelijk Wolf Mestrom, die echter een speler is die je niet zomaar verslaat. Het
werd daarom ook Jonas' langste partij. Met wit won hij ergens tussen het middenspel en het
eindspel een pion, en probeerde toen de laatste torens af te ruilen wat zijn tegenstander de laatste
kansen op een gelijkspel moest verhinderen. Dat lukte en in zet 71 kon Jonas zijn tegenstander mat
zetten met een nieuwe Dame die hij inmiddels had gekregen door middel van zijn extra pion.
In ronde acht moest weer worden gewonnen om in de race te blijven, en dat gevoel had Jonas de
hele tijd, want hij speelde nog steeds op een livebord (dit was altijd een goed teken vond hij). Jonas
speelde nu met de zwarte stukken tegen Wouter Remmerswaal, die vrij snel een stuk verloor.
Wouter verdedigde zich echter creatief en ook al won Jonas later de Dame (voor een Toren) van zijn
tegenstander, deed Jonas iets wat hij normaal niet zo vaak (meer) doet: hij gaf zomaar een Paard
weg, en bovendien had hij in plaats daarvan een kwaliteit kunnen winnen. Jonas stond echter
materiaal gezien voor, won zelfs het Paard meteen terug en iets later ook de partij.
Vóór de laatste ronde zag alles er nu plotseling zeer hoopvol uit voor Jonas, die nu 5,5 punten had.
Casper Schoppen was al kampioen met 8 uit 8, en moest tegen de ene van twee spelers met 6
punten: Sjoerd van Roon. Jonas moest tegen de andere speler met 6 punten: Siem van Dael. Als
Sjoerd niet meer dan remise kreeg en Jonas won, was Jonas in ieder geval verzekerd van een
gedeeld tweede plek en daarmee beslissingswedstrijden, tegen de spelers die ook 6,5 punten
konden halen, en er waren er enkele die die mogelijkheid hadden.

Leendert Bourgonjen (vader Ruben en Thijmen), Grigori Kodentsov, Jonas,
Sake Jan de Boer (vader Eelke)
Maar éérst moest Jonas winnen, en dan konden we altijd nog zien hoe de anderen hadden gespeeld.
Ook al had Jonas van Siem gewonnen op het Open NK Jeugdsnelschaken in Eindhoven, Siem is
zeker geen makkelijke tegenstander, hij is b.v. regerend H-kampioen. Het werd waarschijnlijk Jonas'
beste partij, en omdat hij het zelf van commentaar heeft voorzien (zie hieronder), zal ik me daarom
hier beperken tot een commentaar die Grigori Kodentsov gaf rond zet 24: "Jonas staat nu
strategisch gewonnen" (Grigori, met een rating rond de 2300, is secretaris van de NOSBO en wist
tijd te vinden om tijdens zijn KNSB-vergaderingen in het hotel de NOSBO-spelers te volgen, super
was dat). In de aanloop naar het NK heeft Grigori Jonas ook wat bestudeerd, net zoals Erik-Jan
Hummel, die hem en andere NOSBO-spelers zal begeleiden op het NK D, en net zoals zijn trainer in
het kader van de stertraining van de KNSB, Migchiel de Jong, heeft gedaan. Dat was natuurlijk een
goede uitspraak om te horen, maar Jonas moest dus ook wel het "karweitje" goed weten af te
ronden. Dat lukte hem: na Jonas' aftrekschaak in zet 32 gaf Siem op; er was gewoon mat in de
volgende zet. (Voordat ik hier verder ga met de odyssee van Jonas, wil ik vertellen dat ik zag dat
Siem en Jonas direct na de partij gingen analyseren, erg mooi om te zien!).
Omdat Sjoerd van Roon van Casper Schoppen had verloren, iets wat Jonas had gezien omdat ze
naast elkaar zaten te spelen, was Jonas dus hiermee verzekerd van een gedeeld tweede plaats. De
vraag was alleen of en hoeveel spelers met 5,5 zouden winnen. Omdat Mick van Randtwijk (5,5
punten) verloor van Charlie Tang (5,5), en Joppe Kroon (5,5) verloor van Colin Wouters (5), moest
Jonas dus (weer) tegen Charlie Tang spelen in in eerste instantie twee beslissingswedstrijden om de

tweede plek en daarmee het ticket naar het EK in Praag.

Charlie-Jonas, eerste barragepartij
De bedenktijd was 5 minuten voor de partij plus drie seconden per zet. Misschien is het hier
interessant om te weten dat Jonas wel veel snelschaakpartijen heeft gespeeld, maar barragepartijen
op Grand Prix-toernooien heeft hij altijd verloren of remise gespeeld. Ik weet niet of Jonas hieraan
dacht (waarschijnlijk niet), maar ik weet dat hij niet zo blij was met de loting: hij moest namelijk
eerst met zwart spelen, en hoe ging het ook al weer in de eerste partij van de dag, waar Jonas ook
met zwart tegen Charlie speelde: ja, Jonas verloor immers. Jonas koos daarom voor een andere
opening, welke weet ik niet meer, en alle livepartijen zijn nog niet beschikbaar op de toernooi-site,
en eerlijk gezegd was ik ook een beetje (nou ja, misschien iets meer dan een beetje), zenuwachtig
tijdens de barrages. Ik meen me te kunnen herinneren dat Jonas eerst een pion won en daarna een
Loper, en dat hij ervoor zorgde dat hij niet alle pionnen afruilde, maar er een overhield, die hij liet
promoveren en daardoor snel won.

Het publiek tijdens de barrages (de partijen werden getoond op een scherm)
Deze overwinning gaf Jonas (nog) meer zelfvertrouwen, en nu moest hij alleen remise spelen, dan
was de tweede plek voor hem alleen. En Jonas had nu de witte stukken, nog beter want nu kon
Jonas beter zelf de opening bepalen. Jonas koos voor de Schotse opening, een opening die hij van
zijn trainster Evie Warmelink heeft geleerd en die hij goed kent, zowel met wit als ook met zwart. En
dat leek een voordeel te zijn, want zoals Jonas na de partij vertelde: "Ik koos voor de Schotse
opening omdat je die als Zwart goed moet kennen om niet al meteen na de opening slechter te
staan dan Wit". En zo gebeurde het ook: Jonas kwam snel goed te staan, won een pion, ruilde af tot
een eindspel en stevende af op een remise wat het ook werd. En op deze manier ging de droom van
Jonas in vervulling: hij werd tweede en gaat nu naar het EK in Praag in augustus! Fantastisch
natuurlijk, dat het zo eindigde na twee erg spannende schaakdagen waar alles pas (behalve de
eerste plaats) in de aller, ja zelfs allerlaatste barragepartijen, werd beslist.
Wat ook erg leuk was, en dat wil ik hier ook graag als afsluiting noemen, dat zijn alle
aanmoedigingen en steunbetuigingen vóór en tijdens het toernooi en alle felicitaties ná het toernooi
die Jonas heeft gekregen. Naast degene die ik al in mijn verhaal heb genoemd, zijn er heel veel
mensen, binnen én buiten clubverband, die Jonas hebben gevolgd tijdens zijn tot nu grootste
schaakprestatie. Omdat het er zoveel zijn en dat ik bang ben dat ik iemand zal vergeten als ik ze
begin op te noemen, wil ik me hier beperken tot deze woorden: Hartelijk dank allemaal! En tot ziens
vanuit Praag!

Daan

Thijmen

Eelke (en

Casper Schoppen)
PS: Van de partijen van de andere Paardensprongers heb ik helaas minder gezien, maar ik zag wel
goede partijen en goede partijmomenten. Voor alle Paardensprongers was het toernooi, dat ik goed
georganiseerd vond, een goede en leerzame ervaring. En zoals Ronald ook al heeft geschreven op
de site: Daan, Thijmen, Eelke en Jonas vormen, samen met Jaimey als reservespeler, het E-team dat
binnenkort in actie komt op het NK in Barneveld.
De partij Jonas-Siem, ronde 9 NK E Waalwijk, 7 april 2012, commentaar van Jonas (de partij is live
door te spelen op: http://livechess.zeelandnet.nl/nke/9/ )

1.e4,e5
2.Pf3,Pc6
3.d4,exd4
4.Sxd4,Lc5
5.Le3,Df6
6.c3,Pxd4? (hij geeft mij het centrum)
7.Lxd4,Lxd4
8.Dxd4,d6
9.Lc4,Le6
10.Lxe6,fxe6
11.0-0,b6? (hij wou lang rokeren maar beter was 11.-,Pe7 en dan 0-0)
12.Pa3,0-0-0
13.Tac1,Kb8
14.Sb5,e5
15.Dc4,c5
16.Tcd1,Pe7
17.Da4,a5
18.b4! (ik dreig bxa5),Pc6
19.Pa3,Kb7
20.b5,Pa7 (Pe7 was beter)
21.Dc4,Kc7
22.Pc2,Thf8
23.Pe3,Kb7
24.a4,Td7
25.Dd5,Kc7
26.Td2,Dg6
27.Tfd1,Tf4?? (de toren moet e6 dekken)
28.Pf5,Tg4
29.g3,Pc8
30.Dc6,Kd8
31.Pxd6,Tc7??? (hij geeft een Paard weg)
32.Pxc8+ en Zwart gaf op.

Gouden beker voor Ramin in Friesland
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 april, 2012 - 21:31
We zouden het haast vergeten in alle hektiek van het meesterlijk schaakgebeuren in Waalwijk. Er
was nog een schaker actief op paaszaterdag. Ramin was met zijn vader naar Akkrum gereden om
daar deel te nemen aan het Grand - Prix toernooi georganiseerd door schaakclub Mid - Fryslan (er
moet een dakje staan boven de a maar die kan ik op de site niet vinden). Aan dit toernooi deden 56
kinderen mee.

Bron: www.appiesfotosite.nl

Ramin kwam uit in groep F en wist 6 van de 7 partijen te winnen. Met deze geweldige score werd hij
eerste in deze groep. Goed gedaan Ramin.
Verslag zie:
http://www.ssv-midfryslan.nl/?p=1219

Verslag 2 NK-E Waalwijk
Ingezonden door Sake Jan op 10 april, 2012 - 22:49

Trouwe volgers van de Paardensprong-site en het NK- E van afgelopen weekend zullen
misschien gedacht hebben dat ik alleen een stukje schrijf als Eelke goed presteert (is
misschien ook wel zo, ha). Toch was er een excuus, wij zaten in de buurt van Waalwijk
vlakbij de Efteling op camping Droomgaard (misschien een tip voor volgende jaren) en
hadden daar geen internet. En ten tweede: ook bij verliespartijen weten we er wel een draai
aan te geven, let maar op dames en heren, wij zijn niet voor één gat te vangen!

Ronde 9: Daan en Eelke in een beeld gevangen
Maar allereerst: ook via dit stuk de hartelijke felicitaties voor Jonas voor zijn schitterend
behaalde tweede plaats. Prachtig zoals je via drie absoluut noodzakelijke overwinningen in
de laatste drie ronden de minieme kans op Praag benutte en van plaats 15 (!) oprukte naar
de gedeelde tweede plaats en vervolgens in de benodigde barrage de zaken onberispelijk
naar je hand zette. Grote klasse en dik verdiend!
Over Jonas' zegetocht heeft Anders en Jonas zelf al uitvoerig verslag gedaan. In een
volgend stukje (hopelijk later deze week) wil ik terugkomen op één bepaalde zet van Jonas.
Een zet die in het verslag van Anders niet genoemd is ...
Na de prachtige score op de eerste dag (4 uit 5), volgde voor Eelke een slechte tweede dag
(één remise uit 4). Anders sprak al over profetische woorden in mijn eerste verslag, nl. dat
alles nog mogelijk was en dat iedereen van iedereen kon winnen. Alsof de duvel er mee
speelde, dat stuk bevatte nog een tweede 'profetie': toen ik beschreef hoe ik per abuis
meende dat Eelke een dame weggaf. Een dag later in zijn partij tegen Maarten Hoeneveld
uit ronde 7 werd die nachtmerrie alsnog werkelijkheid. Na een goede verdediging tegen
Maartens altijd gespeelde Deens gambiet opening, vergat Eelke de opgeheven penning van
het paard die zijn dame pardoes van het bord sloeg: 1–0.

Met enige dramatiek mag je dit de “wraak van Maarten” noemen waar hij twee jaar op heeft
moeten wachten. Op de Nationale Pupillendag van 2010 in Oosterhout namelijk liet
Maarten zich als favoriet voor de titel tijdens het H-kampioenschap in zijn partij tegen Eelke
na een te snel uitgevoerde koningszet in een gewonnen stelling mat zetten door een pion(!)
van Eelke. Voor Eelke plaveide dat toen de weg naar zijn onvergetelijke eerste plaats.
Overigens moet dat “wraak” niet te letterlijk worden genomen, want al in Oosterhout was
mij de grote sportiviteit van Maartens vader opgevallen en ook nu weer in Waalwijk.
Na het enigszins verwachte verlies in de openingsronde (ronde 6) van zaterdag tegen de
oppermachtige Casper Schoppen waren dat dus 2 nullen op een rij, en was het beste er bij
Eelke van af. Maar zoals ik al zei: we vinden wel iets om zijn prestatie weer wat op te
krikken!

Eelke voor de partij uit de tweede ronde tegen Renso Steunenberg, Rechts Casper Schoppen
En dan zien we dat Eelke in zijn partijen tegen de twee hoogst geplaatste spelers van het
toernooi, kampioen Casper Schoppen en Renso Steunenberg (de enige twee met ratings in
de 1400) beide keren feitelijk gewonnen heeft gestaan! Tegen Casper had Eelke na 10. ...
Lxg4 van Casper op zet 11 een vol stuk kunnen winnen door i.p.v. de loper op g4 het paard
op c6 te slaan. De fout van Casper was dat hij verzuimde eerst het paard op d4 te slaan.
Kennelijk was Casper op de vroege zaterdagmorgen niet helemaal bij de les (ik heb hem
gedurende die openingsfase inderdaad een keer diep zien gapen!). Helaas maakte Eelke er
geen gebruik van. Jammer, als hij echt de tijd had genomen had hij het zeker gezien. Hoe
dan ook, Casper maakt ook fouten, dus ik zou zeggen Jonas: voor Casper hoef je in Praag,
zeker in de vroege ochtend, niet bang te zijn!
Thuisgekomen hebben Eelke en ik al de partijen van Casper nagekeken, en – tot onze
vreugde – konden we concluderen dat dit (volgens ons dan) de enige partij is geweest
waarin Casper verloren heeft gestaan. Zo, die zit, zijn wij toch ook een beetje kampioen, of
niet dan!

Allemaal grapjes natuurlijk. Want we moeten Casper bepaald geen onrecht aandoen. Bij
onze speurtocht naar zijn partijen kwamen we fraaie matjes tegen, en zeer in het bijzonder
viel zijn 22-e zet op in zijn partij tegen Mick van Randwijk uit de achtste ronde. Een zet
regelrecht uit een stap 4 of 5 boek! Materieel is alles nog in evenwicht en met één
wonderschone zet is het direct gedaan. Dat Casper de zet aan het bord vindt verraadt denk
ik zijn klasse. Kijk naar die zet. Of probeer hem zelf te vinden. De opgave is dus: vind de
dodelijke zet van wit na zwarts 21 ... Kh8.
Was de gewonnen stelling tegen Casper niet Eelke's verdienste, in zijn partij tegen Renso
(uit ronde 2) is het wel dankzij eigen spel dat hij een sterke tegenstander op de rand van de
afgrond brengt. Over Eelke's 4.f3 moeten de kenners zich maar uitlaten, die kan wellicht
beter. Ondanks dat verovert Eelke al snel het initiatief en hangt Renso's leven uiteindelijk
aan een zijden draadje. Na Renso's 23 ... Ld3 mist Eelke een mooie zet. Met 24. Pxd5! wordt
immers een flinke bres in zwarts verdediging geslagen (immers niet: 24 ..., Lxf1? 25. Pxe7 en
na 24 ..., exd5 of 24. ...,Dxe5 volgt 25. Dxd3 , of zie ik iets over het hoofd?) Mijn ervaring: als
de opgave in een stappenboek had gestaan vinden ze deze zet meteen!
Nadat Eelke op zet 33 de dreigende mat in 3 van Renso na Ta1+ opgemerkt heeft en die net
met h3 weet te pareren mist hij (zoals hijzelf bij thuiskomst direct ziet) op zet 35 het voor de
hand liggende Txg7. Zwarts positie lijkt dan niet meer te houden: zijn koning midden op het
bord kan geen kant op, de promotie van de c-pion lijkt hooguit met materiaalverlies te
voorkomen en anders wordt wel de h-pion opgegeten. Van de 35 minuten had Eelke er op
dit moment nog slechts 5 over en hij zei na afloop dat hij tijdsdruk was gaan voelen.
Begrijpelijk en wat mij betreft niet erg. Want ondanks het verlies vond ik dit Eelke's beste
partij. Mede omdat hij bij elke zet heel goed ruim de tijd genomen had, zijn tijdsverdeling
was juist precies goed. Dat het bij de 'finishing touch' dan net mis gaat, soit.
De trainers moeten zich nog maar eens buigen over de partij, zij zien natuurlijk veel meer
dan ik.
Tot slot, en dan stop ik met de loftrompet te steken, een mooie opruimactie in de partij
tegen Peter van Putten uit ronde 5. Met zwart staat Eelke een vol paard voor, heeft
waarschijnlijk ergens de beste voortzetting gemist en is zelfs behoorlijk in het nauw
gebracht omdat zijn dame gepend staat. Met 29. ..., Dxh3! echter worden dame, paard en
loper geforceerd geruild tegen dame en toren. Oftewel: hoe kom ik met één zet van een
problematisch middenspel tot een eenvoudig gewonnen eindspel.
Tot zover onze belevenissen in Waalwijk. Concluderend mag je inderdaad zeker zeggen dat
de Paardensprongers het allemaal heel goed gedaan hebben. Thijmen net geen 50%, maar
wel laten zien dat je de vrijplaats waard was. En Daan speelde uiteindelijk na een mooie
tussensprint tot twee keer toe op een live bord!
Inderdaad, samen een prachtig team om 12 mei in Barneveld om het NK

teamkampioensschap te strijden. Maar laten we de verwachtingen niet te hoog
opschroeven en vooral het plezier voorop blijven stellen.

Feestelijke clubmiddag, maar natuurlijk werd er
ook geschaakt!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 april, 2012 - 22:42
Drie tractaties op een clubmiddag, dat maak je niet vaak mee. Matthijs en Nathan trakteerden voor
hun verjaardag en vanuit de club was er een lekkernij voor de mooie prestaties van Thijmen, Daan,
Eelke en Jonas op het NK E in Waalwijk. Natuurlijk werd Jonas in het zonnetje gezet met zijn
EK plaats later dit jaar in Praag. Voor de club een geweldig resultaat en voor de schaaksport in
Noord - Nederland mooie opsteker!

Ook keken we even terug op ons toernooi twee weken geleden. Een superleuk toernooi en een waar
schaakfeest waar we veel leuke reacties op hebben gehad. Met 125 deelnemers het grootste
jeugdtoernooi in Noord - Nederland.
Vier schakers kregen hun stap diploma uitgereikt. Ward haalde met een supercijfer (9) zijn stap 2
diploma. Voor het eerst werden stap vier diploma's uitgereikt door Evie. Jonas, Eelke en Ruben B.
haalden een ruime voldoende voor hun examen. Jongens gefeliciteerd.

Jonas met zijn enorme beker NK E!
In de trainingsgroepen zijn veel kinderen aan het oefenen voor hun examen. Huub voor stap 2 en
Joris, Niek, Thijmen, Ruben B. en Kasper. Helge is klaar met het oefenen voor de eerste stap. Als
deze groep klaar is met oefenen gaan ze tegelijk examen doen.
Natuurlijk werd er ook geschaakt. In de bekercompetitie viel de beslissing tussen Ruben W. en Eelke
wie naar de halve finale mag. Eelke won twee keer zijn partij en speelt in de halve finale tegen Hugo.
In de andere halve finale gaat het tussen Martijn en Jonas. Speeltijd wordt nog bepaald.

Beslissings partijen beker, 5 minuten per persoon, Eelke wint.
In de interne competitie naderen we de ontknoping in de groepen. In de paardengroep zagen we
een fraai matje van Jelger tegen Beau. Met twee paarden en een loper was het plotseling mat. Dat
zien we niet vaak met deze stukken, een toevals treffer maar die tellen ook!
Andere uitslagen in deze groep:
Romeo - Nathan 1 - 0
Roos - Heldge 0 - 1

Jelger wint met zwart, plotseling mat.
Huub scoorde zijn eerste punt ion de lopergroep. Hij won toch wel verrassend met een behoorlijk
stukvoordeel de partij tegen Pieter. Ward deed goede zaken, hij won van concurrent Matthijs. Ward
staat nu aan kop met 7 punten. Merijn blijft in de race voor een prijs na een zege op Tess.
Twee partijen werden gespeeld in de torengroep. Thom won van Jaimey maar had heel veel geluk.
Hij was al lang door zijn tijd heen maar Jaimey had dat niet in de gaten. Niek kan de zege in deze
groep niet meer mislopen. Na winst op Joris is Niek niet meer in te halen.

Spannend bijft het in de damegroep. Koplopers Niels en Daan wonnen van Sieger en Thijmen. In
deze groep mis ik de uitslag van de partij tussen Kasper en Jort. Zodra ik die heb wordt de stand
bijgewerkt. Thijmen heeft nog inhaalpartijen tegoed dus het is nog niet gedaan.
In de koningsgroep verloor mede koploper Ruben B. van Joris. Jonas won van Joep en staat nu een
punt voor op Ruben en ook op Daniel die remise speelde tegen Eelke. Eelke had uitzicht op de winst
met drie pionnen voorsprong in het eindspel. Martijn haakt weer aan bij de koplopers na winst op
Hugo.
Uitslagen en standen zijn weer geplaatst.

SC de Paardensprong-team op Gameknot
Ingezonden door Anoniem op 15 april, 2012 - 18:04
Op bestaat een team met de naam “SC de Paardensprong”. Clubleden, en hun ouders, van de
“werkelijke” club SC de Paardensprong kunnen lid worden van dit team. Meedoen aan het team kost
niets en een abonnement op Gameknot is ook niet nodig om mee te doen aan het team. Jonas en
Anders hebben het team opgericht en zorgen ervoor dat het team regelmatig nieuwe wedstrijden
speelt. Hoe meer matches het team wint, hoe hoger het komt op de ranglijst.

Wanneer je teampartijen speelt, speel je tegen andere spelers - in Nederland en de rest van de
wereld - met ongeveer dezelfde sterkte (=rating). Als er een verschil is, is dit verschil meestal niet
hoger dan 60 ratingpunten, en nooit meer dan 100.

Het is ook goed om te weten dat je zelf kunt instellen hoeveel (team)partijen je tegelijkertijd wilt
spelen (onder de knop “Settings”). Teammatches worden normaal gespeeld met drie dagen (of
meer) bedenktijd per zet (maar je mag natuurlijk sneller zetten als wilt).

Het Paardensprong-team op Gameknot werd 16 april 2010 opgericht en sindsdien hebben we meer
dan 580 partijen gespeeld. Op de ranglijst staan we momenteel op plaats 233, een achteruitgang
t.o.v. februari, toen we op plaats 183 stonden (en daarvoor hebben we nóg hoger gestaan op de
lijst). Onze teamscore is (nog steeds) mooi, namelijk 20 (= we hebben in totaal 20 partijen meer
gewonnen dan verloren).

Momenteel worden er 12 team-matches gespeeld en bestaat het team uit 20
spelers. Maar we kunnen nóg meer spelers gebruiken, want des te makkelijker
kunnen we nieuwe team-matches beginnen.

Meer info over Gameknot en SC de Paardensprong op Gameknot vind je
onder Clubinformatie en Schaken op internet. (Gameknot stelt als voorwaarde dat je minstens vijf
partijen op Gameknot hebt gewonnen, voordat je mee kunt doen aan het team).

Alle Paardensprongers, én hun ouders, zijn van harte welkom om mee te doen!

Negen bekers gaan mee van Uithuizen naar
Groningen!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 april, 2012 - 13:24
Binnenkort houden we op de club een enquete: welk toernooi vind je het leukste binnen het
NOSBO gebied. Een van de toernooien die in aanmerking komt voor het allerleukste toernooi werd
afgelopen zaterdag gespeeld in Uithuizen: het Grand - Prix toernooi Usquert.

In mijn verslagen heb ik wel eens gesproken dat een toernooi eigenlijk een schaakfeest moet zijn.
Natuurlijk niet dat er serpentines en confetti door de lucht moet vliegen maar wel dat er een goede
ruime en bovenal stille speelzaal moet zijn. En naast het schaken leuke dingen voor tussen de
partijen. Kers op de taart: een feestelijke prijsuitreiking. Eigenlijk het hoogtepunt van het toernooi.
Het team van Erwin is er met vlag en wimpel in geslaagd om een schaakfeest neer te zetten, waar
we met plezier op terug kijken. In de ene sporthal werd geschaakt en bleef het de hele middag stil.
Ook ouders die bij de borden mochten kijken hielden zich keurig aan de afspraak. In de andere hal
was er van alles te doen. Onder begeleiding van een medewerker van Huis van de Sport konden de
kinderen basketballen, floorball spelen of apekooien. Voor de ouders was er ruimte voldoende in de
kantine en lagen er Donald Duckjes voor de liefhebbers.

Het toernooi trok iets meer dan 60 deelnemers waarvan 40 kinderen clublid zijn van drie clubs: de
thuisclub, Ten Boer en van onze club. Veel clubshirts dus en eigenlijk van de andere clubs weinig
schakers. Dat is jammer want dit toernooi verdiend door de goede organisatie veel meer
deelnemers!
Ramin speelde in groep H en deed het voortreffelijk. Het leuke aan Ramin is dat je nooit kan zien hoe
het aflopen is als hij naar je toe komt na een gespeelde partij. Hij is altijd vrolijk ook na verlies. Ik heb
hem vanmiddag een paar keer gevolgt bij lastige eindspelen met torens en pionnen. Wat direct
opvalt, Ramin blijft als beginner rustig nadenken. Vaak zie je bij beginners dat ze te snel spelen en in
een gewonnen stelling pat maken. Dat gebeurde bij Ramin niet, hij speelde het keurig uit. Slechts
een partij ging verloren waarmee Ramin op basis van onderling resultaat 2e werd. Een groepje hoger
speelde Pieter, ook hij is een rustige speler die net als Ramin zijn tijd neemt. Pieter verloor de eerste
twee partijen maar daarne kwam het herstel. Vijf gewonnen partijen op rij. Tafelleider Leendert kon
achter zijn naam een tweede plaats noteren. Voor beide jongens een prima opsteker richting
pupillendag.
Merijn zien we bijna nooit op een toernooi. Vanmiddag was hij er weer eens bij wat ik erg leuk vond.
Merijn heeft nog geen clubshirt, hij mocht het oude shirt van Martijn aantrekken. Merijn scoorde 1.5
punten uit 6 partijen. In deze groep was een van de kinderen niet aanwezig. Ondanks de wat lage
score had ik de indruk dat Merijn het erg leuk vond. Hopelijk gaat hij vaker meedoen. Daar wordt je
alleen maar beter van. Toernooien spelen doet Jaimey wel. Hij zit in een wat lastige periode waar hij
wat minder prijzen weet te winnen dan een aantal maanden geleden. Jaimey moet zijn spel wat
veranderen. Hij gaat snel met de Dame aan de wandel. Je wint dan misschien wat stukken maar de
tegenstander gaat de Dame opjagen. Voor je het weet verdwijnt die van het bord en sta je verloren.
In de auto op weg naar Uithuizen had ik hem nog gewaarschuwd: doe dat niet. Ontwikkel je stukken
en maak een plan. In de eerste ronde kon Jaimey het toch niet laten. Zijn Dame sloeg een gat in de
Damevleuge;l van de tegenstander. Dat leverde materiaal winst op. Leuk, maar dan moet je de
Dame wel veilig terug halen. Even later ging het mis. Dame eraf en partij verloren. Jaimey wist wat
hij fout had gedaan en in de volgende partijen speelde hij een stuk beter. Vijf partijen op rij gingen
met een overwinning in de tas (in deze groep ook 7 deelnemers). Een mooie prestatie, goed voor
een tweede plaats op onderling resultaat tegen de tegenstander in de eerste ronde!

Sieger kwam per trein naar Uithuizen maar bleef te lang in de trein zitten. Met zijn vader en twee
vriendjes die ook meededen stapten ze uit in Uithuizermeeden, een station te ver. Net op tijd
kwamen ze aan bij de speellocatie en zat Sieger net op tijd achter het bord in groep D. Nooit goed
om gehaast achter het bord te zitten. De eerste parij ging dan ook verloren. Sieger herstelde zich
goed speelde lange partijen met vier keer winst op rij. In de zesde ronde verloor hij maar een half
punt in de laatste ronde was goed voor een bronzen plek. Leuk en een mooie opsteker voor Sieger
die al een tijdje geen prijs had gewonnen.
Twee gele shirts in groep C. Thijmen begon het toernooi goed. Twee winstpartijen. Daarna ging het
wat wisselvalliger met de bord drie speler van het E team. Drie verliespartijen, een remise en winst in
ronde zes leverde een totaal op van 3.5 punten. Net te weinig voor een podiumplaats. Soms heb je
even je dag niet, beter nu dan straks op het NK E teams. Ruben W. mocht wel een prijs mee naar
huis nemen. Hij werd tweede met 4,5 punten. Het ondelinge treffen met Thijmen won Ruben en de
remise was opvallend. Ruben stond verloren maar speelde gewoon door. Ik zag dat het bijna mat
was en noteerde een nul voor Ruben, maar niet veel later was het pat! Zo zie je: altijd doorspelen.
Een kostbaar halfje want het leverde een tweede plaats op.
Zes deelnemers in de B groep, waar 20 minuten p.p.p.p. op de klok stond. Drie Paardensprongers in
de groep: Hugo, Daniel en Joep. Hugo had zijn dag niet. In de eerste ronde won hij zijn partij, de rest
ging verloren. Ook voor Hugo: beter nu dan op het NK scholen! Joep begon net als vorig jaar met
een verloren partij. In de tweede ronde won hij van Hugo en in ronde drie van Kasteelster Feline. Een
belangrijke winst zo zou later blijken. In de vierde ronde besloten beide spelers in het eindspel er
remise van te maken. Daniel was in de laatste ronde te sterk voor Joep. 2.5 Punten waren op
onderling resultaat met Feline voldoende voor plaats 3. Daniel won de groep. Hij speelde een
ijzersterk toernooi. Alleen de partij in de eerste ronde ging verloren. Een mooie partij speelde hij
tegen Feline. Een lastig eindspel met Torens en een paar pionnen voor beide spelers werd door een
lopervoordeel van Daniel gewonnen. Bijzonder knap was de wijze waarop Daniel met een
aftrekaanval met de loper de toren van zijn tegenstandster won. Dit was zetten vooruitgedacht!

In de A groep vier Paardensprongers en twee Unitassers. In het geel Eelke, Ruben B., Jonas en
Martijn,
de Unitassers Leonard en de favoriet, rating 1500+, Dennis. Net als bij Hugo lukte het ook niet bij
Ruben vanmiddag. Je hebt dat soms en dan kan je het toernooi qua schaken maar snel vergeten en
je richten op een volgend toernooi. Ruben won een partij in de vier tegen Leonard. Jonas was door
de organisatie voor het toernooi begon nog even in het zonnetje gezet voor zijn EK plaats. Zeer
attent!
Ook een EK ganger kan weleens een wat minder toernooi spelen. Misschien kwam het door de lange
partij de avond ervoor tijdens de Jannes Bokaal. Jonas won van Ruben en kwam in de partij tegen
Leonard goed weg met een halfje dankzij een gevallen vlag. Het lukte Leonard binnen de resterende
tijd niet om Jonas mat te zetten met Toren/Koning tegen Koning alleen. Tegen clubgenoten Eelke
en Martijn verloor Jonas. Opvallend was het verlies tegen Martijn. Jonas had vanuit de opening een
Loper gewonnen maar dat voordeel wist Martijn gedurende de partij met goed spel om te zetten in
winst. Tegen Dennis zat er misschien wat in. Toen ik bij het bord wegliep stond Jonas er goed voor,
en qua tijd zat het ook goed. Zes minuten voor Dennis en het dubbele voor Jonas. Wat er gebeurt is
op het bord weet ik niet maar minuten later terug bij het bord stond Jonas verloren. Met 1.5 punten
werd Jonas vierde. Derde in de groep werd Eelke met winst tegen Ruben en Jonas en heel
verrassend Dennis. Een 1500 plus speler maakt ook weleens een fout door pardoes zijn Dame weg te
geven. Natuurlijk werd dit kadoo'tje met beide handen aangegrepen om een verrassende uitslag op
het bord te zetten. Tegen Leonard speelde Eelke remise. Een mooie score van 3.5 punten en
natuurlijk ratingwinst!
Martijn won vorig jaar het toernooi. Hij won de onderlinge partijen tegen de clubgenoten en de
partij tegen Leonard. Dennis was voor Martijn een maatje te groot. Op onderling resultaat een
tweede plaats voor Martijn, die het dus goed doet in Uithuizen!
De prijsuitreiking liep wat vertraging op door beslissingspartijen maar veel spelers en ouders waren
gelukkig gebleven. Net als bij ons toernooi had de organisatie een aantal verrassingsprijzen. Voor de
kinderen die vierde waren geworden een geduld spelletje (geduld voor een volgend toernooi, waar
je misschien wel wat wint) en stress balletjes voor degene die door de vlag waren gegaan. Kleine
dingetjes die het hoogtepunt van de dag extra glans geven!

Veertien deelnemers van de club die in totaal 9 prijzen mee naar huis nemen, een record percentage
voor de club. A.s. zaterdag weer een leuk toernooi: Staunton!
Foto's en uitslagen geplaatst.
Meer foto's op op NOSBO site en de site van ScepU:
http://www.scepu.nl/
Naschrift: Sinds dit toernooi heeft Hugo er een eretitel bij. Citaat uit het verslag ScepU:
In groep B had Hugo van der Molen, Vriend van ScepU genoemd sinds zijn spectaculaire overwinning
in de laatste ronde van het basisscholenschaak waardoor OBS Usquert zich plaatste voor het NK,
zijn dag niet. Hij zag zich gevolgd en gesteund door zijn Nieuwe Vrienden (de voltallige ScepU-staf)
maar vertrok uiteindelijk met slechts 1 winstpartij.

Halve finale beker: drie kwartier gespeeld, geen
stuk geslagen: remise
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 april, 2012 - 22:16

In de trainingsgroepen werd vanmiddag weer flink geoefend met de oefenexamens. Na de
meivakantie gaat een flinke groep hun stapexamen doen. Maar er zijn nog een aantal
kinderen die vlak vooor de zomervakantie hun examen kunnen doen. Zo zijn Ramin en
Nathan bijna klaar voor oefenexamens en Martijn en Daniel zijn bijna door hun stap 4 boek
heen. In de competitie zijn behalve in de Koningsgroep nog twee ronden te spelen.

In de bekercompetitie zijn we gevorderd tot de halve finale waar de eerste ronde
vanmiddag werd gespeeld. De tijd op de klok hebben we wat ruimer gemaakt zodat er meer
bedenktijd is en tijd voor notatie (30 minuten p.p.p.p). Verplicht in deze fase van de strijd. In
de competitie speelden Eline en Joris een inhaalpartij uit de 4e ronde. Eline won en heeft
kans op eremetaal. In de Koningsgroep won Koen toch wel verrassend en heel snel van
Joep. Beide schakers hebben 3 punten. Daniel en Ruben B. hadden ook een inhaalpartij
tegoed. De partij ging lang gelijk op totdat Ruben een pion had die op het punt stond te
promoveren. Dat was de beslissing in de partij waar beide spelers remise aanboden wat niet
werd geaccepteerd. De pion bereikte het promotieveld wat Daniel een loper kostte. Miniem
verschil maar wel beslissend. Ruben won en blijft samen met Jonas favoriet voor het
clubkampioenschap.

Snelschaken: race tegen de klok en tegen jezelf!
Terug naar de beker. Eelke won in de opening een loper van Hugo. Dat voordeel bleef de
hele partiij op het bord. Eelke ruilde handig af om met het voordeeltje het eindspel in te
gaan. Dit soort voordeeltjes wordt nauwelijks meer weggeven op dit niveau. Eelke won,
maar er staat nog een partij op het programma. De partij tussen Martijn en Jonas was
bijzonder. Na drie kwartier was er nog geen stuk geslagen en kwamen beide spelers remise
overeen. Wellicht had Martijn beter kunnen doorspelen met een tijdvoordeel van ruim 6
minuten. In plaats van competitie speelden de andere groepen snelschaak partijen met voor
beide schakers 5 minuten op de klok. Oefen van dit soort duels is nuttig: soms moet je die
spelen als beslissingspartij op Grand -Prix toernooien.

Remise met alle stukken op het bord!
De partijen in de halve finale beker:

Martijn

Jonas

Eelke

Hugo

1

e4

e5

1

e4

e5

2

Pf3

Pc6

2

Pf3

Pc6

3

Lb5

a6

3

c3

Pf6

4

La4

Pf6

4

d4

exd4

5

d3

Lc5

5

e5

De7

6

Lg5

d6

6

cxd4

Pd5

7

h3

h6

7

Le2

d6

8

Lh4

0-0

8

exd6

Dxd6

9

0-0

Le6

9

0-0

Le7

10

c3

b5

10

Pc3

Pxc3

11

Lb3

a5

11

bxc3

0-0

12

Pbd2

a4

12

Dc2

Lg4

13

Lc2

Te8

13

Lg5

Lxf3

14

Te1

a3

14

Lxe7

Dxe7

15

b4

Lb6

15

Lxf3

De6

16

Pf1

Db8

16

d5

Df6

17

Pg3

Da7

17

dxc6

bxc6

18

Dd2

Ph7

18

Le4

g6

19

Ph1

Pe7

19

Tad1

Tfe8

20

Te2

f6

20

Td7

Tac8

21

d4

Lc4

21

Dd3

De6

22

Tee1

Tad8

22

Lf3

c5

23

d5

g5

23

Dd5

Dxd5

24

Lg3

Pg6

24

Txd5

Te6

25

h4

Pf4

25

Txc5

Tce8

26

Ph2

Kf7

26

Txc7

Te1

27

Pg4

h5

27

h3

T1e5

28

Ph6+

Kg6

28

Txa7

Tc5

29

Pf5

Td7

29

Tc1

Tec8

30

Lb1

Remise

30

Ta8

Txa8

31

Lxa8

Ta5

32

Le4

Txa2

33

c4

Ta4

34

Ld5

Kf8

35

c5

Ta5

36

c6
1

0

Eelke winnaar Staunton Jeugdtoernooi!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 april, 2012 - 21:00
Het Staunton Jeugdtoernooi is een van de favorieten van onze jeugdspelers en terecht: een ruime
speeltuin waar van alles te doen is, computers waar je zomaar achter kan en lekker spelen. Maar
bovenal: schaken, 7 ronden Zwitsers. Maar liefst 20 schakers van onze club waren aanweizig, bijna
een derde van het deelnemersveld. Prijzen waren vanmiddag te verdienen in de leeftijdklassen H
t/m A

In de H groep hadden we vandaag geen deelnemers. Er waren overigens maar drie H'tjes die
allemaal met een prijs naar huis gingen. Wie ook zeker met een prijs naar huis ging was Niels. Hij
was de enige in de categorie A/B en won met 5 punten goud. Tja, als de rest er niet is dan neem je
zomaar een beker mee naar huis. In de C categorie had Sieger een wat mindere dag. In Uithuizen
won hij nog een prijs, vanmiddag ging het wat minder met 3 punten. Eline scoorde ook drie punten
en won de derde plaats in het meisjesklassement. Ook bij Daniel, eerste in de B groep in Uithuizen,
had een wat mindere dag met 4 punten. Kan zomaar gebeueren. Toernooi maar snel vergeten en
richten op de volgende!
Zes Paardensprongers in de D categorie waar 23 kinderen streden voor 3 prijzen. Ruben B. startte
voortvarend met 3 uit 3. Waaronder winst tegen zijn broertje Thijmen. Zij spelen zelden tegen elkaar
op toernooien. Dat is toch het leuke van een Zwitsers toernooi. Je speelt dan zomaar tegen iemand
waar je op een GP toernooi eigenlijk nooit tegen speelt. Na de derde ronde ging het wat minder met
Ruben, 1 punt uit 4 partijen waaronder een verlies partij tegen clubgenoot Jonas. Niek is een van de
grootste ratingstijgers van de club. Met 4 uit 7 scoorde hij prima maar moest tweelingbroer voor
laten gaan in de eindstand. Jort scoorde een halfje meer.

Ruben W. is de laatste toernooien goed op dreef, wat goed te zien is aan zijn rating. Vanmiddag
zette hij de stijgende lijn door. Vijf punten was goed voor de derde plaats in de D categorie. En weer
ratingwinst. Na dit toernooi staat zijn rating net niet op duizend: 998! Een enorme winst deze
maand. Zie elders op de site. Joep had bij het ingaan van de laatste ronde zicht op het podium. Hij
begon de partij goed met een pion winst uit de opening. Daarna was het gedaan met de
concentratie. Joep vergat zomaar een stuk te slaan en maakte nog een paar dure foutjes. Zijn
tegenstander Lodewijk wist daar wel raad mee en won de partij. Tranen bij Joep die zelf ook niet
begreep dat hij zoveel fouten had gemaakt. Tranen ook bij Hugo na de partij in de vierde ronde.
Deze partij werd remise nadat zijn vlag was gevallen, maar de vlag van zijn tegenstandster had ook
moeten vallen maar zat vastgeplakt aan de klok. De wedstrijdleiding besloot terecht de partij in
remise te beslissen. Hugo speelde de partij bewust uit op de klok. De stelling zat muurvast. Zijn
tegenstandster liet echter na te claimen. Bewust op de klok spelen zonder intentie te hebben te
willen winnen is niet toegestaan!
Na even buiten te zijn geweest was Hugo weer herstelt, en won de drie volgende partijen. Net als
Ruben W. scoorde Hugo 5 punten. Op basis van WP een tweede plaats.
Huub en Ward speelden een wisselend toernooi met voor beide jongens een score van drie punten.
Zij rekenden niet meer op een prijs en togen huiswaarts. Na de laatste ronde bleken beiden gedeeld
derde te zijn met gelijke WP punten dus was een beslissingspartij noodzakelijk wie de beker mee
naar huis mocht nemen. Die kon niet gespeeld worden. Gelukkig zijn ze clubgenoten en kunnen ze
vrijdag een partij spelen wie de beker gaat winnen. Na loting speelt wit met 6 minuten op de klok en
moet winnen. Zwart heeft een minuutje minder maar heeft voldoende aan remise.
Tess en Ramin kwamen uit in de G categorie. Ramin speelde wat minder scherp dan een week
eerder in Uithuizen. Ik zag hem in een paar partijen wat foutjes maken wat hem de partij kostte.
Speelronden 4, 5 en 6 gingen verloren. In ronde 7 won Ramin. Een belangrijke winst want bij de
prijsuitreiking bleek drie punten voldoende te zijn voor de winst in de G categorie. Opnieuw een
beker voor Ramin die nu een aardige prijzenkast begint te krijgen! Tess had niet zo'n beste dag met
slechts 1 punt. Hopen dat ze beter gaat scoren op de Pupillendag.
In de F categorie 6 Paardensprongers. De score van Pieter viel met twee punten een beetje tegen.
Evenveel als Beau die nog niet zoveel toernooien heeft gespeeld. Beau moet nog veel leren. In het

eindspel ging het twee keer mis. Een gewonnen stelling werd pat. Dat zien veel veel bij beginners,
voor de trainers weer iets om aan te gaan werken. Het leuke bij beide spelers: ook na een verloren
partij blijven ze er plezier in houden, dat is het belangrijkste. Scoren gaat wel weer lukken op een
volgend toernooi! Matthijs scoorde met 3.5 punten een keurige 50% score.
Thijmen trof in de zeven speelronden vier keer een clubgenoot. Drie keer verloor hij. Tegen Ramin
ging het punt naar Thijmen. De andere partijen tegen niet clubgenoten werden ook gewonnen. De
score van 4 punten was niet voldoende om in de prijzen te vallen in de sterke F categorie.
De F'jes drukten hun stempel op het toernooi. De hele middag waren de jonge pupillen te vinden op
de eerste borden.
Jonas verloor een partij. Tegen Tycho (SC Assen) verloor Jonas zijn dame en gaf meteen op. Of dat
verstandig is.....? Natuurlijk is de kans klein dat je nog wint op dit niveau maar je tegenstander kan
ook een fout maken. Met zes punten werd Jonas derde. Een half SB punt achter de twee
verrassende nummers een en twee. Eelke speelde twee keer remise, o.a. tegen de favoriet Dennis
van den Bergh en eindigde precies gelijk met de verrassend goed spelende Tycho. Beide 6
punten, 33 WP en 27.5 SB. Er moest dus een beslissingspartij aan te pas komen wie het toernooi ging
winnen. Zelden gezien een volkomen gelijke score op de Zwitsers toernooi. Eelke speelde met wit
na loting en moest dus winnen met 6 minuten op de klok. Tycho kwam een paard voor de staan en
leek de partij naar zich toe te trekken, maar maakte toen wat fouten. Het paard en een aantal
pionnen werden door Eelke gewonnen. Na promotie kwam er voor wit een dame op het bord, de
beslissing in de partij.

Beslissingspartij: Eelke - Tycho
Tijdens de prijsuitreiking mocht Eelke een mooie grote beker in ontvangst nemen als toernooi
winnaar. En zijn naam staat natuurlijk in onze eregalerij.
De NOSBO heeft een sterke lichting F spelers. Dat beloofd wat voor a.s. zaterdag tijdens de
Pupillendag in de Hunzeborgh. Naast Eelke, Tycho en Jonas zijn er nog outsiders die het toernooi
extra spannend kunnen maken: Thijmen en Silvan (SC Haren) om er twee te noemen. Het kan een
echte schaak thriller worden in de Hunzeborgh! Gelukkig zijn er vier NK plaatsen, en Jonas heeft al
een NK ticket als nationaal kampioen G.

In de eindstand vijf Paardensprongers bij de eerste 10. Weer een topprestatie van onze clubschakers!
Bauke en zijn team hebben er weer een schaakfeest van gemaakt, ondanks de regen die af en toe
viel hebben de kinderen zich tussen de schaakpartijen door prima vermaakt. Complimenten!

Foto's en uitslagen geplaatst!
Wie heeft per ongeluk een verkeerde jas meegenomen!
Iemand heeft per ongeluk de kobalt-blauwe jas van Ruben meegenomen (merk Mountain Peak). Wij
hebben nu een kobalt-blauwe jas met zwarte biezen thuis (maat 158, merk Northville) die we graag
willen omruilen.

Eerste beslissingen competitie gevallen. Ward
wint barrage Staunton.
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 april, 2012 - 21:40
In de trainingsgroepen werd vanmiddag weer hard gewerkt voor de examens op vrijdag 11 mei. Op
die datum gaat een groep kinderen hun stap examens maken. Voor stap 1 Helge en Tristan, stap 3:
Joris, Niek, Ruben W, Kasper en Thijmen. Voor de zomervakantie is er nog een examen moment
waar met name beginners hun diploma kunnen halen. Nadere informatie volgt.

Aan het begin van de clubmiddag werd de barrage gespeeld tussen Ward en Huub. Er was nog een
beker te winnen van het Jeugdtoernooi Staunton. Huub mocht na loting met de witte stukken
spelen, tijd 6 minuten om Ward met zwart mat te zetten. Ward had aan een remise genoeg met een
minuut minder. Het werd een leuke partij waar na afruilen snel een eindspel op het bord kwam.
Ward leek een voordeel te hebben met een pion meer maar Huub wist een pion te laten promoveren
tot Dame. Niet veel later ging die eraf. Huub ruilde hem tegen een Toren van Ward. Dat was niet erg
handig want even later promoveerde een zwarte pion. De partij werd niet meer uitgespeeld omdat
Huub door de tijd was. Ward mocht voor de competitie wedstrijden de beker in ontvangst nemen!
In de competitie is er nog niets beslist in de Koningsgroep. Het veld ligt dicht bij elkaar maar Hugo
en Koen lijken af te haken bij de top. Uitslagen:
Inhaal:
Ronde 5: Eelke - Hugo 1 - 0
Ronde 7: Koen - Martijn 0 - 1
Ronde 9:
Joep - Hugo 1 - 0
Jonas - Daniel 0.5 - 0.5
Ruben B. - Martijn 0.5 - 0.5
Eelke - Koen 1 - 0

In de Damegroep gaat het tussen Niels en Daan. Niels won van Jort en komt op 7 punten. Daan
kwam niet in actie, Sieger was na een vermoeiende schoolreis afwezig. De bronzen plaats gaat
tussen Thijmen en Kasper. Thijmen staat een punt voor, beide jongens hebben nog 3 partijen
tegoed.
Uitslagen:
Kasper - Thijmen 0 - 1
Jort - Niels 0 - 1
In de Torengroep is de beslissing gevallen wie de groep gaat winnen. Niek won weer vanmiddag en
komt op 8.5 punten. Hij is niet meer in te halen. Het blijft spannend wie tweede en derde wordt. Er is
nog veel mogelijk, maar Joris heeft de beste papieren voor plaats twee.
Uitslagen:
Joris - Eline 1 - 0
Niek - Thom 1 - 0
Jaimey - Ruben W. 0 - 1

Matthijs (zwart) wint van Pieter
Ward is de winnaar van de Lopergoep. Net als zijn broer in de Torengroep won Ward vandaag. Voor
plaats twee en drie zijn nog twee schakers in de race; Pieter en Matthijs.
Uitslagen:
Huub - Tess 1 - 0
Pieter - Matthijs 0 - 1
Ward - Merijn 1 - 0
Beau scoorde in de Paardengroep zijn eerste overwinning. In deze groep staat Ramin eerste met 6
punten en kan nog worden ingehaald door een aantal spelers. Tristan, Nathan en Helge zijn de
achtervolgers.
Uitslagen:
Tristan - Tom 0.5 - 0.5
Ramin - Nathan 1 - 0
Roos - Beau 0 - 1

Het talentenklassement is weer bijgewerkt. Talent van het is Thijmen. Hij kan niet meer worden
ingehaald. Gefeliciteerd!. Voor de tweede en derde plaats zijn er meerdere kanshebbers. Zie
uitslagen > talenten. Opvallend: nog nooit sinds het bestaan van dit klassement heeft iemand het
twee keer gewonnen!

Willem Mooibroek (H) SC Groningen, Hugo
Timmer (G) SC Veendam en Jonas Hilwerda (F)
SC de Paardensprong pupillenkampioen.
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 april, 2012 - 21:43
Slechts 21 schakers in de jongste leeftijdklasse deden vanmiddag mee aan de NOSBO pupillendag in
onze thuisbasis de Hunzeborgh. De lage opkomst lag zeker aan de meivakantie en er zijn misschien
toch minder F, G en H pupillen dan de laatste jaren. Speelschema 15 minuten p.p.p.p. en 10 minuten
tussen de partijen. Na gespeeld te hebben was er in de ontspanningsruimte tijd voor Mr. Bean,
Donald Duckjes, een potje oefenen of even naar buiten. Heel veel partijen waren snel klaar. In
sommige speelronden waren na een kwartier alle borden al klaar. Volgend jaar, als we dit
kampioenschap mogen organiseren hanteren we een ander tijdschema.

Winnaars F categorie.
In de F Groep werd Jonas, vorig jaar G kampioen, de winnaar met een 100% score. Tweede met een
punt minder clubgenoot Eelke. De derde plaats ging naar Thygo Bruggink van SC Assen.
Zij mogen naar de Nationale Pupillendag op 14 juni in Roosendaal. Ook Thijmen en Silvan Heijnen
(SC Haren) mogen naar dit kampioenschap. In deze categorie deed geen enkel meisje mee.
Gezien de ratings was deze eindstand misschien wat voorspelbaar. Slechts een enkele partij duurde
meer dan 20 minuten. Opvallend bij de F'jes: drie Paardensprongers die op 11 mei mee doen met het
SC de Paardensprong E team in Barneveld! De F categorie is een sterke lichting. Veel schakers
kunnen de komende jaren meedoen met de top van Nederland!

Winnaars G categorie.
De G groep werd na het spelen van een barrage gewonnen door Hugo Timmer. Tweede werd Tess
Schroor, zij mocht twee bekers mee naar huis nemen. Zij is ook NOSBO meisjeskampioen in
categorie G. Vorig jaar haalde zij deze titel in de H categorie. Derde werd Maurits Schoonhoven
(geen club). De prijswinnaars en ook de nummer vier Ramin verdienen een ticket voor de
Pupillendag. Het niveau in de G categorie lag duidelijk lager dan vorig jaar.

Winaars H categorie.
In de jongste groep H deden slechts drie schakers mee. Zij wonnen alle drie prijzen. Ylwa Olthof
(SV Unitas) schaakt pas een paar maanden, zij won twee bekers, meisjekampioen H en de derde
plaats. Tweede werd Joran Dam (geen club) en de winnaar bij de H'tjes werd Willem Mooibroek. Hij
mag samen met meisjeskampioen Ylwa naar de Pupillendag.
Het was een erg geslaagde NOSBO Pupillendag in de Hunzeborgh. Volgend jaar wat ons betreft
weer. We hopen dan wel op meer deelnemers. Het pupillenkampioenschap dreigt een beetje ten
onder te gaan door lage opkomst. Voor de clubs iets om aan te werken!

Foto geplaatst in het fotoboek.
Leuk voor onze volgers: dit is het 500 ste bericht op onze site!

Schaken op Koninginnedag (1)
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 april, 2012 - 20:12
Een aantal Paardensprongers zag ik vandaag op de druk bezochte vrijmarkt in de Hunze. Op
Koninginnedag probeerden zij wat geld te verdienen met een partij schaken. Matthijs zag ik schaken
met een inleg van 50 Eurocent. Ruben W. en Martijn waren wat duurder, zij vroegen 1 Euro maar dan
moest er wel gewonnen worden. Bij verlies moest er betaald worden. Menig volwassenen
verloren tegen onze jeugdschakers, zij verdienden er lekker bij. Een foto impressie:

Onderstaande foto werd ingestuurd door Frans, Pieter speelde partijen op de vrijmarkt in Beijum.

Heb je ook een leuke foto van je schaakactiviteiten op Koninginnedag: stuur de foto door. We
plaatsen de foto op de site!

Schaken op Koninginnedag (2)
Ingezonden door Sake Jan op 30 april, 2012 - 23:17

Op Koninginnedag werd er op het Harmonieplein vanuit het nabijliggende schaakcafé
Atlantis een snelschaaktoernooi georganiseerd. Onder de deelnemers 2 jeugdspelers t.w.
Eelke en een oude bekende Tom Hermes. Zeven ronden met 5 min. p.p.p.p., een keer met
wit en een keer met zwart. Er werd gespeeld in twee poules.
In de B-poule was slechts één speler, een zekere Daniël, bestand tegen het feestgevoel en
de daarmee overvloedig gepaard gaande consumptie van alcoholisch vocht. Hij behaalde
wel meteen de perfecte score: 14 punten.

Voor de overige heren vormde naast het bier vooral de klok het grote probleem. Eelke had
van dit alles geen last en greep zijn kans: toen de dampen waren opgetrokken vond hij zich
met 8 ½ punten terug op een keurige ongedeelde tweede plaats.

Op de foto speelt hij tegen Maarten Roorda, rating pak 'm beet van 1800. Maarten was ook
verantwoordelijk voor het verwerken van de uitslagen en de loting van de volgende ronde.
Hij deed dat feilloos, maar het kwam zijn schaken blijkbaar niet ten goede. Uitslag: 2 – 0 in
het voordeel van Eelke.

Schaken op Koninginnedag (3)
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 mei, 2012 - 16:37
Nog een paar foto's van Ruben B. en Thijmen. Zij zaten op de vrijmarkt in Delfzijl.
Judith schreef:
Ruben en Thijmen hebben gedurende de hele dag (6.30 uur tot 17.00 uur) veel partijen gespeeld. Bij
verlies van de partij lieten Ruben en Thijmen de speler iets lekkers kiezen (iets van chocolade), bij
winst moest de speler een bedrag in de spaarpot doen van de jongens. Al met al een leuk zakcentje
opgehaald!

Schaken op Koninginnedag (4)
Ingezonden door Anoniem op 1 mei, 2012 - 19:57

Op Koninginnedag zat Jonas (bijna) de hele dag te schaken in het centrum van Franeker. Als hij zou
verliezen, kreeg zijn tegenstander een zelfgemaakte cupcake versierd met kronen, en als hij
won mocht zijn tegenstander wat in zijn spaarpot stoppen. Dat leverde een flink bedrag op dat
Jonas in augustus in Praag kan gebruiken. Onder de tegenstanders waren o.a. de voorzitter van
Franeker Schaakclub, Theo Tops (deze partij eindigde in remise). De tegenstander op de foto is de
opa van Jonas.

Schaken op Koninginnedag (5)
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 mei, 2012 - 21:40
Nog een keer Koninginnedag. Ankie schreef: Ik zag je oproep op de site, dus hierbij
ook foto's van een schakende Kasper in Loppersum op koninginnedag. Er zat een jongen
die een euro vroeg als ie won en een euro weggaf als de bezoeker won. Kasper ging na
een lange pot blij ervandoor met een euro! Volgend jaar misschien ook maar met eigen
spaarpot ergens gaan zitten....

Eelke en Jonas plaatsen zich voor bekerfinale
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 mei, 2012 - 20:57

Examens en de tweede ronde halve finale bekertoernooi stonden vanmiddag op het
programma. In de kleine zaal konden in alle rust Kasper, Niek en Joris hun examen stap 3
maken. Tristan en Helge zaten ook voor een examen, hun eerste stap.
In de kleine zaal werd ook gespeeld, de tweede halve finale in de bekercompetitie. Het
werden twee spannende partijen waarbij de klok een belangrijke rol ging spelen in de partij
tussen Jonas en Martijn.

Examens!
De eerste partij werd remise dus er moest vandaag door een van de spelers gewonnen
worden. Speeltijd in de halve finale is een half uur voor de spelers. Martijn speelde een stuk
sneller dan Jonas en leek het tijdvoordeel aan zijn kant te hebben. Er verscheen een lastige
stelling op het bord waar met name Martijn lang over moest nadenken. Pionnen/toren
eindspelen zijn een pittige kluif voor menig schaker. Het tijdvoordeel van ruim 5 minuten
voor Martijn verdween en beide spelers waren in tijdnood. Het werd snelschaken en dan is
een foutje snel gemaakt. Met minder dan 30 seconden ruilde Martijn verkeerd af waardoor
de Koning van Jonas oppositie had. Daarmee was de stelling verloren en gooide Martijn zijn
Koning om.

Dat zagen we ook in de partij tussen Hugo en Eelke. Ook hier een lastig eindspel. Voor beide
4 pionnen, een toren en een paard. Hugo maakte een kleine fout waardoor zijn paard van
het bord verdween. De vrijpion was nu niet meer te verdedigen dus moest Hugo opgeven.
Hij gaat met Martijn uitmaken wie derde wordt in de bekercompetitie. De finale gaat tussen
Jonas en Eelke. We kijken nog even hoeveel tijd er op de klok komt. Volgens seizoen gaan
we investeren in nieuwe digitale klokken waar ook seconden kunnen worden toegevoegd na
elke zet.

In de competitie is alleen in de Koningsgroep een partij gespeeld. Daniel deed goede zaken
door te winnen van Joep. Hij komt nu ook op 7 punten. Wordt een spannende ontknoping in
de Koningsgroep. In de andere groepen is niet gespeeld. De beginners speelden vandaag
tegen de gevorderden om van elkaar te leren.
De bekerpartijen komen nog op onze site..

Derde plaats E team op Nederlands
kampioenschap!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 mei, 2012 - 22:20
Het SC de Paardensprong E met achter de borden Jonas, Eelke, Thijmen en Daan kwam vandaag in
Barneveld in actie op het NK. Vroeg dag voor het team. Om zeven uur zaten Jonas, Eelke en Daan
op de fiets naar het station. Thijmen was vrijdag al afgereisd richting speellocatie. In de
splinternieuwe school de Meerwaarde werd het toernooi gespeeld.

Ruim op tijd waren we op het station van Barneveld waar we door de organisatie werden opgehaald.
Na een welkomstwoord van de organisatie en de burgemeester van Barneveld kon het toernooi
beginnen.
Eerste tegenstander was het team van SV Promotie uit Zoetermeer. Dit team vormde geen
bedreiging voor onze jongens. Alleen Thijmen moest het punt aan zijn tegenstander laten. Een
prima start van het toernooi! Tweede tegenstander was SSV Klim-Op uit Capelle a/d IJssel. Dit team
is de laatste jaren altijd aanwezig en we hebben in voorgaande jaren dit team als vaker eens
getroffen, maar nog nooit van ze kunnen winnen. Daan verloor in het eindspel. Eelke en Thijmen
wonnen. Voor Jonas zaak om minimaal remise te spelen voor de volle matchpunten. Dat lukte, twee
koningen bleven over.
Met 4 matchpunten ging het team vol vertrouwen de derde ronde in tegen Spijkenisse. Een team
met gemiddeld een veel lagere rating. Maar ratings zeggen niet zoveel, uitkijken dus. Thijmen
speelde veel te snel en verloor, Daan zorgde voor een gelijke tussenstand. Eelke en Jonas deden wat
ze qua rating aan hun stand verplicht waren: winnen!
In Zwitsers weet je dat je na drie overwinningen nu een sterke tegenstander krijgt, dat gebeurde in
ronde 4. De tegenstander was regerend Nederlands kampioen Moira Domtoren uit Utrecht. In dit

team veel bekenden: Casper Schoppen (Nederlands Kampioen E) en Oele Dijkhuis. Op de borden
drie en vier werd veel te snel gespeeld, Thijmen en Daan verloren na 10 minuten spelen. Eelke won
waarmee er nog kansen waren op een gelijkspel. Jonas speelde een boeiende partij tegen Casper,
maar de Utrechter was een maatje te groot. Het eerste verlies voor het team, later zou blijken de
enige.
In ronde vijf hadden we geen geluk met de loting. De tegenstander was de favoriet voor de titel: de
Schaakmaat uit schaakstad Apeldoorn. Het werd een hele spannende match. Daan en Thijmen
hadden geen kans op hun borden, zij verloren, signaal naar Eelke en Jonas er vol voor te gaan. Dat
gebeurde, de partijen gingen in de tas 2-2, een uitslag waar we verder mee konden! En een mooi
resultaat gezien de opstelling van de Apeldoorners met de niet onbekende spelers Renso
Steunenberg en Mick van Randwijk.
Het team stond nu in de tussenstand op de achtste plaats, de volgende twee ronden werden
beslissend. Winnen zou een toppositie betekenen, bij verlies zak je een heel eind terug.
Tegenstander in ronde zes was HWP Haarlem. Eelke was snel klaar met zijn tegenstander die zijn
dame weggaf. Intussen waren Thijmen en Daan in de problemen maar wisten onder de druk van de
tegenstander uit te komen. Thijmen won de dame van zijn tegenstander, Daan een toren die in de
penning stond. Met dit stukwinst kantelde beide partijen. Beide jongens wonnen, een mooie 3-0
voorsprong. Jonas verweerde zich goed op het eerste bord maar met koning/paard tegen
paard/toren en een pion was er geen houden aan. Jammer maar de twee matchpunten waren voor
ons.
Afwachten wie de tegenstander in de laatste ronde zou worden. We troffen het weer niet met het
sterke team van VAS 1 uit Amsterdam. Nu kwam het erop aan. Winnen betekende zeker een top 5
positie. Zoals vaak als het moet staat het team er. Ook vanmiddag. Iedereen was scherp en nog fit,
wat niet bleek bij de tegenstander. Op alle borden gaven de jongens heel veel druk. Na enkele
minuten gespeeld te hebben was het al duidelijk. Op de borden twee t/m vier was de winst een
kwestie van tijd. Achter elkaar wonnen Eelke (heel snel), Daan en Thijmen. Feest bij het team maar
nog niet bij Jonas. Hij zat in een lastig eindspel tegen rivaal Maarten Hoeneveld, zij kennen elkaar
van eerdere NK’s en zijn aan elkaar gewaagd. Natuurlijk had het team al gewonnen maar
bordpunten zouden wel eens belangrijk kunnen zijn. Ook geen remise, spelen voor de winst. Met
paard en 6 pionnen tegen loper met 5 pionnen. Jonas had zijn koning goed in de oppositie staan
waardoor zijn tegenstander moest kiezen naar welke pionnen zijn koning moest gaan. Dat was de
beslissing. Jonas kon een pion laten promoveren waarna zijn tegenstander opgaf. Een prachtige 4-0
overwinning in de laatste ronde.
Feest nu in het hele team en natuurlijk bij teamleiders Anders en Ronald en de meegereisde ouders.
Een fantastische derde plaats was een feit. Niet eens gedeeld maar op matchpunten.
Hoe goed waren onze tegenstanders? Ons team had samen met Schaakmaat de hoogste WP: 65 (dit
is het totaal aantal punten van de tegenstanders). Dat zegt wel iets over de sterkte van de
tegenstanders! Wee hebben gespeeld tegen de volgende tegenstanders, met vermelding van de
plaats in de eindstand:
Moira Domtoren (1)

De Schaakmaat (2)
S.S.V. Klim-Op (4)
S.V. Spijkenisse (7)
VAS 1 (10)
HWP Haarlem (17)
S.V. Promotie (24)
In totaal deden 40 teams mee.
Eelke mocht tijdens de prijsuitreiking een mooie doos Raindrop Chess in ontvangst nemen. Als enige
op het toernooi won hij al zijn partijen!
Een pluim naar de toernooi organisatie. Voor de eerste keer organiseerden zij dit toernooi. Het
tijdschema werd strak gehanteerd en een mooie service: we werden gehaald en gebracht naar het
station. Enige verbeterpunt misschien om de gang waar de klaslokalen aan grensden, fluister of
stiltegebied te maken. Het remoer klonk door in de klaslokalen.
Voor de vierde keer op rij hebben we meegedaan aan het NK E teams. In de Euroborg eindigde
het team in 2009 op de 21 ste plaats. In 2010 werd het team 9e. Vorig jaar was het doel om nog
hoger te eindigen, dat lukte niet, opnieuw nummer 9. De derde plaats van vandaag was boven de
verwachting, een vijfde plaats leek ons haalbaar. Een fantastisch resultaat en Jonas, Eelke en
Thijmen zijn volgend jaar nog E'tjes. Er is dus nog heel veel mogelijk!
Foto’s en uitslagen zijn elders op de site te vinden.
Updates:
Link naar de toernooisite met uitslagen: http://nk.bdsv.com
Link naar het verslag op de toernooisite: http://www.surprisingdesign.nl/nk/verslag.html
Link naar nieuwsbericht op de KNSB-site: http://www.schaakbond.nl/2012/zaterdag-nk-clubteamse-in-barneveld
Hier de tekst op de KNSB-site: "Titelverdediger SV Moira Domtoren heeft in Barneveld opnieuw het
NK voor E-teams op zijn naam geschreven. Het eerste team van de Utrechtse vereniging won 5 van
de 7 wedstrijden en speelde er twee gelijk. Met 12 matchpunten bleeft het de belangrijkste
concurrenten, De Schaakmaat
1 en Paardensprong, 1 matchpunt voor. Moira Domtoren 1 en De Schaakmaat troffen elkaar niet
tijdens het toernooi.
Eelke de Boer van Paardensprong won als enige 7 partijen."
Zie ook links onder "De club in de media".

Daniël wint met 100% score de B groep op GP vd
Linde
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 mei, 2012 - 21:51
We zouden het bijna vergeten: naast de schakers van het E team kwamen twee Paardensprongers
uit op het grand-prix van der Linde. Daniël speelde in groep B en Ramin kwam uit in de F groep.
Voor Ramin was het niet zo'n beste dag: 1.5 punten uit 7 partijen. Ramin had wel een van de laagste
ratings in deze groep. Met Daniël ging het een stuk beter. Hij won alle partijen in de B groep. Dat
levert veel punten op voor het GP klassement.
Daniël gefeliciteerd! Zie de NOSBO site voor het verslag.

Winnaars groep B (bron NOSBO site)

Goede prestaties op eerste dag NK D
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 mei, 2012 - 21:51

Voor het eerst in het bestaan van de club spelen Paardensprongers op het NK D in
Rijswijk. Gisteren zijn Jonas, Eelke en Martijn afgereisd naar het westen van het land. Jonas
en Martijn verblijven met hun gezin op camping Delfse Hout in Delft. Martijn slaapt in de
caravan en Jonas in een huisje. Eelke verblijft met zijn vader Sake Jan in een stacaravan op
een camping in Rijnsburg. Het toernooi duurt tot zaterdag, er worden drie ronden per dag
gespeeld met een bedenktijd van een uur per persoon.

Vanmorgen waren we om 10.00 uur present op de speellocatie: jongeren centrum Don
Bosco. Na een welkomswoord van de organisatie en de voorzitter van de Haagse
Schaakbond konden de jongens beginnen. De speelzaal is keurig ingericht. Ouders en
begeleiders kunnen het spel van de kinderen goed volgen.
Jonas speelde drie interessante én leerzame partijen, waarvan hij de eerste wist te winnen
nadat hij in de opening een offer had gemaakt. Alle drie waren het goede tegenstanders
die ervoor zorgden dat het lange partijen werden, zo zat Jonas vaker als een van de laatste
in de speelzaal. Zoals genoemd waren het leerzame partijen, en Jonas heeft met name wat
geleerd wat de openingszetten betreft; de analyses samen met Grigori Kodentsov van de
NOSBO na elke ronde hebben ook een goede bijdrage hieraan geleverd.
Eelke speelde twee remise partijen. De tweede remise kwam tot stand nadat er voor Eelke
alleen nog een pion op de A lijn overbleef. Een randpion kan normaal gesproken niet
promoveren. Ook vandaag niet , dus remise. In de derde ronde verloor Eelke zijn partij. Met
1 uit drie morgen weer alle kansen.
Martijn begon goed met een remise. Aangeboden door zijn tegenstander (rating 1500+)

met een pion voorsprong. Dat aanbod met een vaststaande stelling werd natuurlijk
aangenomen. In ronde twee was Jan Bosma (SC Sneek) de tegenstander. Martijn kwam
achter met Toren drie pionnen tegen twee lopers en paard. Deze achterstand was te groot.
Martijn verloor maar herstelde zich in de derde partij. Zijn tegenstander gaf zijn dame weg
tegen een toren en loper. Martijn verzilverde de winst en kan morgen omhoog kruipen in
het klassement. Tussen de partijen door werd er geanalyseerd met hulp van Grigori,
secretaris NOSBO. Zeer leerzaam. Grigori bedankt!
Morgen verder updates, foto's dag 1 geplaatst.

Verslag ND D dag 2 vanaf camping Delftse Hout
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 mei, 2012 - 21:27
Dag twee zit erop! Eerst even wat rechtzetten. Eelke zit met vader, moeder en broer op de camping
in Rijnsburg. Ook mooi om te weten: Eelke en Jonas zijn nog ""slechts" F'jes dus kunnen nog 3 jaar
hier rondlopen. Vanaf de camping waar Martijn en Jonas verblijven verslag van dag twee.
De vierde ronde begon vandaag om 10.00 uur. Iederen was weer fit na een toch wel slopende eerste
dag.

Alle deelnemers NK D 2012
Martijn scoorde iets minder dan op zijn eerste goede dag, een half punt. In de eerste partij waren er
mogelijkheden voor een volle punt want de analyse na de partij met Erik-Jan Hummel van de
NOSBO liet zien dat Martijn een stuk had kunnen winnen door actiever te spelen. In de tweede partij
verloor hij door een verdedigingsfout en derde partij ging verloren door een tegenstander
die gewoon de foutjes van Martijn goed wist te gebruiken. Martijn had goede tegenstanders en zit
daarom na dag 2 op een W-We score van +0,54. Martijns twee punten levert hem een plek op
nummer 40 op.
Eelke deed goede zaken op dag twee. Hij scoorde zijn eerste volle punt en samen met een remise
was dat goed voor een 50% score. Ook hij heeft kwalitatief goede tegenstanders gehad wat wordt
afgespiegeld in zijn W-We score: +0,72. Morgen heeft Eelke een tegenstander die hij goed kent, zie
hieronder... Eelke heeft nu 2,5 punten en is geplaatst op nummer 38.

Anders en Ronald achter de laptop: update site
Jonas verloor zijn eerste partij in een opening de hij verder goed kent. In de tweede partij had hij al
na negen zetten een stuk van zijn tegenstander gewonnen en na nog 15 zetten gaf zijn tegenstander
op. De laatste partij werd de meest spannende: Jonas had in het eindspel twee lopers en vijf pionnen
tegen toren en zeven pionnen. De partij kantelde eerst de ene kant op en dan de andere, om
uiteindelijk in remise te eindigen. Met 2,5 punten staat Jonas op plaats 33.
Net zoals gisteren is de meest nuttige leer op dag 2 dat onze drie spelers in de bekende gele tshirts leerzame partijen hebben gespeeld, en de partijen zijn nog leerzamer geworden doordat ErikJan Hummel na elke ronde de partijen heeft geanalyseerd samen met de spelers. Hierdoor hebben
de jonge schakers o.a. geleerd dat het vaak loont om meer direct op de koning van de tegenstander
te spelen.

Camping Delftse Hout vrijdag 21.00 uur, nog steeds wordt er geschaakt
Morgen op de derde en laatste dag staat in de eerste ronde een kraker op het programma: Jonas
tegen Eelke. We zijn benieuwd wat de twee concurrenten naar voren kunnen toveren.

Voor meer uitslagen, de stand en partijen, zie de toernooi
site: http://www.haagseschaakbond.nl/component/option,com_wrapper/Itemid,478/
Nieuwe foto's geplaatst.

Dag drie NK D: het zit erop!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 mei, 2012 - 22:37
De laaste dag van he NK D in Rijswijk stond vandaag op het programma. Om half tien, een half uur
eerder dan de eerdere toernooi dagen begon ronde 7. We waren benieuwd of Jonas, Eelke en
Martijn een mooie 50% score konden halen. Bij Martijn lukte dat helaas niet. De drie partijen gingen
verloren. Soms lukt het gewoon niet om je goed te concentreren en na een verloren partij de accu
weer op te laden voor de volgende match. Jammer maar menig schaker heeft dat wel eens
meegemaakt. Martijn scoorde slechts twee punten, en een W-we onder zijn aanvangs ratting.
Martijn verloor vandaag van schakers met een rating van rond de 1000. Opvallend, hij speelde twee
keer remise tegen 1500 spelers. Weinig punten in de rugzak maar wel heel veel toernooi ervaring en
opgedane kennis. Met name dank zij de bekwame analyses van de partijen door Erik Jan Hummel.
Die kennis kan Martijn heel goed gebruiken op het NK scholen volgende week zaterdag!

Kraker van de dag: Jonas tegen Eelke
Voor Jonas begon de laatste dag met de in het vorige verslag aangekondigde clubkraker EelkeJonas. De spelers kennen elkaar van een aantal ontmoetingen en al na enkele openingszetten was
het duidelijk dat er geen vredespijp werd gerookt. Jonas won snel een stuk maar Eelke verdedigde
zich taai en pas toen Jonas in beginnende tijdnood was geraakt, moest Jonas een schijnoffer maken
om zijn voordeel te kunnen verzilveren. In de tweede partij won Jonas met zwart in de Spaanse
afruilvariant door vrij snel na de opening een aanval in te leiden op de witte koning. Volgens Erik
Jan Hummel, de schaaktechnische begeleider van de NOSBO, had Jonas het nog sneller kunnen
afmaken, maar het tweede punt van de dag was binnen. Ondanks mooi spel in de derde partij,
kwam Jonas helaas niet verder dan remise, en ook hier had Jonas volgens de eerdergenoemde
Hummel net iets krachtiger kunnen spelen zodat hij het hele punt binnen had kunnen slepen.
Na de verloren partij tegen Jonas, die bijna 2 uur duurde, won Eelke in de achtste ronde vrij
eenvoudig. Binnen drie kwartier had Eelke gewonnen. In de laatste ronde kon de 50% score op het
bord komen. Eelke begon de laatste partij erg goed. Hij zette heel veel druk en had twee zwarte
pionnen voor het promotie veld. Met twee torens moest zijn tegenstander verdedigen en kwam
onder de druk uit door ook een pion richting promotieveld te duwen en hierna door zetherhaling een

remise af te dwingen. Een half punt voor Eelke die zeer fraai 4 punten wist te scoren op het NK. In de
eindstand werd Eelke 36e een plekje hoger dan de plaatsingslijst. Jonas bereikte met 5 punten een
mooie 22 plaats, ruim boven zijn paatsing, de 35 plaats. Martijn kwam niet verder dan plek 51.

NOSBO girls
Alle deelnemers kregen een toernooiboek mee naar huis, en een fraaie persoonlijke standaard met
een afbeelding van een van de partijen die ze hebben gespeeld. Een geweldig leuk aandenken aan
dit toernooi. Over de organisatie kunnen we kort zijn: uitstekend. Ook de snelheid waarmee het
toernooiboek in elkaar werd gezet met zelfs de eindstand erin is indrukwekkend te noemen.
Eelke en Jonas zijn volgend jaar E tje en kunnen dus nog 3 keer mee doen. Ze weten de weg en een
geschikte plaats om te overnachten is deze dagen uitgetest.
Update maandag 21 mei:
Het zit erop! Zondag zijn Eelke, Martijn en Jonas met hun familie teruggereist naar Groningen. Voor
het eerst in het clubbestaan hebben we meegedaan op het NK D. Weer een hele ervaring erbij. Het
niveau ligt weer een stuk hoger dan op het NK E. Een klein foutje en je bent de klos. Voor Martijn
was het een beetje een teleurstellend toernooi. Na een goede eerste dag ging het mis. Wel mooie
resultaten tegen 1500 spelers maar tegen tegenstanders met een veel lagere rating geen score.
Waaraan het ligt dat is een vraagteken maar als je een paar keer verliest gaat het in je hoofd zitten.
Zie ook het NK E waar Eelke een fantastische eerste dag scoorde waarna het op de tweede dag
misging. Voor Martijn veel leermomenten die hij meeneemt naar het NK schoolschaken.
Eelke en Jonas scoorden goed op het toernooi en zijn slechts F'jes. Zij kunnen nog drie jaar meedoen
aan dit toernooi als ze zich plaatsen vanuit de NOSBO voorronde. Een mooi perspectief voor de
toekomst. En natuurlijk splen zij ook nog een NK: de Nationale Pupillendag in Roosendaal. Ook voor
Eelke en Jonas is het toernooi een geweldige ervaring geweest met veel leermomenten.
Voor Anders en mij als begeleiders en ik denk ook voor de andere ouders was het een zeer geslaagd
weekend. Op de speellocatie hebben we veel contacten gemaakt en aangehaald. Onze gele
clubshirts zijn op landelijke kampioenschappen altijd aanwezig. We zijn echt herkenbaar en leuk dat
we zoveel bezoekers krijgen op onze site van andere clubs. Natuurlijk kijken wij ook op hun site. Van

elkaar leren dat is erg mooi. Na drie dagen schaken was voor ons ook de pijp een beetje leeg,
vermoeiend met alle indrukken en contacten maar heel mooi om mee te maken!
Voor Noorderlingen blijft het reizen. Alle NK's zitten op dit moment in het westen. Voor onze
jongens en natuurlijk ook de ouders een extra belasting en ook een klein nadeel. Als je op een
meerdaags toernooi naar huis kan is er een duidelijk voordeel. Je slaapt in je eigen bed en in
vertrouwde omgeving. Voor alle anderen is het een huisje huren of tent/caravan is het toch weer
wennen en je slaapt dan vaak later dan je wilt. Natuurlijk is het voor de ouders ook een meer
kostbare zaak. We hopen dat de KNSB de NK's wat meer landelijk gaat spreiden. Schaken is ook een
sport in de provincie!
Volgend jaar weer!
Foto´s geplaatst!
Verslaglegging NK D: Anders en Ronald

Diploma's voor Joris, Niek, Ruben W, Helge en
Kasper
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 mei, 2012 - 22:55

Vandaag op de clubmiddag zijn vijf diploma's uitgereikt. Joris, Kasper, Niek en Ruben W.
haalden een ruime voldoende op hun stap 3 examen. Ook Helge slaagde met vlag en
wimpel voor stap 1. Thijmen en Tristan waren niet aanwezig. Zij krijgen over twee weken
hun diploma's stap 3 en stap 1.

In de interne competitie zijn partijen ingehaald. De uitslagen:
Jonas - Eelke 1 - 0
Sieger - Kasper 0.5 - 0.5
Jaimey - Joris 0 - 1
Eline - Ruben W. 0 - 1

In de competitie zijn alleen partijen in de Koningsgroep gespeeld. De andere schakers
kwamen in actie voor het piramide schaken. Alle uitslagen staan inmiddels op de site en
natuurlijk ook de nieuwe stand.
Uitslagen Koninsgroep:
Martijn - Joep 1 - 0
Koen - Daniel 0 - 1
Hugo - Eelke 0 - 1
Het blijft spannend in de Koningsgroep. Een aantal spelers hebben nog inhaalpartijen
tegoed. Deze gaan we na de pinkstervakantie zoveel mogelijk spelen, zodat in de laatste
ronde iedereen een gelijk aantal partijen heeft gespeeld. Alle uitslagen zijn verwerkt. In het
talentenklassement heeft Daniel de derde plaats overgenomen van Niek. Het talent van het
jaar is al bekend: Thijmen kan niet meer worden ingehaald en heeft zeer verdiend de titel
gewonnen. Thijmen gefeliciteerd!

DHC schoolschaakteam uitgeschakeld op NK
scholen
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 mei, 2012 - 21:32
Voor het derde jaar op rij vertrok het Dom Helder Camara schoolschaakteam vanmorgen vroeg naar
Leiderdorp voor de kwart finale van het NK scholen. Vorig jaar eindigde het team verrassend als
derde. Dit jaar waren de verwachtingen hoog gespannen. Zou het team een gooi kunnen doen naar
de Nederlandse titel? Ten opzichte van vorige jaar was het team op twee postities gewijzigd. Levi is
er niet meer bij waardoor Hugo doorschuift naar het derde bord en Ruben W. en Koen wisselen op
het vierde bord. Tijdens de teambespreking eerder deze week hebben we afgesproken dat Ruben 3
partijen speelt en Koen 2.

07.30 uur: klaar voor vertrek!
Na een voorspoedige reis, met onderweg een stop om de benen te strekken en een bakje koffie voor
Aafke, Saskia en mij, kwamen we ruim op tijd op de speellocatie aan. Na een openingsspeach door
de organisatie en de burgemeester van Leiderdorp kon het toernooi beginnen. Speeltijd 20 minuten
+ 5 seconden per zet.
Ons team was ingedeeld in poule D, een hele sterke poule met drie teams met een gemiddelde
rating van boven de 1000 punten en een ratingloos team. Van de laatste moet je maar afwachten
hoe sterk ze zijn. Eerste tegenstander was meteen een zware: OBS de Koekoek 1 uit Utrecht. Dit
team was twee weken geleden op het NK E teams kampioen geworden. Het zijn allemaal
clubspelers van Moira Domtoren. En op bord een Nederlands kampioen bij de E'tjes Casper
Schoppen.
Joep had het eerste geen tegenstander. Hij kwam na bijna een kwartier aangerend om toch nog de
partij te kunnen spelen. Het team uit Utrecht bleek een maatje te groot voor ons. Op alle borden
werd verloren maar geen ramp. We konden een verliesmatch hebben.
Tweede tegenstander was het ratingloze team van het Statenkwartier uit Den Haag. Koen won vrij

eenvoudig zijn partij. Hij ruilde zijn Dame af tegen twee Torens en wist niet veel later de Dame van
zijn tegenstander te winnen. Hugo verloor en Martijn kwam in de problemen nadat hij met een
dubbele aanval een Toren verloor. De partij was niet meer te redden. Op bord twee lagen
winstkansen voor Joep die een stuk voorstond. Met Paard/ Toren tegen Toren leek winst mogelijk
maar de tegenstander ruilde keurig af waarna er twee Koningen overbleven. Weer een verloren
ronde. In de volgende match moesten matchpunten worden gewonnen.
Tegenstander in de belangrijke derde ronde was het team van de Horizon uit Amsterdam.
Gemiddelde teamrating 1004 tegen 914 voor ons team. Er lagen dus weldegelijk kansen. Op bord
drie was Hugo snel klaar met zijn tegenstander 1 - 0 voor ons. Op bord vier ging het minder. Ruben
kwam op materiaal achterstand wat beslissend was, een gelijke stand. Inmiddels wilde Martijn op
bord 1 remise aanbieden. Hij had gezien dat Joep op bord twee, twee Pionnen voorstond. Het
remise aanbod kon ik niet door laten gaan. Eerst moest er op bord twee een beslissing vallen. Na
wat heen en weer geschuif met beide Koningen op het centrum van het bord kreeg Joep zijn
tegenstander plotseling oppositie. Joep zijn Koning moest achteruit. Na een pionnenruil zetten
beide spelers een pion in op het het promotieveld. Joep zijn tegenstander was slechts een tempo
voor wat beslissend was. Nadat er een Dame op het bord verscheen verloor Joep. De partij van
Martijn was inmiddels afgewikkeld naar remise. Opnieuw verlies en het team was duidelijk
aangeslagen. Met name Joep hield het niet droog. Tijd om het team bij elkaar te roepen voor
overleg!
Vanaf de speellocatie loop je een mooi gebied in met een kanaal waar door het mooie weer veel
bootjes vaarden en waar je even kunt wandelen. Een mooie locatie om nieuwe energie in het team
te pompen en de teleurstelling er uit te praten. Dat viel niet mee want er stond een sterke
tegenstander op het programma. Het team van 't Schrijverke uit 's Hertogenbosch had veruit de
hoogste rating. Toch kon het team zich herpakken en met nieuwe energie gingen we de match in.
Joep had het snel voor elkaar op het tweede bord. Het eerste punt was binnen. Op bord vier won
Koen materiaal en wist zijn tegenstander mat te zetten. Voor het team was dit een drive. Martijn
had een prima aanval opgezet met twee sterke lopers met vrije diagonalen en een gepend Paard
voor de Koning. Zijn tegenstander zag geen hel in de stelling en vroeg de coach om remise aan te
bieden. Dat ging niet door, de coach zag er niets in en Martijn stond natuurlijk gewonnen. Hugo
verloor op het derde bord terwijl de tegenstander van Martijn aangeslagen achter het bord zat. Het
hele team stond erbij toen Martijn's tegenstander zijn Koning omgooide. Vreugde bij het team want
er was misschien nog iets mogelijk. Volgens Ruben zou het team verder komen als de volgende
ronde werd gewonnen. Dat bleek vlak voor aanvang van de laatste ronde neit zo te zijn. We
konden de derde plaats niet meer halen.
Toch zat het team strijdbaar achter de borden in het inmiddeld snikhete speellokaal. In de laatste
ronde kon het team de dag toch nog goed afsluiten tegen De Beekvliet uit Velperbroek. Dit team
was in rating de laagste in de poule. Op alle borden werd gewonnen. Alleen Hugo had wat moeite
met zijn tegenstander die in het eindspel met een Loper voorsprong, met voor beide twee Torens,
het buitenkansje niet wist te verzilveren. Hugo wist heel knap de achterstand om te buigen in een
voorsprong: 4 - 0!
De winst in de laatste ronde betekende een vierde plaats in deze zware poule. We hadden het zeker
niet getroffen. De uitschakeling was een flinke domper voor het team. Met een beetje meer geluk
hadden we door kunnen komen. Met name de match in ronde drie bleek beslissend. Met iets meer

geluk waren de punten onze kant opgekomen, het zij zo. In de eindstand lieten we 't Schrijverke
achter ons. Een knappe prestatie. Na wat foto's op de speellocatie verlieten we toch met opgeheven
hoofd het toernooi. Joep, Martijn en Hugo waren er drie keer bij op het NK. En natuurlijk vergeten
we niet de prestatie van vorig jaar. Volgend jaar weer nieuwe kansen met opnieuw een goed team.
Joep en Martijn zijn er niet meer bij maar op school is talent genoeg voor opvolging. Jongens: trots
zijn op jezelf!
De algehele indruk van de aanwezige teamleiders die ik ken: het niveau ligt beduidend hoger dan
vorig jaar!
In de eindstand reken ik het team terug naar de 21e plaats. Wie er kampioen gaat worden? Ik tip de
Koekoek uit Utrecht. Een sterk team op alle borden.
Alle spelers krijgen nog een mooie herinnering aan dit Nederlands Kampioenschap!

2x Goud, 1x Zilver en 2x Brons op GP Leek
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 juni, 2012 - 22:30
Over het Grand- Prix Leek is op onze site de afgelopen jaren veel geschreven. Twee jaar geleden was
mijn conclusie: dit toernooi verdiend geen schoonheidsprijs en vorig jaar schreef Anders, terecht,
heel kritisch op de gang van zaken op dit toernooi. Dit jaar werd gespeeld op een andere locatie.
Helaas opnieuw kunnen we niet erg positief zijn over het toernooi verloop. De organisatie kiest voor
een eigen speeltempo van de groepen. Dit maakt het toernooi onnodig remourig en rommelig. En
groepen zijn veel eerder klaar dan de rest. Groep E waar Matthijs in speelde was bijna een uur eerder
klaar dan de rest. Ook zagen we opnieuw tafelleiders die zich bemoeien met partijen. Natuurlijk ook
niet toegestaan.

Voor de inwendig kindermaag was behalve een plakje cake niets te krijgen. Ik zag een aantal ouders
snel even naar de C 1000 rennen die vlak bij was. Natuurlijk werd er ook geschaakt. Elf
Paardensprongers en de zus van Pieter hadden zich ingeschreven.
Groep I was de laagste groep vanmiddag. In deze groep met 7 jonge schakers (sters) speelde Romeo.
In de eerste partij wist Romeo meteen te winnen, een goede opsteker. In deze partij hield zijn
tegenstander de linkerhand boven de klok om deze na elke zet met de rechterhand in te drukken.
Na de partij even met Romeo over gehad dat dit niet mag en als je het ziet er het moet melden bij de
tafelleider. Na een bye in ronde 2 verloor Romeo alle partijen maar wel veel leerstof. Zo verloor hij
met een herdersmatje waarna Niels hem uitleg gaf hoe je dat kunt voorkomen. In de laatste ronde
ging de partij verloren met een groot voordeel van stukken. Een pion van de tegenstander stond op
de tweede rij op weg naar promotie. Een toren op de eerste rij hield de pion tegen maar dat had
Romeo niet goed begrepen. De toren ging een vakje naar links waar de pion dus kon slaan en het
mat stond. Anders had hiervoor een mooie term: jezelf mat zetten. Een leerzame middag voor
Romeo.
In groep G was het een genot om naar het spel van Pieter te kijken. In deze groep 10 deelnemers,
dus negen speelronden. Pieter won 8 partijen en hoe! Hij liet zijn stukken goed samenwerken
waardoor in menig partij de Konings- of Damevleugel volledig werd gesloopt. Een mooie eerste

plaats in de groep en puntenwinst voor zijn rating. Waar Pieter wel op moet letten: ik zag hem vaak
heel snel met de Dame spelen. Op dit ratingniveau kan je dat doen, maar kom je in hogere
ratinggroepen dan is het oppassen. De tegenstanders wten de Dame op te jagen wat veelal tot
Dameverlies leidt!
In groep E drie rode shirts van Ten Boer, twee rood/wit gekleurde shirts van ScepU en een geel shirt
van Matthijs. In de eerste ronde wist Matthijs te winnen, waarna de volgende drie ronden werden
verloren. Matthijs gaf niet op, herpakte zich en won de laatste drie partijen. Met vier punten viel
Matthijs net buiten de prijzen. Deze groep was al voor vier uur klaar.
Daan, Koen en Hugo kwamen uit in groep C. Daan verviel vanmiddag in een oude fout: te gehaast
spelen en ik zag hem vaak schuin op zijn stoel zitten. Dat ziet er wat onrustig uit. Daan won het
onderling treffen van Koen maar verloor van Hugo. In die partij lagen zeker winstkansen voor Daan
die niet werden benut. De stelling in het eindspel met een dubbele F Pion voor Hugo leek gewonnen
maar Hugo speelde het erg goed uit met dubbele aanvallen van zijn Paard. Het Paard lijkt een sterk
wapen van Hugo. In de partij met Koen was dit stuk beslissend in het eindspel. Een dubbele aanval
op Toren/Koning leverde het bekende S wordt op bij Koen en een belangrijk punt voor Hugo. In de
laatste ronde kwam Hugo remise overeen met Feline (Kasteel). Met een score van 5.5 punten legde
Hugo beslag op de eerste plaats in deze groep. Koen scoorde 3 punten en Daan een halfje minder.
In de sterke B groep met veel bekende namen twee Paardensprongers: Daniel en Niels. Niels had
vooraf besloten wat te gaan experimenteren met openingen e.d. Niels had net voor aanvang een
trucje geleerd van Jonas die hij in de eerste ronde meteen toepaste. Tegenstander Gyan
(Schaakkwartier) trapte erin en binnen no time was de partij gedaan. Gyan kon daar wel tegen
waarna Niels ook Gyan het trucje leerde. Leuk om te zien hoe de jongens met elkaar omgaan. Niels
speelde een goed toernooi. Verloor slechts een partij, speelde remise tegen Daniel (een stelling waar
beide niets meer in zagen en won de rest. Op onderling resultaat werd Niels tweede, Bas
(Schaakkwartier had ook 5.5 punten maar hij won van Niels). Daniel is in goede vorm wat ook
vanmiddag bleek. Ook hij scoorde slechts een verliespartij, won drie keer en speelde drie keer
remise. Met 4.5 punten kreeg hij bij de prijsuitreiking de beker voor de derde plaats. Na afloop was
Leonard het daar niet mee eens en haalde verhaal bij de wedstrijdleiding. Of het allemaal klopt weet
ik op moment van schrijven nog niet. Maar de beker staat in de prijzenkast van Daniel.
De A groep speelde op het podium in de zaal. Dat leek erg leuk maar gedurende het toernooi
hadden de jongens die in de groep speelden last van het lawaai en de stroom kinderen die voor het
podium langsliepen naar de uitgang van de zaal. Martijn had zich voorgenomen om lekker zonder
druk te gaan spelen na het NK D en het NK scholen. Martijn verloor van Eelke en Jonas en had in de
partij tegen Adrian (Leek) zeker winstkansen met Dame/Toren/Paard in een mooie aanval. Martijn
verviel ook in een oude fout: net als Daan te snel spelen. Adrian kwam onder de druk uit en won de
partij. Heel erg jammer. Overigens was Adrian de enige speler van de thuisclub! In de laatste ronde
wist Martijn toch een punt te scoren zodat hij niet met lege handen naar huis ging.
Eelke begon goed, winst tegen Martijn en remise tegen Tycho (Assen). In ronde drie een belangrijke
partij: tegenstander Jonas. Inmiddels worden deze partijen door ons al de klassieker genoemd.
Mentaal was het voor beide jongens ook een belangrijk treffen met het oog op de bekerfinale a.s.
vrijdag. Eelke won deze keer en straalde van oor tot oor. Daar kwam helaas verandering in. Tegen
Adrian en Raymond (Unitas) verloor Eelke waarna hij in tranen was. De score van 2.5 punten was net
niet genoeg voor het podium. Jonas haalde het podium wel. Hij won van Martijn en Adrian en

speelde remise tegen Tycho en Raymond. Drie punten was voldoende voor de derde plaats.
Een mooie score voor de Paardensprongers, vijf bekers gingen mee naar Groningen!
Ook vandaag: halve finale NK scholen. De DHC school werd vorige week uitgeschakeld. Vandaag in
Leiderdorp bleken we echt in een poule des doods te hebben gezeten. Twee finalisten komen uit
onze poule: OBS de Koekoek en de Horizon! Het Statenkwartier uit Den Haag greep net naast de
finale. Het team werd derde.
Foto's en uitslagen geplaatst.

Eelke wint eerste partij in bekerfinale, en eerste
groepwinnaars zijn er!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 juni, 2012 - 21:13
Twee diploma's waren nog niet uitgereikt twee weken geleden. Thijmen (Stap 3) en Tristan (Stap 1)
kregen vanmiddag hun diploma's uitgereikt. Terwijl buiten een stevige onweersbui uitbrak werd er
in de kleine zaal ingehaald en vooruitgespeeld in de competitie en was er natuurlijk de eerste partij
in de beker finale.

Na loting begon Jonas met wit en Eelke mocht met de zwarte stukken aan de slag. De klok ingesteld
op 30 minuten + 5 seconden per zet bleek na een half uur spelen niet goed te werken. De 5 seconden
kwamen er niet bij. Waarop we besloten om voor beide spelers 5 minuten toe te voegen. Die tijd
hadden de jongens wel nodig. Eelke was vanmiddag duidelijk de beste speler. Hij had een flink
materaal voordeel en wist dus te winnen. Over twee weken het vervolg met Eelke achter de witte
stukken.

In de competitie is veel ingehaald en zijn in een aantal groepen de laatste partijen gespeeld. In de
Koningsgroep konden door afwezige clubleden Hugo en Joep en bekerfinalisten slechts een aantal
partijen doorgaan. De uitslagen:
Ruben B. - Daniel 0 - 1
Martijn - Koen 1 - 0
Voor Daniel een mooi resultaat, hij gaat aan kop voor het club kampioenschap.
In de Damegroep won Niels van Kasper en legt beslag op de winst in de groep. Thijmen deed goede
zaken, hij won van Sieger en Kasper. Daan verloor van Sieger en is met zes punten uitgespeeld. Het
wordt zilver of brons voor Daan. Thijmen heeft het lot van Daan in handen met nog een partij tegen
Sieger.
Winnaar in de Torengroep is Niek, met 8.5 punten was hij niet meer in te halen. Ruben W. won
vandaag van Niek maar dat was niet voldoende voor een top 3 plaats. Eline won van Jaimey en is
met 5 punten knap derde geworden. Joris verloor van Thom maar wint een medaille voor de derde
plaats.
In de Lopergroep won Ward weer, zijn negende overwinning wat goed is voor plaats 1! Wie tweede
wordt is nog onduidelijk. Matthijs won van Huub en heeft een punt voorsprong op Pieter die niet in
actie kwam omdat Merijn moest voetballen.
Tess - Ward 0 - 1
Matthijs - Huub 1 -0
In de Paardengroep werd wel gespeeld maar we hebben daar wat foutjes gemaakt. Een aantal
partijen bleek al te zijn gespeeld. A.s. vrijdag kijken we naar het verdere programma.

Jonas winnaar GP Unitas, 9 bekers mee naar
huis!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 juni, 2012 - 16:53
De grand - prix Unitas trok vanmiddag slechts 48 deelnemers, waarvan bijna een derde deel
clubleden SC de Paardensprong. Het aantal deelnemers was het laagste aantal in de afgelopen
jaren. Het kon zeker niet komen door de EK wedstrijd Nederland - Denemarken om 18.00 uur. Het
toernooi begon om op tijd klaar te zijn voor de wedstrijd een half uur eerder. De 15
Paardensprongers kwamen uit in 5 groepen. In een aantal groepen zaten 7 kinderen in plaats van de
gebruikelijk acht.

In groep G een Paardenspronger: Ramin. Voor Ramin was dit toernooi een mooie gelegenheid om te
oefenen voor de Nationale Pupillendag, a.s. zaterdag in Roosendaal. Ramin werd vandaag door
Anders gevolg om hier en daar wat verbeterpunten door te spreken. Ramin speelde goed. Hij laat
zijn stukken keurig samenwerken maar gaat nog vaak met zijn Dame aan de loop. Dat moet je
afleren. Voor je het weet ben je het belangrijkste stuk kwijt. In de groep werd een foutje gemaakt
door de tafelleider Roelof van SC Ten Boer. In een van de laatste speelronden kwam Ramin uit tegen
iemand waar hij al eerder van gewonnen had. Roelof had even verkeerd op het schema gekeken,
kan gebeuren. De partij werd wel gespeeld, ook de kinderen hadden blijkbaar het niet in de gaten
dat ze al tegen deze tegenstander hadden gespeeld. Ramin kwam flink in de problemen en dacht,
net zoals zijn tegenstander dat hij mat had gezet. Roelof kwam nog even bij het bord langs met de
opmerking is het echt mat? Ramin zijn tegenstander zag het niet en dacht, het is mat! Ramin zag
een mogelijkheid en gaf deze aan op het bord. Gewoon de toren slaan en het spel kan verder. Vanuit
een verloren stelling won Ramin de partij alsnog maar een leermoment: als je tegenstander zegt het
is mat dan is de partij over. Ook al zijn er nog mogelijkheden. Even niet lief zijn!, ook al lijkt het niet
eerlijk. Ramin scoorde 6 uit 7 partijen en won op onderling resultaat de groep! Een mooie opsteker
richting de Pupillendag.
In de E groep vier Paardensprongers. Eline had haar dag niet maar speelde heel vrolijk het toernooi
met slecht een gewonnen partij. Leuk om te zien dat je ondanks verloren partijen toch een leuke

middag hebt. Jaimey en Matthijs kwamen in de groep met 7 spelers, dus 6 ronden uit op 3 punten.
Voor beide spelers net niet genoeg voor de derde plaats, zo bleek tijdens de prijsuitreiking. Maar
toch: in de eindstand staat Jaimey derde en op onderling resultaat! Hij won van Jaimey en Daniel die
de beker voor de derde plaats kreeg. We vragen het na. Winnaar in deze groep werd Sieger met een
100% score. Matthijs had in de laatste ronde nog kans op de derde plaats maar maakte tegen Sieger
een foutje, dat kostte hem de partij. Voor Sieger een flinke stijging in zijn rating!
Ook vier Paardensprongers in de C groep. Tijdens de prijsuitreiking stonden er drie op het podium.
Thijmen verloor in de eerste ronde van Kasper maar speelde verder een goed toernooi. Winst in de C
groep. Daan begon met een remise tegen Koen en won uit de resterende 5 partijen nog 3 punten.
Het totaal van 3.5 punten was genoeg voor de derde plaats. Koen wist 2.5 punten te scoren wat niet
genoeg was voor een top positie. Kasper was wel weer eens toe aan een prijs. In de laatste ronde
kwam het er op aan. Kaper had 3 punten op zak en moest winnen. De stelling ging heel lang gelijk op
maar Kasper had nog een tegenstander: de klok. In het eindspel miste Kasper een mat in twee en
begon wat gehaast te spelen. Drie minuten op de klok leek voldoende om de partij te beslissen.
Rond het bord veel clugenoten en natuurlijk Anders en ik. We zagen een aantal keren dat Kasper net
het verkeerde stuk speelde. Gelukkig zag Kasper op tijd de mogelijkheid om mat te geven. Met nog
luttele twee minuten won Kasper de partij. Gelukkig want hij is weer eens toe aan een beker.
Ook in deze groep werden 6 ronden gespeeld.
Groep B zat verder weg in de zaal. Van een afstandje konden we het niet goed volgen. Daniel won
een dag eerder nog van Ruben B. die door de vlag ging. Vandaag was Ruben degene die het punt
won. Ruben werd op onderling resultaat tweede. Daniel won de beker voor de derde plaats. Beide
jongens scoorden 3 uit 5.
In de A groep bijna dezelfde spelers als een week eerder in Leek. Alleen Niels was nieuwkomer. Hij
experimenteerde het een en ander wat geen punten opleverde. Eelke won een dag eerder de eerste
ronde van de bekerfinale van Jonas. Vandaag ging de winst naar Jonas. Martijn won van Eelke en
kwam tot remise tegen Jonas. Iedereen kan van elkaar winnen! Eelke scoorde 3 punten wat
niet genoeg was voor een beker. Op basis van onderling resultaat ging de beker naar Martijn. Jonas
was de grote winnaar vandaag met 4 uit 5. Voldoende voor de winst in groep A. Tijdens de
prijsuitreiking mocht hij de enorme wisselbeker in ontvangst nemen! Voor Jonas zijn eerste toernooi
zege tijdens GP en open toernooien, dus een plaats in de eregallerij!
Het toernooi was prima georganiseerd. Naast het schaken een schaakprobleem, schaken tegen de
grote beer, Donald Duckjes, goede catering enz. Een heel verschil met een week eerder in Leek!
Voor de club weer een succes: 9 bekers (misschien wel 10), een toernooi zege en mooie cijfers voor
de rating! Vier keer winnen we een groep en in de groepen A t/m C zeven van de negen bekers mee
naar huis!
In het talentenklassement een strijd tussen Koen en Daniel, zij staan op gelijke hoogte, met 59
punten gedeeld tweede. Talent van het jaar is al bekend: Thijmen!
Vandaag werd ook de finale NK scholen gespeeld. De OBS de Koekoek werd Nederlands kampioen
(mijn voorspelling twee weken geleden kwam dus uit) Tweede werd de Horizon uit Amsterdam.
Beide scholen zaten bij ons in de poule tijdens de kwart finale!

Uitslagen en foto's geplaatst.

Toch een 10e beker op GP Unitas
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 juni, 2012 - 20:38
Tijdens de prijsuitreiking werd afgelopen zaterdag een foutje gemaakt. In groep E scoorde Jaimey 3
punten, evenveel als Matthijs en Daniel Oord. De beker ging naar Daniel wat, achteraf, niet terecht
bleek te zijn. Jaimey won namelijk van beide spelers dus was de derde plaats voor hem. Bij de
berekening van de eindstand is dus iets niet goed gegaan, kan gebeuren.
Na een vlotte mailwisseling met de organisatie krijgt Jaimey de beker alsnog. De beker wordt bij
Jaimey thuisgebracht. Prima geregelt door SV Unitas waarvoor onze dank!
Met de beker voor Jaimey erbij kwam onze club tot een score van 10 bekers, een record aantal op
een grand - prix toernooi!

Noorden spreekt zaterdag hartig woordje mee
op Nationale Pupillendag
Ingezonden door Sake Jan op 14 juni, 2012 - 16:14
Aanstaande zaterdag 16 juni 2012 wordt in het Brabantse Roosendaal weer de Nationale
Pupillendag gehouden. Dit eendaagse evenement geldt als het Nederlands kampioenschap schaken
voor de drie jongste leeftijdsklassen: de F-, G- en H-categorie, kinderen van resp. de geboortejaren
2003, 2004 en 2005 (of later).
Van SC de Paardensprong komen Jonas, Eelke en Thijmen uit in de F-groep en Ramin en Tess in de
G-groep. Overige Nosbo afgevaardigden zijn: Tycho Bruggink (SC Assen) en Sylvan Heijnen (SC
Haren) in de F-groep, Hugo Timmer (SC Veendam) in de G-groep en Willem Mooibroek (SC
Groningen) in de H-groep.
De drie categorieën spelen elk hun eigen toernooi, 7 ronden Zwitsers, jongens en meisjes door
elkaar, maar wel met aparte titels voor de hoogst geklasseerde meisjes.
Via http://www.nationalepupillendag.org/2011/index.php is vooraf en op de dag zelf alles te volgen.
De site bevat de deelnemerslijsten, gesorteerd op rating, en van alle deelnemers zijn een foto en
aanvullende gegevens te bezichtigen. Bijzonder: op de toernooidag zijn al (!) de partijen uit de F- en
G-categorie live via internet te volgen (vreemd genoeg geen partijen uit de H-categorie, m.i. ten
onrechte, maar daar zal wellicht een reden voor zijn).
Van Nosbo-kant bekeken springt de F-categorie veruit het meest in het oog. Zoals bekend is de
Nosbo-lichting van geboortejaar 2003 een bijzondere want een zeer sterke, wat ook af te lezen is
aan de ratinglijst van de 48 F-deelnemers: Jonas, Eelke, Tycho, Sylvan en Thijmen nemen daarop
respectievelijk liefst de 2-e, 3-e, 4-e , 9-e en 14-e plaats in! En behalve dat: vorig jaar won Jonas de Gtitel en het jaar daarvoor Eelke die bij de H'tjes, beiden met de perfecte score van 7 uit 7. Nog een
overeenkomst: beiden waren daarmee titelkandidaat Maarten Hoeneveld uit Amsterdam - nu als
eerste geplaatst - te slim af, die zodoende in twee achtereenvolgende jaren genoegen moest nemen
met de tweede plaats. Hij zal stellig van mening zijn dat het nu zijn beurt is!
De schaakpartijen tussen Jonas en Eelke (behalve clubgenoten, zowel schaakconcurrenten als
schaakvriendjes) worden op de Paardensprong al klassiekers genoemd. En inderdaad, want op het
schaakbord geven deze heren elkaar geen cadeautjes, daar hoeft Maarten zich dus geen zorgen over
te maken! Befaamd zijn inmiddels ook zeker de (bij mijn weten inmiddels 4) partijen tussen Jonas en
Maarten (gaat dat zien!), en Maarten en Eelke vochten eerder twee partijen uit, waarin het aan
drama bepaald niet ontbrak. Alom vuurwerk dus.
Een en ander wil niet zeggen dat anderen zich niet in deze strijd zouden kunnen mengen.
Integendeel. Tycho heeft afgelopen jaar veel progressie gemaakt en heeft laten zien dat hij op een
goede dag iedereen kan verslaan. Een ereplaats zit er voor hem zeker in. Overigens zijn er bekers
voor de eerste vijf plaatsen. En waarom zouden Sylvan en Thijmen in die strijd geen rol kunnen gaan
spelen? Over Sylvan dit nog: als er een prijs zou zijn voor de mooiste foto dan was die op afstand
voor hem. Klik er eens op: wat een kunstwerkje, in meerdere opzichten!
In de G-groep, waar het Aziatisch namengehalte in de top zoals vaker in het Nederlandse

jeugdschaak erg hoog is, lijken Siem van Dael (vorig jaar winnaar bij de H) en Lucas Nguyen de
hoogste ogen te gaan gooien. Benieuwd of de talentvolle en als 3-e geplaatste Sake Algra uit Itens over namen gesproken: mooie voornaam ... ahum ..., beroemde achternaam, en dan die
plaatsnaam! Fries zeker allemaal ... - hier misschien roet in het eten kan gooien. In dit verband mag
trouwens een tweede rasechte Fries uit de G-groep (als 16-e geplaatst) niet onvermeld blijven: Dylan
Sealy uit Lutkewierum! Jawel, wij gaan hem zeker volgen. Aan Paardensprong leden Ramin en Tess
zou ik vooral willen zeggen: geniet en leer ervan.
Zijn het in de F- en G-categorie alom bekende namen, die van de H-categorie zijn voor mij allemaal
nieuw. Maar ongetwijfeld bevatten ze veel nieuw schaaktalent. De ratings van de twee
hooggeplaatsten liegen er in elk geval niet om. Maar met name in de H-groep kunnen ratings erg
misleidend zijn. Wie weet, kan Groninger Willem Mooibroek voor een verrassing zorgen.
Afgezien van de uiteindelijke eindklassering is het voor iedere deelnemer al een geweldige prestatie
en belevenis om aan een Nederlands kampioenschap schaken deel te mogen nemen. Waarschijnlijk
zullen er hier en daar traantjes vloeien (want geen kinderschaaktoernooi zonder tranen), maar een
mooie schaakdag zal het - uiteindelijk voor iedereen - zeker worden.

Topklasseringen Paardensprongers op Nationale
Pupillendag
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 juni, 2012 - 01:06

Op de Nationale Pupillendag hebben de Paardenspongers uitstekend gepresteerd. In
Roosendaal (NB) werd Tess in de categorie waar 46 schakers uitkwamen keurig 36e en ze
werd 6e in het meisjesklassement. Ramin maakte zijn debuut op het NK. Hij deed het naar
behoren 4 punten uit 7 partijen, goed voor een mooie 21e plaats.
In de F categorie werd Thijmen 22e met een mooie 50% score. Eelke en Jonas zaten bij de
favorieten voor de zege. Beide spelers troffen elkaar, net als op het NK D, ook op dit
kampioenschap. In de vierde ronde werd de klassieker, zoals het onderling treffen tussen de
schakers op de club ook wel wordt genoemd, gespeeld. Eelke won de partij. Jonas verloor in
de 6e ronde en werd 5 punten fraai zevende. Na de winst op Jonas moest Eelke in de zesde
ronde spelen tegen Maarten Hoeneveld. De Amsterdammer won het treffen en werd na
remise in de laatste ronde Nederlands Kampioen. Eelke won zijn laatste partij en hij mag
heel trots zijn: een tweede plaats. Wij zijn trots op alle deelnemers die het uitstekend
hebben gedaan!
In de top nog twee NOSBO spelers: Tycho werd vijfde en Silvan elfde.
Verslag volgt later op de site!

Amsterdammer Maarten Hoeneveld weerstaat
Noordelijk front op Nationale Pupillendag
Ingezonden door Sake Jan op 19 juni, 2012 - 17:32

In het korte verslag van Ronald zijn al de precieze klasseringen van de Paardensprongers
genoemd tijdens de Nationale Pupillendag van afgelopen zaterdag. Sommige zullen een en
ander live via het internet hebben gevolgd
(http://www.nationalepupillendag.org/2012/index.php). Hier volgt nu een langer verslag.

V.l.n.r. de nummers 5,4,3,2 en 1 van de F-categorie resp. Tycho Bruggink, Michiel Terwee, Djad
Maes, Eelke en Maarten Hoeneveld.
Bron: toernooi site
De organisatie van de Pupillendag was net als vorig jaar in prima handen van
schaakvereniging de Pion uit Roosendaal. De locatie was een andere, een nieuw
schoolgebouw van het Jan Tinbergen College. Een schoolgebouw blijkt altijd een goede
plek om een groot kinderschaaktoernooi als dit te laten houden. De wedstrijden vonden
plaats in lokalen op de eerste verdieping. De gang naast de speellokalen was stiltegebied.
Ouders werden niet toegelaten in de lokalen tijdens het spelen, zodat de kinderen
ongestoord hun partijen konden afwerken. Even verderop was een groot computerlokaal
met PC's via welke de partijen op internet konden worden gevolgd. Op de begane grond
was er genoeg ruimte in de kantine en een belendende zaal. De catering was uitstekend
tegen vriendelijke prijzen. Er was een tekenwedstrijd, een wedstrijd voor het snelst
opzetten van de schaakstukken en op het plein kon er gebasketbald en gevoetbald worden.
Kortom, voor elk wat wils.
Als meelevende ouder mis je echter toch wel dat je je zoon of dochter niet kunt zien

schaken, al is het maar van grote afstand. De NK's voor E- en D-categorieën worden in één
grote zaal gespeeld, waarbij het publiek op gepaste afstand wordt gehouden. Toch fijner.
De school heeft wel de beschikking over een paar grote zalen, misschien een idee voor
volgend jaar? (Een sporthal is misschien wel de beste locatie. Denk aan het prachtige Nosbo
Grand-Prix toernooi van schaakclub ScepU. Bij dezen pleit ik voor een Nationale
Pupillendag in Uithuizen! Net als Roosendaal mooi centraal gelegen in het land (...),
optimaal bereikbaar met de trein, met de auto eenvoudig te vinden, geen navigatie nodig,
ruime parkeergelegenheid en al helemaal geen file problemen).
Goed. De organisatie had aangekondigd dat de partijen van de complete F- en G-groep te
volgen zouden zijn via live borden op internet. Deze belofte werd niet geheel waargemaakt.
De partijen van de G-tjes bleken niet beschikbaar. In het slotwoord werd dit sportief erkend,
met de toezegging dat men een en ander zal evalueren. Hopelijk besluit men dan ook om in
elk geval de topborden van de H-categorie live uit te zenden. Sprekend uit eigen ervaring:
voor ouders van kinderen die in de H-categorie om de ereplaatsen strijden is de spanning en
sensatie net zo groot als bij de G en F, er is geen enkele reden hen niet met live uitzendingen
te bedienen.
In het begin was er sprake van een slechte internetverbinding, maar uiteindelijk kon ik alle
partijen van Eelke via een live bord volgen (de partijen van de F-categorie kwamen dus wel
compleet door). Wat ik wel miste was het oproepen van oude partijen. Gelukkig waren deze
maandag beschikbaar. Toch wil je als schaakliefhebber het liefst bij thuiskomst al meteen
alles nog even rustig kunnen naspelen. Internet verslaggeving is bij een dergelijk toernooi
iets waar een organisatie zich mee kan onderscheiden. Dus nog de nodige verbetering
mogelijk.
Voor Eelke en mij (vader) was dit de derde keer dat we de Nationale Pupillendag
meemaakten. We kennen het schema: 3 ronden voor de pauze, na de pauze 4 ronden. De
kanshebbers voor een ereplaats (de eerste vijf krijgen een beker) dienen eigenlijk de eerste
drie partijen te winnen. Voor de kinderen die met minder hoge verwachtingen afgereisd zijn
is het precies omgekeerd. Voor de pauze zullen en mogen ze veel verliezen, omdat ze het
dan tegen de sterkeren opnemen. Na de pauze ontmoet je meer de kinderen van je eigen
niveau en kun je heel wat punten binnen halen. Het was Ramin van de Paardensprong die
dit tot in het extreme uitvoerde. Drie nullen voor de pauze, na de pauze vier overwinningen
op rij! Het bracht hem in een veld van 46 deelnemers op een keurige 21-e plaats bij de G-tjes
(nog beter klinkt: een gedeelde 14-e plaats). Ik heb even geturfd en wat bleek? In het totale
veld van F, G en H samen (120 schakertjes) waren er slechts vier die hem deze maximale
score van na de pauze konden nazeggen. Eén van hen was Willem Mooibroek van SC
Groningen, die het in de H-categorie wat betreft een lange eindsprint nog een tikkeltje
beter deed. Begonnen met 2 nullen, speelde hij remise in ronde 3. Met zijn serie van 4
overwinningen na de pauze was zijn uiteindelijk score van 4 1/2 punt net niet genoeg voor
een beker, maar wel voor een prachtige ongedeelde zesde plaats in de eindstand.
In de voorbeschouwing had ik al gezegd dat de aandacht van de Nosbo-afvaardiging vooral

uitging naar de F-categorie. De als eerste geplaatste Maarten Hoeneveld (van schaakclub
VAS Amsterdam) werd op de ratinglijst op de voet gevolgd door drie noordelingen, resp:
Jonas en Eelke, beide van SC de Paardensprong en Tycho Bruggink van SC Assen. Twee jaar
geleden won Eelke - toen nog uitkomend voor SC Groningen - in de H-categorie, vorig jaar
Jonas in de G-categorie, zou Maarten (beide keren tweede) dan nu eindelijk de hoofdprijs
weten te bemachtigen? Het antwoord is inmiddels bekend: Ja!
Favorieten Maarten, Jonas en Eelke wonnen samen met nog drie anderen inderdaad hun
eerste drie partijen. Tycho verloor zijn derde partij. Dat hoeft niet erg te zijn, in het Zwitsers
kan het ook omslaan in een voordeel, omdat je de topfavorieten daarmee soms handig
weet te ontwijken. Na een zwaar bevochten remise (na 99 zetten met alleen nog een koning
over de tegenstander gevlagd) in ronde 4 was dat inderdaad het geval, want door een
mooie serie van drie overwinningen in de resterende partijen stoomde Tycho op naar een
met twee anderen gedeelde derde plaats. Het nadeel is dan dat je WP laag is, voor Tycho
werd het daarom officieel de vijfde plaats. Maar wel een beker! Prima gedaan.
Aanvankelijk leek het er overigens niet op dat Maarten de pauze ongeschonden zou halen.
In ronde 2 hing er een sensatie in de lucht. Niemand minder dan Paardenspronger Thijmen
(de zoveelste noorderling dus) legde Maarten het vuur na aan de schenen en won zelfs de
kwaliteit. Maarten had voldoende tegenspel maar had ook veel meer tijd verbruikt, te veel
leek het. De live uitzending stokte tijdens het eindspel. Tot verbazing verscheen een
einduitslag van 0-1 op het scherm, voor Maarten. Verwarring, wat was er aan de hand? Er
werd van een arbitrage zaak gesproken. De naar het speellokaal gesnelde vader Leendert
kwam even later terug met de bevestiging: Maarten had tijdens het vallen van de vlag
Thijmen mat gezet! En de regel is: mat gaat voor vlag! Nou ja zeg, een remise had Thijmen
verdiend, maar bij de opening van de dag was al gememoreerd: de officiële schaakregels
worden gehanteerd. Zo is het en zo moet het ook zijn, er zit niks anders op. Maar wat was
Thijmen dichtbij. Kleine troost: waarschijnlijk kun je als enige zeggen gewonnen te hebben
gestaan tegen de uiteindelijke winnaar. Thijmen kwam uiteindelijk met een 50% score uit
op de 22-e plaats. In de laatste ronde speelde hij tegen toekomstige Paardenspronger
Silvan Heijnen. Silvan won en werd daarmee uitstekend ongedeeld 11-e. Zo belangrijk kan
een laatste partij dan zijn: een verschil van 11 plaatsen.
Na de pauze gaat de strijd om de topplaatsen echt beginnen. Meteen is het raak. Jonas
speelt met wit tegen Eelke. Beducht voor een mogelijke voorbereiding van Jonas met de
witte stukken besluit Eelke vrijwel spontaan aan tafel Jonas' e4 opening in plaats van met
het gangbare e5 te beantwoorden met het Franse e6. Desalniettemin wint Jonas een pion in
de opening en behoudt de pluspion en stellingsvoordeel tot zijn noodlottige 23-e torenzet.
Eelke kan wits beide torens met een pion dubbel aanvallen. Jonas krijgt weliswaar nog eens
2 pionnen terug voor de toren maar had het verlies beter kunnen beperken tot een kwaliteit,
waarna hij (volgens computerprogramma Fritz) nog steeds beter staat. Nu weet Eelke het
voordeel van zijn torenbezit uit te buiten en laat hij de winst niet meer glippen.
Het is niet Jonas zijn dag. In ronde 6 verliest hij van de mij onbekende Michiel Terwee. Deze

speelt met zwart een soort koningsgambiet. Het is moeilijk voor mij te zeggen waar het
voor Jonas nu precies fout gaat, maar in het middenspel heeft Michiel plotseling een
indrukwekkende koningsaanval langs de geopende f-lijn. Als Jonas een stuk slaat, negeert
Michiel de ruil, logisch, want het is mat in twee. Vorig jaar blijkt Michiel, met
plaatsingnummer 28 al als 11-e te zijn geëindigd, nu wordt hij - als 13-e geplaatst - vierde in
de eindstand. Een runner-up waar in de toekomst wellicht terdege rekening mee moet
worden gehouden. Jonas eindigt als zevende, maar iedereen snapt dat dit niet de plaats is
waar hij hoort. Het geeft wel eens te meer aan dat behalve schaakkwaliteit en vorm van de
dag ook geluk en pech een belangrijke rol kunnen spelen in een dergelijk toernooi.
Na een eenvoudige overwinning van Eelke op Djad Maes, die een net zo slechte als snelle
partij speelt, moeten in ronde 6 Eelke en Maarten als enig overgebleven spelers zonder
verliespunten het tegen elkaar opnemen. De winnaar van de partij heeft de titel in de laatste
ronde voor het grijpen. Bij remise zullen aan het eind misschien weerstandspunten de
doorslag moeten geven. Maarten speelt kennelijk niet meer zijn gebruikelijke Deense
gambiet en opent verrassend met c4. Het is een spannende partij, die materieel tot het eind
toe in evenwicht blijft. Maarten is steeds licht in het voordeel, ook omdat Eelke last heeft
van een zwakke d-pion. Naarmate er echter meer stukken worden geruild, weegt dit nadeel
minder zwaar. Als er behalve pionnen alleen nog een wederzijdse toren op het bord staat,
lijkt Eelke zelfs voor de overwinning te kunnen gaan. Ook de pionnen verdwijnen langzaam
aan van het bord. Waarschijnlijk door tijdnood en spanning geeft Eelke van zijn laatste twee
pionnen er één onnodig weg, en even later valt ook zijn laatste. Hij wint er weliswaar ook
snel één terug, maar Maarten weet zijn laatste pion vakkundig naar het promotieveld te
brengen. Dat betekent 1-0 voor Maarten.
Eelke komt met een rood hoofd het lokaal uit. Eerst wat frisse lucht happen, maar omdat de
organisatie een strak schema hanteert moet hij al snel weer aan de bak. Met zwart tegen
dat jongetje met die indrukwekkende naam Ivan Kroetkov. Als Eelke deze partij maar goed
doorkomt, anders zijn de druiven wel heel zuur. Ivan geeft twee pionnen voor schitterende
open lijnen waarlangs hij een gevaarlijke koningsaanval opzet. Op zet 17 geeft Fritz een
waardering van 11 voor wit! Totaal gewonnen dus voor Ivan. Maar deze weet de goede
combinatie (Pf6+!) niet te vinden, en kiest de weg van stukkenruil. Gelukkig voor Eelke. Met
zijn pionnenvoordeel trekt hij de partij naar zich toe, Ivans cadeautje van een weggegeven
toren is daarvoor niet eens nodig. Een ongedeelde tweede plaats is daarmee een feit. Een
prachtige prestatie en Eelke is er superblij mee.
Intussen is Maarten al lang en breed kampioen. Proficiat! Ik hoor van Eelke dat Djad tegen
hem in de laatste partij remise heeft aangeboden. Na 13 zetten en een paard achter. Djad
stelt er zijn derde plaats mee veilig en Maarten de eindzege. Gelijk hebben ze. Nog even
buiten voetballen en dan is het tijd voor de prijsuitreiking. Om 5 uur zitten we in de auto op
weg terug naar Groningen.
Voor ons is hiermee een gedenkwaardige periode afgesloten. Natuurlijk hadden Eelke en
Jonas zich beiden graag voor een tweede keer tot koning laten kronen. Maar Maarten

voorziet met zijn eindoverwinning deze periode van een passend slot, waar een ieder zich in
kan vinden. Want, zonder de anderen tekort te willen doen, deze drie gaven de afgelopen
drie Pupillendagen voor wat betreft de jaargang van 2003 de meeste kleur. Het is even mooi
als terecht dat hun namen achtereenvolgend in de Eregalerij van de Nationale
Pupillendagen van 2010, 2011 en 2012 vereeuwigd zijn,
zie http://www.nationalepupillendag.org/2012/eregalerij.php. Het spel gaat nu verder in de
E-categorie. Aan anderen de uitdaging zich bij hen aan te sluiten.
Hopelijk krijgen veel Paardensprongers in de toekomst de kans om deel te nemen aan dit
prachtige evenement. Volgend jaar voor ons echter geen Nationale Pupillendag meer. We
zullen het missen.

Spannend slot competitie in de geur van
heerlijke koeken!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 juni, 2012 - 20:27
Zoals ieder jaar zijn de laatste clubmiddagen van het seizoen druk met allerlei zaken die we voor de
vakantie nog willen afhandelen. Natuurlijk eerst vanmiddag een korte terugblik op de Nationale
Pupillendag waar onze schakers het bijzonder goed hebben gedaan. En ook natuurlijk de
koekenactie, een geweldig succes leverde deze actie op. De clubleden verkochten 366 koeken, goed
voor 5 nieuwe Digi Timers! Een deel van de koeken werd eerder deze week opgehaald bij Ingrid, de
rest ging eerder vanmiddag per auto naar de Hunzeborgh, goed voor een kofferbak vol. De
topverkopers Ramin (51 stuks), Jonas (idem) en Eelke (44 stuks) kregen een Intertoys Gift Card als
kado! Iedereen bedankt voor jullie inzet. Deze actie is een herhaling waard!

Ook stonden er weer examens op het programma. Sieger voor stap 3, Pieter stap 2 en Nathan en
Ramin voor de eerste stap. De examens worden pas begin juli nagekeken. Wout Admiraal, de
diplomaconsul is op vakantie!
Natuurlijk werd er ook geschaakt in de spannende interne competitie: met de nieuwe Digi Timers!
Daniel won van Hugo en scoorde zijn 10e punt. Voor Daniel zijn laatste partij in de competitie. Hij
moet nu afwachten hoe het verder loopt. Wordt Daniel clubkampioen?, dat zou een verrassing zijn
maar het kan zomaar na de uitslagen van vanmiddag. Eelke en Ruben B. troffen elkaar twee keer,
het werd een gelijke stand. Voor beide een punt erbij. Concurrent Jonas had niet echt zijn middag.
Jonas speelde eerst tegen Koen die al eerder in de competitie opmerkelijke resultaten wist te
boeken, zie ook het talentenklassement. Jonas had een offer in gedachte die niet goed uitviel.
Daarmee was het over en uit. Een kostbaar punt om het clubkampioenschap te prolongeren was
verdwenen. Zelden Jonas zo in tranen gezien maar natuurlijk ook de juichstemming bij Koen, hij had
immers van Jonas gewonnen!
Na een korte pauze, frisse lucht en even herstellen een volgende partij voor Jonas. Met Martijn als
tegenstander trof Jonas het even niet. Na een penning ging de Dame van Jonas verloren en de partij,

die nog wel verder werd gespeeld, was natuurlijk gedaan. De uitslagen van vanmiddag hebben
gevolgen voor de tussenstand in de Koningsgroep. Aan de leiding gaat Daniel met 10 punten. Hij kan
niet meer worden ingehaald. Jonas en Ruben kunnen beide ook op 10 punten komen, maar zij
spelen nog tegen elkaar en beide treffen ook nog Hugo. Mocht een van de partijen remise worden,
dan is het gedaan. Remise betekend dat je afvalt. We gaan het zien, mocht Jonas of Ruben op 10
punten komen dan kijken we naar het ondeling resultaat. Dit resultaat lijkt nu in evenwicht. Er
volgen dan beslissingspartijen.
In de Lopergroep werd de laatste partij gespeeld. De partij tussen Pieter en Merijn werd remise. Met
Dame en Paard tegen een Koning van Pieter werd het pat. Voor beide een half punt. Voor Pieter een
derde plaats in deze groep.
Alle uitslagen zijn weer verwerkt in het talentenklassement waar de strijd om de tweede plaats
spannend is. Koen en Daniel staan in punten gelijk. Beide kunnen niet meer scoren in de competitie
maar nog wel door mee te doen aan het laatste GP toernooi van dit seizoen, volgende week
zaterdag.
Morgen vanaf twaalf uur wordt er verder gespeeld in de competitie en natuurlijk de bekerfinale en in
die competitie de strijd om de derde plaats. Updates volgen op de site.
Programma:
Competitie:
Martijn - Eelke
Hugo - Jonas
Eelke - Joep
Finale beker: Eelke - Jonas, derde plaats: Hugo - Martijn

Eelke winnaar bekercompetitie, derde plaats
voor Martijn
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 juni, 2012 - 17:37
In de Hunzeborgh werd vanmiddag de twee bekerfinale partij en de strijd om de derde plaats
gespeeld. Met vooraf nog een aantal competitiewedstrijden. Martijn verloor zijn laatste competitie
partij tegen Eelke. Hij ging in een wat lastig eindspel met twee Torens tegen Dame/ Toren voor
Eelke + voor beiden een aantal Pionnen door de klok. Joep was de volgende tegenstander van Eelke.
In deze partij was Eelke een stuk beter. Hij won veel materiaal en dus de partij. Eelke staat nu op een
score van 9 punten en is uitgespeeld. Clubkampioen kan hij niet worden maar misschien nog wel een
plek op het podium. Jonas won ook zijn partij tegen Hugo. Jonas komt net als Eelke op 9 punten
maar heeft nog een partij tegoed. Vrijdag de ontknoping in de competitie met een fraai affiche:
Ruben B. - Jonas.

De strijd om de derde plaats in de bekercompetitie ging tussen Hugo en Martijn. Zij speelden twee
keer tegen elkaar met 25 minuten op de klok. Voor deze partijen geen notatieplicht. Beide partijen
werden in een veel te hoog tempo gespeeld. De eerste partij was al klaar na 10 minuten spelen. De
winst ging naar Martijn omdat Hugo te veel foutjes maakte. Ook de tweede partij was heel snel
klaar. Ook met zwart ging Hugo een paar keer de fout in en dat maak je op dit niveau niet meer
goed. Martijn wint de derde plaats in de bekercompetitie.

In de finale Eelke en Jonas. Eelke had een klein voordeel; hij had het eerste treffen gewonnen, en
kon zich een remise permiteren. Jonas met zwart kwam uit de opening met een licht bordvoordeel.
De witte kwamen daarna wat beter te staan waardoor zwart moest verdedigen. De beslissing kwam
uit een aftrekaanval. Eelke speelde zijn witte Toren uit een Loperdiagonaal waardoor Jonas schaak
kwam te staan. Dat kostte hem materiaal en even later de partij. Met voor Jonas anderhalve minuut
op de klok kon hij niets anders dan opgeven. Opvallend was het gebruikte tijdverscheel. Eelke had
ruim 7 minuten meer op de klok. Felicitaties voor Eelke, voor het eerst bekerwinnaar. Natuurlijk is de
tweede plaats voor Jonas ook fraai, maar hij verliest zijn titel als bekerhouder. Zoals vaker
geschreven:"een titel winnen is makkelijker dan een titel verdedigen!"
De partij tussen Eelke en Jonas:
Eelke

Jonas

1

e4

Pf6

17

b5

axb5

2

Pc3

d5

18

cxb5

Dxc3

3

exd5

Pxd5

19

Txc3

Pd7

4

Pxd5

Dxd5

20

Lf4

e5

5

d4

Pc6

21

dxe5

fxe5

6

Pf3

Lg4

22

Pxe5

Pxe5

7

Le2

0-0-0

23

Lxe5

Te8

8

Le3

f6

24

Lg4+

Le6

9

0-0

e6

25

Txc7+

Kb8

10

c4

Dd7

26

Te7+

Ka7

11

Db3

Lh5

27

Ld4+

Kb8

12

Tad1

Lf7

28

Txe8+

Kc7

13

a3

a6

29

Lxe6

h5

14

Dc3

De8

30

b6+

Kd6

15

b4

Pb8

31

Td1

h4

16

Tc1

Dc6

32

Lxg7+

1-0

Nog geen beslissing wie kampioen wordt: Daniel
of Jonas?
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 juni, 2012 - 21:19
Een van de laatste verslagen van dit seizoen. Soms heb je dan even een item nodig om op te starten
voor de verslaglegging en die vond ik deze week. Menig schaker is voetbal liefhebber. Zo ben ik ook
een liefhebber en sta zaterdagmorgen al jaren bij Martijn te kijken en volg het EK natuurlijk ook.
Woensdag stond de kraker Engeland tegen Spanje op het programma. Volgens de media zou het
een kraker worden maar wat bleek, het werd een saaie partij waar zakelijk werd gespeeld. Niet
willen winnen en zeker ook niet willen verliezen was het motto. De NOS verslaggever speelde
daarop in met de woorden:
"Schaken is geen spectaculaire sport maar voor de liefhebber". Dezelfde NOSér heb ik al vaker
betrapt op een link tussen een saaie pot voetbal en het schaakspel. Waar deze vergelijking vandaan
komt is mij een raadsel. De beste man moet maar eens een bezoekje brengen aan de Hunzeborgh
waar wekelijks zeer boeiende partijen zijn te zien. Voetbal is ook iets voor de liefhebber en beide
sporten zijn toch Koninklijke sporten!

Vanmiddag geen ego's achter de borden tijdens de beslissende partijen voor het
clubkampioenschap. Er werd volop gestreden met mooie partijen waarvoor je naar het stadion gaat.
Ruben B. moest eerst spelen tegen Hugo. Bij puntverlies van Ruben was het voor hem gedaan., het
clubkampioenschap wel te verstaan. Hugo koos ervoor om veel af te ruilen. De Dames waren snel
van het bord en wat restte na de afruilslag waren voor beide 5 Pionnen + twee keer een licht
stuk.Hugo leek goed te staan maar ging de fout in. De lichte stukken gingen verloren en de partij
was gedaan.
Ruben kwam met de winst op 9 punten, evenveel als Jonas. Zij moeten het nu tegen elkaar
opnemen voor misschien beslissende partijen tegen koploper Daniel. De partij ging lang gelijk op en
belande in een lastig Pionnen/Loper eindspel. Jonas speelde het knap uit met twee Pionnen richting
promotieveld maar wel in tijdnood. Ruben bleef rustig en gokte misschien op de vlag. Jonas was
scherp en wist twee Pionnen naar het promtieveld te loodsen. Met Dame en Toren was het binnen

de tijd snel mat. Met 9 punten staat Ruben gelijk met Eelke, echter de SB scores over alle partijen
zijn bepalend voor de derde plaats. In de SB stand, die op de site bij de uitslagen staat blijkt dat
Ruben slechts 1 SB punt meer heeft dan Eelke. Dus een derde plaats. Zo spannend en goed was de
interne competitie!

Voor Daniel tijd om in actie te komen. Hij was gebaat bij een remise tussen Ruben en Jonas maar dat
werd het dus niet. Beslissingspartijen moesten uitsluitsel brengen met twee partijen 10 minuten
p.p.p.p. en daarna eventuele vluggertjes. In de eerste partij speelde Daniel met wit en wist een Pion
te laten promoveren. Mat was het daarna heel snel, waarbij opviel dat Daniel niet hadgezien dat de
tijd van Jonas op was. De tweede partij kon niet meer worden gespeeld. Daniel had andere
verplichtingen en moest op huis aan. In overleg met beide jongens hebben we afgesproken dat we
woensdagmiddag om 16.00 ur verder spelen. Een kampioenschap kan niet beslist worden als een
speler onder tijddruk staat.
In de Damegroep een partij die nog gespeeld moest worden. Sieger won verrassend van Thijmen.
Op SB punten is Daan tweede met 6 punten en wordt Thijmen derde. Ook in de Paardengroep zijn
de laatste partijen gespeeld. De uitslagen:
Tom - Ramin 0 - 1
Romeo - Tristan 0 - 1
Helge - Nathan 1 - 0
Tristan - Ramin 0.5 - 0.5 (pat!)
Ramin is winnaar van de Paardengroep, Tristan tweede en Helge is derde geworden.
Romeo en Beau hebben hun Stap 1 examen gedaan. We hopen alle diploma's tijdens het
kampeerweekend uit te reiken. Mocht dat niet lukken dan zoeken we naar een oplossing.

Laatste GP toernooi levert 5 bekers op
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 juli, 2012 - 23:36
Vanwege de late schoolvakanties dit jaar had de NOSBO besloten een extra toernooi aan de
GP cyclus toe te voegen. Vanmiddag werd dit toernooi, GP NOSBO, in de kantine van Iederz
gespeeld. Het aantal deelnemers viel een beetje tegen, 58 kinderen wisten de kantine te vinden.
Oorzaak was misschien het mooie weer maar een aantal Paardensprongers was verhinderd door
familiefeestjes en een aantal jongens moest bijkomen van schoolkamp.

Paardensprongpodium B groep, let op het shirt van Koen links, zie verder in dit verslag
Door allerlei andere verplichtingen kon ik niet de hele middag aanwezig zijn, maar heb toch het een
en ander meegekregen. Jaimey en Ramin hadden hun dag niet. Ramin speelde erg slordig en
ongeconcentreerd, misschien een iets te lang seizoen voor Ramin die volgend seizoen zeker verder
gaat doorgroeien. Bij Jaimey eigenlijk hetzelfde beeld. De tafelleider van zijn groep vroeg mij wat er
met hem aan de hand was. Ook Jaimey gaat zeker doorgroeien. In zijn spel zitten nog duidelijke
verbeterpunten waar we gericht aan kunnen werken.
Eline zat in een sterke groep waar pas in de laatste ronde de prijzen verdeeld werden. Eline won haar
laatste partij vrij eenvoudig en moest afwachten wat de concurrentie deed. Op de site van Ten Boer
staat in het verslag dat Gerbrich verloor van een clubgenoot met gevolg geen top 5 positie op de
GP ranglijst. Voor Eline was dit verlies winst. Eline won de derde prijs in de groep. Heel leuk want
Eline had al een tijdje niets meer gewonnen.

Eline weer eens in de prijzen!
Koen in de D groep speelde een goed toernooi maar viel net buiten de prijzen. De B groep bleek een
sterke groep te zijn met drie Paardensprongers. Ruben B. en Daniel scoorden beiden 5.5 punten.
Hun onderling treffen was in remise geeindigd zodat een partijtje vluggeren de beslissing moest
brengen. Daniel won de partij na de claim dat Ruben zichzelf schaak had gezet, maar de partij was
allang beslist in het voordeel van Daniel. Hij had veel materiaal gewonnen en moest alleen denken
aan de tijd. Thijmen was op het laatste moment in deze groep ingedeeld. Hij verloor de partij tegen
broer Ruben en Daniel maar liet zien dat hij niet voor niets talent van het jaar is: een fraaie derde
plaats. Het podium was dus volledig Paardensprong geel.
In groep A kwam Jonas uit. Volgens mij speelt hij het hele jaar op GP toernooien al in deze groep.
Vanmiddag was Jonas weer succesvol met een tweede plaats. Hij won fraai en snel van de Friese
GP kampioen Alec Sealy. De Friese afvaardiging uit Sneek ging overigens met veel bekers naar huis.
Jonas kreeg nóg een prijs omdat hij, als enige, in snelschaken wist te winnen (twee keer zelfs) van
"de beer" (Lucas van Foreest).
Op dit laatste toernooi werden ook de GP bekers uitgereikt. Onze felicitaties gaan naar:
Abel Nissen, Marlinde Waardenburg, Lindert Kroon, Tycho Bruggink en Leonard in 't Veen, de
nummers 1 t/m 5. Ruben winnaar van de cyclus vorig jaar mocht de beker uitreiken aan Abel. Voor
SC Ten Boer een mooi succes, twee seizoenen dit klassement winnen!

Dit seizoen hebben onze clubleden 91 prijze gewonnen op GP, Open en Stap toernooi. Voeg daarbij
alle andere prijzen o.a. PJK en teamprijzen dan komen we boven de 100! Een fantastisch seizoen
resultaat.
Dan het shirt van Koen Klomberg. Koen is clubkampioen bij Ten Boer geworden. Dit shirt heeft hij
eraan overgehouden met op de voorkant een afbeelding van een partij die hij van Martijn heeft
gewonnen.

Jonas prolongeert clubkampioenschap, Daniel
keurig tweede
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 juli, 2012 - 21:29
In de Hunzeborgh werd vanmiddag verder gespeeld om het clubkampioenschap 2011 - 2012.
Afgelopen vrijdag werd de eerste beslissingspartij gespeeld tussen Daniel en Jonas. Met voor beide
10 minuten op de klok won Daniel. Vanmiddag werd er verder gespeeld.
Met Jonas achter de witte stukken werd om 15.00 uur verder gespeeld. De beslissing kwam al vroeg
in de partij toen Jonas met zijn Dame een toren van Daniel wist te winnen. Daniel op zijn beurt won
nog een Paard maar in het eindspel was Jonas net de betere partij. Via oppositie met zijn Koning
gingen een aantal Pionnen van zwart het bord af. Daarmee was het gespeeld 1 - 1.

Vluggeren dus voor het kampioenschap. Dat was nog niet eerder gebeurt in de clubcompetitie. De
onderlinge verschillen zijn bijzonder klein, wat de competitie nog veel spannender maakt. In beide
vluggertjes was Jonas de betere. Het moet je natuurlijk ook liggen met zo weinig tijd op de klok.
Na beide partijen was Daniel natuurlijk aangeslagen. Hij was er heel dicht bij maar kan trots terug
zien op een geweldig seizoen. Zie ook het talentenklassement waar hij, net als in de competitie,
verrassend tweede is geworden. Jonas polongeert zijn titel en voor de tweede keer komt zijn naam
op de wisselbeker. Volgend seizoen gaan we weer een mooie competitie tegemoet, met wie weet
een verrassende winnaar!

Kampeerweekend 2012
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 juli, 2012 - 21:53
Morgen is het zover: het eerste SC de Paardensprong kampeerweekend. Vanavond zijn de eerste
tenten opgezet op camping Marenland in Winsum. De eerste foto's staan in ons fotoboek.

Gelukkig hebben we de foto's nog!
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 juli, 2012 - 20:07

Het zit erop: ons eerste kampeerweekend. Vrijdagmiddag om 16.30 uur vertrokken auto's
en fietsers naar camping Marenland in Winsum. De weersvoorspellingen leken niet zo
gunstig maar bijna het hele weekend tot zondag 12.00 uur was het fantastisch weer. Dankzij
buienradar waren alle tenten op tijd afgebroken en droog ingepakt. Alle activiteiten konden
doorgaan, alleen het schaak/voetbal toernooi viel een beetje in het water.

In het fotoboek zijn 245 foto's met hier en daar tekst geplaatst. Heb je ook leuke foto's stuur
ze danaan ons door. Ook korte verslagen wat jij van het weekend vond zijn welkom, ook
deze gaan we plaatsen. We kunnen terugzien op een heel geslaagd schaakkamp. Zeker voor
herhaling vatbaar!

Kop eraf op ONJK: winst voor alle
Paardensprongers!
Ingezonden door Sake Jan op 6 augustus, 2012 - 23:56

Vandaag, maandag 6 augustus, is het traditionele ONJK toernooi in Twente van start
gegaan. Jarenlang was de standplaats Enschede, nu voor het tweede jaar speelt het zich
allemaal af in het plaatsje Borne.
ONJK staat voor Open Nederlandse Jeugd Kampioenschap (schaken uiteraard!). 'Open' wil
zeggen dat iedereen zich vrij kan inschrijven voor het toernooi, je hoeft je er niet voor te
kwalificeren. Ook staat het toernooi open voor buitenlandse deelnemers, welke er dan ook
meerdere zijn. Een ander verschil met wat Paardensprong schakers doorgaans gewend zijn,
is de ruimere bedenktijd: 40 minuten p.p.p.p met ook nog eens 30 sec per zet er bij; een
partij kan daardoor wel 2 uur duren.
Het evenement duurt een hele week, van maandag tot en met zelfs de zaterdag, met
meerdere partijen per dag. Er worden gestreden in 5 competities, ingedeeld naar
leeftijdsgroep: A (t/m 20 jaar), B (t/m 16 jaar), C (t/m 14 jaar), D (t/m 12 jaar) en EF (t/m 10
jaar) / GH (t/m 8 jaar). De EF- en GH jaargangen spelen samen in één competitie, wel zijn er
voor beiden aparte prijzen (bekers natuurlijk, maar - nog een verschil - ook geldprijzen).
Namens de Paardensprong zijn er vier deelnemers aanwezig: Jonas en Tijmen spelen in de
groep EF/GH, Ruben B. en Eelke spelen beide in de D. Het toernooi nam vanmiddag na de
officiële plichtplegingen zijn aanvang met slechts één partij op het programma. En wat voor
een begin voor SC de Paardensprong! Alle vier wonnen hun partij!
Jonas - wiens partij als eerste geplaatste op een live bord te volgen was - won vrij eenvoudig
zijn partij, de partijen van de broertjes Bourgonjen - die ik minder goed heb kunnen
beoordelen - deden hun plicht tegen lager gerate tegenstander en Eelke had een gelukje
toen zijn tegenstander uit Azerbaijan (jawel!) zich slordig in gewonnen stelling eerste remise
liet afsnoepen en tenslotte zelfs een toren in de aanbieding deed.
De kop is er dus af, maar de komende dagen zal het zwaarder worden. Niet alleen wordt de
tegenstand groter, vanaf morgen staan er steeds 3 (lange) partijen per dag op het
programma.
Dit en meer is allemaal te volgen op www.onjk.nl en hopelijk op deze plaats.

Goud van Epke Zonderland kost
Paardensprongers punten op dag 2 van ONJK.
Ingezonden door Sake Jan op 8 augustus, 2012 - 00:34

Na de goede start van de eerste dag, toen al de Paardensprongers hun eerste partij (en
enige van de dag) wisten te winnen, weet je dat het niet zo kan blijven.
Vandaag drie partijen op het programma. Ruben (remise), Eelke en Thijmen (beiden winst)
behaalden hun beste resultaat in de tweede partij. In de eerste partij van de dag nam Eelke
remise aan, waar de broertjes Bourgonjen beiden verloren.
De grootste overeenkomst tussen de drie was echter dat ze allen hun laatste partij verloren.
En niet alleen dat, ook waren ze alle drie ruim binnen het uur klaar. Maar konden daardoor
wel getuige zijn van de historische opvoering van Epke Zonderland aan de rekstok.
Want de Olympische Spelen laten zich ook duidelijk gelden op het ONJK. De tv in de
kantine staat continu afgestemd op de gebeurtenissen in Londen. Zonder geluid, maar voor
de turnfinale werd ook daarvoor een uitzondering gemaakt. En toen Epke na zijn
onnavolgbare vluchten een behouden landing maakte, ging ook in het sportcafe bij de
schakers en ouders het dak er even af.
Eén Paardenspronger, de onverstoorbare Jonas natuurlijk, lijkt zich van de Olympische
euforie niks aan te trekken. Hij nam alle tijd om ook zijn laatste partij van de dag winnend af
te sluiten. Vooral zijn overwinning in de zeer spannende tweede partij van de dag tegen
Oele Dijkhuis mocht er zijn. Met 4 uit 4 en goed spel, onverminderd aan het eerste bord,
stelt Jonas nadrukkelijk zijn kandidatuur voor de eindzege.
Maar behalve Jonas zijn er voorlopig nog twee met die maximale score in zijn groep. Na
woensdag zal dat zonder twijfel anders zijn, want de toppers zullen elkaar dan zeker
tegenkomen, een dag van de waarheid dus. Ook zullen we dan weten of Jonas mogelijk op
weg is naar een eigen uitzonderlijke serie van onvervalst Epke gehalte.
Maar voor ieder geldt: nog negen partijen te gaan.

ONJK 2012 - Woensdag 8 augustus - 3e speeldag
Ingezonden door Sake Jan op 8 augustus, 2012 - 19:58
(door Leendert Bourgonjen)
Vandaag een belangrijke dag voor het toernooi. De 5e tot en met 7e ronde staan op het programma.
Na de eerste 4 ronden is het eerste onderscheid gemaakt tussen de goede en minder goede
schakers, meestal ook de hogere en lagere ratings. Een aantal onbekende buitenlandse schakers,
met een aangenomen rating, laten ook hun werkelijke kracht zien. Maar vandaag vindt een
volgende voorselectie plaats. De schakers spelen nu tegen gelijke sterkte en kunnen daardoor een
goede uitgangspositie creëren voor het vervolg van het toernooi.
Maar eerst even iets over de randzaken van het toernooi. Waar overnacht bijvoorbeeld de
Paardensprong delegatie. Jonas slaapt met zijn vader in een B&B in Borne. Ook hun Deense
schaakvriend Filip Boe slaapt daar. Hij logeert bij Jonas en wordt zaterdag weer opgehaald door zijn
vader. Filip speelt in de C-poule mee en doet het daar tot nu toe erg goed. Eelke slaapt met zijn
vader in Deventer, bij familie, en rijdt elke dag een stukje A1 richting Borne. Wij, familie Bourgonjen,
slapen in een vakantiehuisje in Deurningen, redelijk in de buurt van Borne. Andere schakers slapen
thuis, dat is toch het makkelijkst, maar er zijn ook diverse georganiseerde groepen die in
groepsaccomodaties verblijven. Met name deze schakers zagen er gisteren vermoeid uit. Laat naar
bed en er weer vroeg uit. Vandaag zagen we de groep van o.a. Jorden, Lucas en Adrian op fiets naar
de sporthal gaan. Adrian zag er beduidend fitter uit dan gisteren.
Dan wil ik iedereen ook nog attenderen op de bulletins die na iedere ronde verschijnen op de site van
het ONJK (). Voor ons zijn met name de bulletins van de D en de EFGH groepen interessant. De
partijen van Jonas zijn hier bijvoorbeeld al een aantal keren besproken.
Vanochtend hebben Jonas en Eelke eigenlijk een goede partij gespeeld. Maar zoals bij schaken
vaker het geval is, de partij kan in een paar zetten worden beslist. Helaas was dit nu in negatieve zin
het geval voor onze beide schakers. Ruben en Thijmen hadden beide wat recht te zetten na gisteren.
Zij wonnen vanochtend beide hun eerste partijen en hopen weer aan te kunnen sluiten bij de
"tweede groep".
De tweede ronde van vandaag, ronde 6 van het toernooi is voor allemaal een goede ronde. Ruben en
Eelke winnen allebei hun partij op een stabiele wijze. Thijmen speelt in hoog tempo en staat in de
partij zeer wisselend. Na verloop van tijd staat hij een stuk achter en lijkt het eindspel verloren. Maar
uiteindelijk wint hij een toren terug en wordt het remise. Jonas speelt een achtbaanpartij. Hij gaat
vol in de aanval offert uiteindelijk 2 stukken, maar zijn aanval loopt dood. De Griekse tegenstander
moet nu dus gaan winnen, maar wonder boven wonder weet Jonas de partij toch nog te winnen.
Ronde 7 van het toernooi is de laatste van vandaag. Het is voor het eerst warm in de sporthal. Jonas
en Thijmen zijn te volgen via de live-borden. Thijmen speelt helaas weer veel te snel, jammer! Hij
verliest van Eva van Harten, na de vorige partijen tegen Pascalle Monteny en Circe Janse, het derde
meisje van vandaag. Helaas verliest hij deze partij. Ruben is als eerste klaar. Zijn tegenstander geeft
een toren en een stuk weg en dan helpt een hogere rating ook niet meer. Een mooie dag voor Ruben
met 3 uit 3. Eelke verlies in een helemaal niet slechte partij van een onbekende, maar sterk
spelende tegenstander en Jonas wint zoals eerder dor hem vertoond in een pionneneindspel van wel

een "oude" bekende Siem van Dael.
Wij zijn nu net over de helft van het toernooi, morgen een dag met alleen 's ochtends een partij en 's
middags de mogelijkheid om mee te doen aan het voetballen. Toch ook wel even lekker om iets
anders te kunnen doen. Eelke en Ruben zitten nog goed bij de "tweede" groep in hun poule. Jonas
blijft meedoen voor prijzen en Thijmen kan hopelijk ook nog aanhaken in zijn

ONJK 2012, donderdag 9 augustus, 4e speeldag:
de spanning stijgt...
Ingezonden door Anoniem op 9 augustus, 2012 - 20:05
Donderdag 9 augustus liep de vierde speeldag van het ONJK in Borne van stapel. Er werd slechts een
ronde gespeeld, maar desalniettemin stijgt de spanning nu in de verschillende groepen met spelers
die we hier op deze site volgen. Laten we beginnen in groep D. Hier speelde Eelke (met zwart) een
leuke Spaanse partij die vol complicaties zat. Nadat de rook was opgetrokken, was een remiseeindspel ontstaan, dat ook de computer van Eelke´s vader, Sake Jan, als helemaal gelijk werd
beoordeeld. In de D-groep hebben we ook Ruben, die zijn mooie reeks overwinningen van gisteren,
drie uit drie, voortzette met opnieuw een overwinning. Ruben "offerde" met zwart zijn b-pion, de
compensatie bleek een aantal open lijnen waardoor Ruben lekker kon aanvallen. Op een gegeven
moment dreigde hij de dame van zijn tegenstander te vangen, hetgeen hij (de tegenstander van
Ruben) slechts kon voorkomen door een stuk te offeren, waarna Ruben zonder veel moeite won. Dit
betekent dat Ruben is opgeklommen naar plaats 10 en morgen op bord 1 begint, tegen de koploper
Kevin Nguyen. We zijn benieuwd hoe het gaat...
Rubens broer, Thijmen, won ook, in de EF-groep. Het werd een partij waar Thijmen materieel
voordeel kreeg en het mooi afmaakte door zijn tegenstander mat te zetten. Met nog vijf partijen te
spelen, kan Thijmen nog verder omhoogklimmen. Levi had de twee laatste partijen gewonnen en
moest tegen de koploper in de GH-groep (de EF- en GH-groep spelen in dezelfde groep), namelijk de
Nederlands kampioen bij de G'tjes: Siem van Dael. Het eindigde met een overwinning voor Siem,
maar zoals gezegd staan er nog vijf partijen op het programma. In dezelfde groep hebben we ook
Jonas, die tegen een oude bekende tegenstander moest: Wolf Mestrom. Een gevaarlijke speler die
in hun laatste onderlinge partij (NK D-teams) van Jonas won. De partij van vandaag werd
gekenmerkt door een heleboel gevaarlijke penningen en ook al stond Jonas een pion voor, de partij
werd pas beslist toen Jonas met een dubbele aanval op de koning de dame van Wolf won. Zodoende
staat Jonas nu op plaats 1 met zeven punten (uit acht), samen met Sven ter Stal die ook zeven
punten heeft, en juist deze twee spelers ontmoeten elkaar morgen op bord 1...
En natuurlijk ook iets over de Deense schaakvriend van Jonas: Filip (rating: 1621), die als 9-jarige ook
in de EF-groep mee had kunnen spelen, maar voor de C-groep heeft gekozen. Filip speelt altijd lange
partijen en hij is moeilijk te verslaan, maar vandaag zag Filip in een (moeilijk) toreneindspel een
slimme manoeuvre van zijn tegenstander over het hoofd en moest opgeven. Ondanks de nederlaag
staat Filip op plaats dertien met 3,5 uit 6 punten.
De eerste vier speeldagen zijn dus achter de rug. Leendert heeft al iets verteld over de randzaken
van het toernooi, maar hier ook enkele woorden over wat Jonas en Filip donderdag hebben gedaan.
Na de partijen was het tijd voor een bezoek aan het zwembad naast de speelzalen. Er werd lekker
gezwommen en energie gebruikt, en de overgebleven energie werd gebruikt in Kids City, ook erg
dicht bij het speelcomplex. Daarna fietsten we terug naar ons B&B, waar onze gastheer en -vrouw
ons meenamen op een leuk tochtje in een oldtimer brandweerauto. Een spectaculaire rit door
bossen en met een bezoek aan een sluis in werking omdat er toevallig een schip doorheen moest.
Thuis werd er zoals elke avond gespeeld in de tuin. En dan hopelijk een goede nacht voordat de
eerste partijen vrijdagochtend beginnen. Zoals gezegd: het wordt spannend...

Goede resultaten op één na laatste dag op ONJK
Ingezonden door Sake Jan op 11 augustus, 2012 - 00:57

Na de donderdag die maar één partij kende ('s middags vrij, waarin voor de liefhebber een zeer geslaagd - voetbaltoernooi gehouden werd), moesten de schakers op vrijdag weer vol
aan de bak voor de ronden 9, 10 en 11. Hoe later in de week, des te meer gapende mondjes
en slaperige oogjes in de ochtend aan de borden. Maar de strijd was er niet minder om,
zeker ook niet bij de vier Paardensprongers die zich wedstrijd na wedstrijd wat inzet betreft
onverminderd van hun allerbeste kant laten zien. Ook de resultaten waren op deze dag
voortreffelijk, om precies te zijn samen 7 1/2 punten uit 12 partijen. In dit verslag passeren
ze, in willekeurige volgorde, de revue.
Voor Jonas was het een dag die in mineur begon, maar uiteindelijk in ware euforie eindigde.
Na 8 ronden voerde Jonas samen met de Sven ter Stal de ranglijst in de gecombineerde EF /
GH groep
aan met beiden als enige één verliespunt. In de ochtend namen zij het tegen elkaar op en de
partij zou heel goed al beslissend kunnen zijn voor de einduitslag. Na een gelijkopgaand
gevecht hielden beiden - naast een aantal pionnen - twee torens en twee lopers over, een
interessant gegeven. Die stukken bleken voor Sven net even wat beter te staan, maar
genoeg voor de voortreffelijk spelende Duitser om de partij resoluut m.b.v. twee
binnendringende torens en een ondersteunende loper in een tiental zetten tot een einde te
brengen.
Sven stond dus nu een vol punt voor en had de zaak nu geheel in eigen hand. Jonas won zijn
twee volgende partijen op de hem welbekende stabiele wijze, in ronde 10 in een weerzien
aan het schaakbord met Levi Nies en in ronde 11 van Sam van Dongen. Maar om het
toernooi te winnen was hij nu afhankelijk van de hulp van anderen. En die kreeg hij! In ronde
10 moest Sven verrassend remise toestaan aan dezelfde Sam van Dongen. En in de laatste
ronde, nadat Jonas allang zijn partij winnend had afgesloten, keek de Paardesprong afvaardiging meer en meer geïnteresseerd naar de verrassende ontwikkelingen in de partij
van Sven tegen Wolf Mestrom, een welbekende van Jonas op voorgaande nationale
toernooien. Tegen het einde van de partij werd elke zet van Wolf, niet in het minst door zijn
vader (vader Wolf zullen we maar zeggen) met steeds luidere juichkreten begroet alsof het
het een Olympische beach volleybalwedstrijd betrof.Het leek warempel wel of Wolf, die
misschien in de belendende zaal het lawaai gehoord moet kunnen hebben, de partij met
opzet wat langer liet duren: hij miste mat in drie, hij miste - tot twee keer aan toe- mat in
één, en had uiteindelijk een roltrappenmat nodig om Sven definitief op de knieën te krijgen.
Maar de inmiddels was allang duidelijk: Jonas stond aan het eind van de dag weer een half
punt voor. En met een op het oog niet al te zwaar programma in de twee laatste partijen op
zaterdag ligt een ongedeeld eerste plaatsvoor Jonas binnen handbereik. Maar nog niet te
vroeg juichen natuurlijk, eerst spelen!
Thijmens grootste tekortkoming is: zijn vaak te snelle spel. Ergens mag je dat een luxe
probleem noemen, menig schaker zou dit probleem willen hebben, want makkelijk op te

lossen toch? Gewoon even langer wachten met zetten en nog even nadenken. Maar
Thijmen moet hier echt heel erg zijn best voor doen. Vandaag lukt hem dat - net als Jonas
ook spelend in de EF / GH groep - beter en aan het eind van de dag krijgt hij daarvoor de
complimenten van zijn ouders en trainer Geon Knol die de Bourgonjen broers tijdens de
laatste dagen van het toernooi begeleidt. Thijmen laatste partij kon ik naspelen van een
live-bord en is op bepaalde momenten tamelijk curieus. In de hele partij gaat er geen pion
van het bord en op zet 17/18 is het op de koningsvleugel een drukte van belang, de stukken
lijken elkaar van het bord te willen drukken: op de lijnen f, g en h zijn 16 van de 24 velden
bezet ! Quinten Salomons die met wit speelt heeft kort gerokeerd maar wil alsnog zijn
toren(s) op de h- of g-lijn en speelt zijn koning dus naar g2. Na een schaak door een paard
van Thijmen weigert hij terug te gaan en vervolgt zijn weg dus naar g3. Twee zetten later
weer een paardschaak en Quinten is niet van zijn gedachte af te brengen, dus Kg4! Zoals
gezegd was het in dat gebied erg druk en de Thijmens dameschaak op f4 dwingt wit
praktisch tot overgave. Thijmen komt daarmee nu op 6 1/2 punten uit 11 partijen.
Ruben kende in de D-groep een matig begin, maar had een fantastiche woensdag en
donderdag met louter overwinningen (vier op rij). Vrijdagmorgen beleeft hij zijn finest hour
als hij het dankzij zijn bereikte gedeelde vierde plaats op mag cq. moet nemen tegen de
ongenaakbare koploper Kevin Nguyen, die dan een score van 8 uit 8 heeft en al 2 1/2 punt
voor ligt op de rest van het veld. Slaagt hij misschien waar 8 voorgangers faalden, nl. Kevin
ook al is het maar een half punt afhandig maken? Helaas, Kevin is niet van zijn stuk te
brengen en wint ook zijn negende partij en kan de eindzege praktisch niet meer ontgaan.
Het gevaar is dan dat je net zo hard weer naar beneden duikelt, maar Ruben weet dat keurig
te vermijden. In ronde 10 komt hij tegen Cas Koeman een stuk achter te staan, maar later in
de partij wint hij er binnen enkele zetten twee terug en Cas geeft gedesillusioneerd op. In
ronde 11 weer een topper, Max Warmerdam met een ELO van 1663(!) hoogste ratinghouder
in de groep. Ruben is niet geimponeerd, zijn zwarte koning heeft het weliswaar benauwd op
a8 en Max lijkt de winst te kunnen forceren, maar Ruben weet de prominente stukken af te
ruilen en bereikt een volkomen gelijk eindspel met over en weer een paard en drie pionnen
en het halve punt zit in de tas. Zaterdag zullen er zonder twijfel weer twee zware
tegenstanders volgen, maar met de huidige 7 punten één of anderhalf punt erbij is een
prachtige top 10 klassering een feit.
Als 9-jarige had Eelke natuurlijk nog ruim mee mogen doen in de EF / GH groep, maar onder
het motto 'niet per sé om de ereplaatsen hoeven strijden, gewoon lekker schaken, maar wel
gegarandeerd op een zwaar en hoog niveau zodat je veel kunt leren' heeft hij zich
aangemeld in de D-groep van 11- en 12-jarigen. Dat doel is zeker bereikt, alleen in de
ochtend partij van vrijdag kreeg Eelke een ongeïnspireerde tegenstander die voor hem geen
enkele partij is. In al de andere partijen moet Eelke steevast tot de bodem gaan,
en geconcentreerd spelend doet hij dat met verve. Qua resultaat zit Eelke steeds keurig op
of net boven de 50%, na 11 partijen heeft hij nu 6 punten. Alleen in de eerste partij krijgt hij
de winst door achtereenvolgende gelukjes in de schoot geworpen, in de overige vier
winstpartijen dwingt hij door prima aanvalsspel zijn tegenstander zonder uitzondering tot
overgave voordat het tot een eindspel komt. In de verliespartijen staat hij eigenlijk
steeds beter tot een foutje roet in het eten gooit, wat soms moeilijk te accepteren is. Zo

ook vandaag, na de makkelijke winst in de ochtend, verliest hij in ronde 10 tegen Jorik Klein
in betere stelling een paard, en op dit niveau is dat nauwelijks meer te herstellen. In ronde 11
daarentegen ziet zijn tegenstander Lucas van Harten zijn stelling door Eelke langzaam
geruïneerd en legt niet eens voortijdig het hoofd deemoedig in de schoot.
Achteraf gezien heeft deelname in de D-groep ook een keerzijde: de prachtige strijd in de
EF / GH groep die Eelke op de voet volgt en waar hij zich wellicht in had kunnen mengen,
loopt hij hierdoor mis. Maar ja, je kunt niet alles hebben.
Nog één dag, de zaterdag. Twee partijen zodat halverwege de middag de prijsuitreiking
plaats kan vinden. Vooral op deze dag zal de vermoeidheid zich laten gelden. Mede daarom
is er nog veel te winnen en te verliezen: want nul of twee punten op de laatste dag maakt
natuurijk een wereld van verschil in de einduitslag.

Jonas gedeeld eerste op zeer geslaagd ONJK.
Volgend jaar weer ONJK: 5 - 10 aug 2013 in
Borne, Twente!
Ingezonden door Sake Jan op 12 augustus, 2012 - 14:27

De allerbelangrijkste dag van het zesdaagse OJNK toernooi is natuurlijk de laatste dag.
Weliswaar zullen de meeste koffers al gepakt zijn en verlangen velen misschien al
stilletjes naar huis, anderzijds is dit de dag waarop uiteindelijk de prijzen worden
verdeeld.
Op deze zaterdag staan twee partijen geprogrammeerd zodat halverwege de middag de
prijsuitreiking gehouden kan worden en in elk geval de Nederlanders voor de avond weer
thuis kunnen zijn. Zoals al de hele week, ook vandaag laten de Paardensprongers zich in
alle opzichten van hun beste kant zien.
Thijmen krijgt te maken met twee sterke tegenstanders, Sebastiaan Janse en de Belg
Benjamin Faybish, en weet daarin nog een halfje toe te voegen aan zijn totaal. Met 7
punten uit 13 partijen is dat een score boven de 50%. In de eindstand deelt hij dit aantal
punten met een flink aantal anderen, waaronder oud Paardenspronger Levi Nies, op de
posities 19 t/m 26. In het 55 deelnemers tellende veld is dat een keurig resultaat.
Eelke heeft deze ochtend een prettig begin. Zijn tegenstander Cas Koeman heeft
waarschijnlijk bedacht dat dit het tijdstip is voor het altijd wat frivole koningsgambiet,
maar komt van een koude kermis thuis. Na acht zetten heeft hij een kwaliteit verloren,
een koning in het midden die niet meer gerokeerd mag worden en geen enkele
compensatie voor de geofferde pion. Tien zetten later geeft hij op en daarmee is het voor
Eelke met krap een half uur ruimschoots de snelste partij van de week.
Nog veel sneller klaar is Ruben maar dan in negatieve zin. Op zet acht slaat hij een stuk
terug wat niet mag want het is meteen mat. Troost: bij elke andere voortzetting was hij
het stuk sowieso kwijt geweest. Overigens heb ik, ondanks de ruime tijd die voor de
partijen beschikbaar is, veel meer van dit soort snelle matten voorbij zien komen in het
toernooi. De meeste kinderen denken echt wel lang na, maar lijken daar pas mee te
beginnen na de opening, die veelal - en dus niet altijd terecht - op de automatische piloot
gedaan wordt.
Eelke achterhaalt zodoende Ruben in het klassement, met nog twee andere spelers
staan ze nu op 7 punten. En ja hoor, in de laatste ronde worden ze aan elkaar
gekoppeld! Jammer, in een toernooi met Nederlanders uit alle provincies, Duitsers,
Belgen, Grieken en zelfs een Azerbaidjani, zit je niet te wachten op een partij tegen een
clubgenoot. Maar het is niet anders en de twee gaan er helemaal voor, zoals het hoort.
Ze gebruiken alle tijd en verlaten als een van de laatsten de speelzaal.

Eelke en Ruben spelen een uitstekende partij, een hard gevecht waarin geen van beide
echt de overhand krijgt. Met het computerprogramma Fritz bij de hand is te zien dat
slechts op één moment Ruben beslissend voordeel had kunnen krijgen, maar deze kans
wordt gemist door een verwisseling van zetten. Als ware professionals kiezen beide
spelers dus steeds voor een goede voortzetting. Gelukkig krijgt de partij met remise de
passende uitslag en beiden zijn daar content mee: met 7 1/2 punten eindigen ze samen
met vier anderen op de plaatsen 12 t/m 18 in een veld van 50 deelnemers. Op deze
manier is de partij voor beiden dan toch een hele mooie afsluiting van een sterk
gespeeld toernooi.
Eén van de weinigen die nog volop bezig is als Ruben en Eelke tot remise besluiten, is
uitgerekend Jonas. In ronde 12 heeft hij eenvoudig gewonnen en de laatste ronde is hij
ingegaan met een half punt voorsprong op zijn enige overgebleven concurrent voor de
eindzege, Sven ter Stal. Jonas heeft het dus in eigen hand en weet na twee minuten
meteen waar hij aan toe is. Want over snelle matten gesproken, dat is precies de tijd die
Sven nodig heeft om zijn jonge tegenstander Jochem Schoppen (broertje van Casper) in
acht zetten tot overgave te dwingen.
Het contrast kan niet groter zijn, want in Mick van Randtwijk treft Jonas juist een
verbeten spelende tegenstander die op geen enkele manier wenst mee te werken aan
Jonas' feestje. Petje af voor Mick. Helemaal als je weet dat hij (als een geboren
simultaanspeler?) ervoor kiest om - naar ik hoop en aanneem vrijwillig - al zijn partijen
van deze week voornamelijk staand aan het bord af te werken!
Na stukkenruil blijven wederzijds al de de pionnen en twee torens en een paard op het
bord. Beiden spelen hun koning wat nerveus achter hun stelling heen en weer. Jonas
staat misschien voor een lastig dilemma. Zijn torens staan een beetje vast op zijn eigen
derde rij. Bij remise moet hij genoegen nemen met een gedeelde eerste plaats, maar in
deze stelling op winst spelen is erg riskant, omdat de kans op lege handen aan het eind
van de rit dan levensgroot is. Voor Mick is remise tegen de koploper zonder meer een
goed resultaat.
Net op het moment dat ik een 1/2 - 1/2 op het scherm verwacht, besluit Mick dapper op
de dertigste zet met d4 de stelling open te breken. Terecht. Hij komt een paard voor te
staan waarvoor Jonas twee pionnen compensatie heeft. Het lange eindspel zou
gewonnen moeten zijn voor wit (Mick) maar dat is lang niet eenvoudig uit te voeren. En
bovendien: Jonas is een vechter en een gehaaide eindspel speler. Mick weet zijn enige
pion tot de voorlaatste rij te brengen, maar Jonas heeft het allemaal goed uitgerekend.
Mick moet zijn paard geven voor de oprukkende pionnen van Jonas, op zeker moment
ga je als toeschouwer denken dat hij het nog wint. Uiteindelijk, na 100 (!) zetten, houden
beiden een toren over: remise. Hulde voor beide spelers. Mick wordt zevende in de
einduitslag, Jonas en Sven eindigen samen eerste met 10 ½ punt uit 13. Omdat Sven
donderdag de onderlinge partij tegen Jonas gewonnen heeft, gaat de officiële titel naar

Sven. Niettemin een felicitatie en compliment voor Jonas.
Voor Jonas is de schaakzomer hiermee niet ten einde. Bepaald niet! Zoals iedereen zich
herinnert heeft Jonas zich eerder dit jaar geplaatst voor het EK in Praag. Dit tien dagen
durende evenement neemt a.s. donderdag zijn aanvang. Van Jonas’ vader Anders heb
ik begrepen dat hij zal proberen hiervan op deze plaats regelmatig verslag te doen, houd
de site dus in de gaten. Hier alvast de site van het toernooi: http://www.eycc2012.eu/.
Ook de KNSB site,http://www.schaakbond.nl/, zal zonder twijfel regelmatig berichten
over het jeugd EK. Vanaf deze plaats: Jonas, heel veel plezier en succes!!
Tot slot wil ik eindigen met een promotie van het ONJK toernooi (nogmaals de
sitenaam: http://www.onjk.nl/site/). Het was voor het eerst dat ik hier aanwezig was en
zonder overdrijving kan ik zeggen: niets dan lof voor de algehele organisatie! Een
sportcomplex als speellocatie voor een dergelijke evenement is perfect. Veel ruimte voor
de spelers, ouders die afstand houden vanaf de tribune vanwaar weliswaar de partijen
niet te volgen zijn, maar de kinderen wel. In tegenstelling tot vorig jaar zou er nu een
WIFi beschikbaar zijn, en hoe vaak is het niet dat een en ander in de praktijk dan tegen
valt. Maar in Borne niet, de hele week was het internet zonder ook maar één keer te
haperen in het hele complex beschikbaar. Uiteraard werden in elke groep de topborden
op internet en schermen getoond. Daarnaast werd een proef gehouden met een liveborden systeem waarmee getracht werd alle partijen uit de (jongste) EF / GH groep live
op het internet te brengen, en gaandeweg het toernooi lukte dit steeds beter. Hopelijk
krijgt dit een nog uitgebreider vervolg tijdens de editie van volgend jaar, welke bij de
afsluiting werd aangekondigd.
Dit alles gevoegd bij een onafgebroken leuke sfeer maakt het ONJK tot een prachtig
gebeuren. Graag wil ik alle Paardensprongers en hun ouders erop wijzen dat het
toernooi voor iedereen open staat. Kinderen hoeven absoluut niet tot de beste schakers
van Nederland te horen om hier een hele leuke week te hebben. M.n. de jonge groepen
zijn zo groot dat iedereen op zijn eigen niveau zijn wedstrijden kan spelen. Belangrijker is
dat kinderen (en ouders) het leuk vinden een week lang te schaken en dat ze dit kunnen
volhouden (9 uur beginnen) en niet opzien tegen de wat langere duur van de partijen (3
op een dag). Als dat zo is: vooral doen! Vandaar, nu al in de agenda plaatsen: 5 - 10 aug
2013, ONJK in Borne, Twente!

EK in Praag: de dag voor de dag (voor de dag),
oftewel: wat er aan voorafging
Ingezonden door Anoniem op 15 augustus, 2012 - 15:20
Het aftellen naar het EK in Praag, waar Jonas aan meedoet in de groep t/m 10 jaar, is begonnen.
Sake Jan heeft in zijn laatste verslag van het ONJK in Borne al aangekondigd dat ik op deze plek zal
proberen verslag te leggen van wat Jonas allemaal mee gaat maken in Praag.

Maar eigenlijk moet ik beginnen met het uitleggen van de kop van dit verslag: morgen, donderdag
16 augustus, begint het EK officieel, namelijk met de officiële opening 's avonds. De dag erna,
vrijdag om 15.00 uur, begint dan de eerste van de negen ronden van de Europese
Kampioenschappen (in een later verslag kom ik terug op de schaaktechnische en organisatorische
randzaken).

Maar zover is het nog niet, en daarom kijk ik in dit verslag een beetje terug op wat er voorafging aan
wat zeker een groot schaakavontuur voor Jonas gaat worden. Zoals de trouwe lezers van deze site
zullen weten, begon het allemaal eerder dit jaar op het NK E in Waalwijk, waar Jonas zich
kwalificeerde voor het EK door - na twee barragepartijen - nummer twee te
worden: http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/483. Nummer een: Casper
Schoppen, doet uiteraard ook mee in Praag. Ja, eigenlijk begon het nog eerder, namelijk bij de
regionale NOSBO-kampioenschappen begin januari, waar Jonas zich kwalificeerde voor het
NK: http://nosbo.nl/jeugd/2011/PJK_12.html

Het gaat, geloof ik, te ver om te zeggen dat voor Jonas sindsdien alles om het EK draait, maar de
gedachte lag en ligt natuurlijk de hele tijd in het achterhoofd, en op bepaalde toernooien heeft
Jonas geëxperimenteerd met, oftewel gewerkt aan, zijn openingsrepertoire. Natuurlijk heeft Jonas
er altijd alles aan gedaan om partijen en toernooien te winnen. Zijn laatste partij op het ONJK die
honderd zetten duurde, is veelzeggend, maar Jonas is ook niet terughoudend geweest om met zijn
openingen te experimenteren en ze uit te testen.

Dit zou je kunnen zien als een soort voorbereiding op het EK, maar er is meer, concrete,
voorbereiding geweest. Zo is Dolf Meijer, de jeugdleider van de KNSB, een middagje bij ons thuis
geweest voor een trainingssessie met het oog op het EK. Hier werd, naast openingen, met name de
speelstijl van Jonas geanalyseerd (en verbeterd). Een zéér nuttige trainingssessie waar Dolf Meijer
een aantal fragmenten uit partijen van Jonas had meegenomen als leer- en studiemateriaal.

En er is nog een bezoek geweest bij ons thuis, namelijk van Erik-Jan Hummel die afgelopen dinsdag
met name openingen met Jonas heeft doorgenomen. Jonas kende Erik-Jan al van het NK D in
Rijswijk waar Erik-Jan (samen met Grigori Kodentsov) de NOSBO-spelers schaaktechnisch
begeleidde. Erik-Jan: "Graag meer agressiviteit in je spel, Jonas!".

Ik denk dat ik kan stellen dat Jonas, naar omstandigheden, bijna zo goed mogelijk is voorbereid. Het
is immers zomervakantie waar je zeer zeker ook van moet genieten, en zo bracht het hele gezin
deze week een bezoek aan Aqua Zoo in Friesland.

Soms werd schaken ook gecombineerd met vakantie, b.v. toen Jonas in de maand juli meedeed aan
een schaaktrainingskamp in Denemarken, zie hier een klein
verslagje: http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=blog/19.
En dan zijn er alle toernooien die Jonas op de voet heeft gevolgd via liveborden op internet, en hier
denk ik b.v. aan het WK, maar ook met name aan Biel, waar zijn grote idool, Magnus Carlsen helaas
net niet won: http://www.chessvibes.com/reports/wang-hao-beats-giri-in-last-round-biel-finishesclear-first Magnus Carlsen is een belangrijke inspiratiebron voor Jonas, vooral omdat hij zijn partijen
altijd probeert te winnen, en soms ook ontraditionele openingen speelt, en dit dus op het
allerhoogste niveau (en gewoon omdat Carlsen 's werelds sterkste speler is, altijd aantrekkelijk).

Een initiatief van de KNSB: om het thuisfront op de hoogte te houden van de belevenissen op EKjeugd wordt een blog bijhouden met verslagen, foto’s en andere wetenswaardigheden Op deze blog
zijn alle deelnemers gepresenteerd, met foto's. De belangrijkste resultaten zullen ook direct op de
KNSB-website komen: www.schaakbond.nl

Maar nu wordt het langzamerhand tijd om door te gaan met de reisvoorbereidingen. Morgen om
11.00 uur moeten we samen met de andere 15 deelnemende Nederlanders op Schiphol zijn, klaar
voor vlucht KL 1358 om 13.15 uur. Als er goede internetverbindingen zijn in het hotel waar we zullen
verblijven (en spelen), hoop ik regelmatig, het liefst dagelijks, hier verslag te kunnen leggen van de
verrichtingen van Jonas op het EK in Praag, Tsjechië.

Links:
De toernooisite: www.eycc2012.eu

KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl
KNSB-site: schaakbond.nl

PS: als zijn vader vergezel ik Jonas in Praag. Zijn moeder en twee broers blijven thuis.

EK in Praag: openingsceremonie spektakel met
echte zwaarden
Ingezonden door Anoniem op 16 augustus, 2012 - 21:44
Jonas en ik hebben zojuist de openingsceremonie bijgewoond. Een spektakel met meerdere, leuke
verrassingen. De eerste verrassing was dat de speeches kort waren! Geen toespraak duurde meer
dan een paar minuten(!). De toespraken werden gehouden door o.a. de burgermeester van Praag en
verscheidene mensen uit de organisatorische (binnenlandse en internationale) schaakwereld. En
daarna begon een verrassende show met o.a. buikdanseressen, waarvan één met een slang, een
schaakspel uitgevoerd door drie mannen een een vrouw in middeleeuwse kledij, maar waar de
gevechten op het schaakbord werden uitgevoerd door acteurs met echte zwaarden. Het zag er
(bijna) levensecht en gevaarlijk uit, maar aan humor ontbrak niet, zo vochten de mannen een keer
door "steen, schaar, papier" te spelen.

Bron: www.eycc2012.eu
Daarna volgde een dans met vuur - het was nu zeer toepasselijk een beetje donker geworden - en dit
vuurthema werd mooi afgerond met spetterend vuurwerk.
Toen Jonas en ik terug waren op onze (ruime) hotelkamer, wilden we samen het verslag van de dag
schrijven. Jonas vond het een goed idee, maar ontdekte snel dat het moeilijk was, want hij had
immers, zoals hij vertelde, nog geen partij gespeeld waarover hij iets kon zeggen(!). Ongeveer
tegelijkertijd sloeg de vermoeidheid bij Jonas toe; vlak voordat hij in slaap viel, kon hij vertellen dat
hij de vliegreis het leukste van de reis zelf vond. En daarom kan/moet ik nu alleen doorgaan met de
rest van het verhaal van deze reis- en aankomstdag met openingsceremonie.
De vliegreis (om 13.15 uur vanaf Schiphol) ging ook soepel, net zo soepel als de reis vroeger in de
ochtend toen we eerst de bus naar Groningen station namen en daarna de trein naar Schiphol. In het
vliegtuig, een KLM-Cityhopper, Jonas zat aan het raam met een mooi uitzicht en we probeerden te
raden over welke landen we vlogen. De cola die tussenin werd geserveerd vond Jonas natuurlijk
helemaal top.
Op de luchthaven van Schiphol was er een leuke verrassing voor Jonas en de andere deelnemers en
de coaches: ze kregen namelijk allemaal twee t-shirts een een sweater, in oranje kleuren. Erg leuk,
en goed voor het groepsgevoel. Er vond een fotosessie plaats waarna we naar gate B18 konden
lopen.
Ik zei net dat de vliegreis soepel ging, dat is ook waar, alleen had ik twee koffers mee moeten
nemen, want nu bleek dat die ene waarin alle spullen van Jonas en mij zaten, te zwaar was. Ik kon
kiezen: 55 euro extra betalen of een paar kilo eruithalen en meenemen als handbagage. Ik koos voor

het laatste, en had zodoende o.a. Umberto Eco's “De begraafplaats van Praag” plus Batsford Chess
Openings mee als handbagage.

Ruim een uur later landden we veilig op de luchthaven van Praag. Weer klopte alles organisatorisch:
een bus kwam ons ophalen en reed ons in de loop van een half uurtje naar ons hotel, Top Hotel. Dit
grote, nee: erg grote, hotel ligt buiten het centrum van Praag, ik geloof in het zuidoostelijke deel.
Een iets mooier deel, lijkt mij, dan de oude (gammele) stadswijken waar we doorheen reden.

Top Hotel Praag

We kregen snel onze sleutels (eigenlijk chipkaartjes), alleen deden die van Jonas en mij het niet,
maar dat had Dolf natuurlijk snel opgelost! We hadden wat tijd om uit te pakken voordat we om
18.00 uur de grote eetzaal binnentraden om van ons eerste avondmaaltijd te genieten. Het was een
buffet met van alles: kip, varkensvlees, vis en nog meer, en hetzelfde gold voor de toetjes: veel en
voldoende keus! Na wat praktische mededelingen van Dolf konden we even wat rusten voordat de
mooie, en verrassende show begon. Een compliment aan de organisatie voor een compacte én
leuke openingsceremonie.

Morgen begint de eerste ronde - in dit hotel(!) - en hopelijk heeft Jonas dan iets (leuks) te vertellen
over zijn eerste partij op zijn debuut op een EK.
Links
De toernooisite: www.eycc2012.eu
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (met foto van de deelnemers in oranje t-shirts)

EK in Praag, ronde 1 (vrijdag), klaar voor de
start, en go!... maar helaas.
Ingezonden door Anoniem op 17 augustus, 2012 - 11:38
Het is vrijdag geworden, 11.45 uur, en de eerste voorbereidingen voor de eerste partij van het
toernooi zijn na het ontbijt begonnen. De indeling wordt pas om 12.00 uur bekendgemaakt, maar de
delegatieleider Dolf Meijer, die tevens coach voor o.a. Jonas is, is nu bezig samen met Jonas en
Casper wat tactische en openingstheoretische zaken door te nemen.

Blik vanuit de speelzaal, zit Jonas met oranje shirt rechtboven?
(bron: www.eycc2012.eu)
In het hotel is het een komen en gaan van schakers, ouders, coaches, begeleiders enz. Ik zit in een
overdekte deel van Japanse Tuin waar gisteravond ook de openingsceremonie plaatsvond. Het
deelnemersaantal is ernorm, (ruim) meer dan 1000, maar erg druk is het eigenlijk ook niet. De
Tsjechische taal hoor je natuurlijk overal, ook gisteravond op tv waar toevallig een documentaire
over Vincent van Gogh werd uitgezonden.
Maar eigenlijk is het hier een soort Toren van Babel van talen, de Engelse delegatie heeft net een
briefing en peptalk gehad waar ik zit, en buiten zie ik de Schotse delegatie, ook in "uniform", d.w.z.
t-shirts. En zo zitten verschillende delegaties hier en daar in hokjes e.d. om briefings van hun
delegatieleiders te krijgen.
In de informatieruimte kwam ik zonet Mads Boe Olsen tegen (de vader van Filip, de Deense
schaakvriend van Jonas). Hij was hier om te klagen over hun hotel, dat niet alleen 10 km hiervandaan
ligt, maar ook een regelrechte ramp bleek te zijn, ook al had de organisatie hem beloofd dat de
kwaliteit net goed zou zijn als het hotel waar wij verblijven (Top Hotel). Mads Boe Olsen is zeg maar
de Deense Dolf Meijer, de jeugdcoach voor Denemarken dus, en tevens leider van de Deense
delegatie. Ik hou natuurlijk ook zijn verslagen van hun belevenissen van dit EK in de gaten op .
Nu moet ik Jonas ophalen. Later schrijf ik meer....
Update 15.10 uur: De kop is eraf!
Precies om 15.00 uur begonnen de partijen in de zaal waar o.a. B 10 speelt, dus Jonas, Casper en

Filip. Jonas speelt tegen de Roemeen CM David Gavrilescu, rating 1794, geplaatst als 19e. Zijn titel
betekent Candidate Master, maar wat het precies inhoudt, is mij niet helemaal duidelijk. Voor de
partij gaf Jonas hem zijn twee cadeautjes: een kaart uit Groningen en een sleutelhanger met twee
kleine souvenir-klompjes uit Holland. Deze cadeautjes krijgen al zijn tegenstanders.
Jonas speelt met de zwarte stukken en we hadden van David 1.e4 verwacht, want we hadden
partijen van hem gevonden waar hij 1.e4 speelt met Wit. maar David speelde 1.d4. De verrassing
was echter niet groter en Jonas antwoordde rustig met 1.-,Pf6, zijn normale antwoord op 1.d4. Toen
verliet ik de speelzaal, die propvol zat met spelers, ouders, coaches enz. Ik zit nu weer in de Japanse
Tuin en wacht af (ze spelen niet op een livebord). Wordt vervolgd!
Update 17.15 uur: ouders hebben geen toegang tot de speelzalen, alleen delegatieleiders mogen
binnenlopen. Dolf Meijer heeft een rondje gelopen en zag dat Jonas in een soort Benoni-opening
terecht gekomen was. Op zich niet slecht, want dat heeft Jonas de laatste tijd een aantal keren op
het bord gehad. ik zit nu met de Nederlandse delegatie in een van de lounges van het hotel. Ted
Barendse analyseert de winstpartij van Eva van Harten, de eerste Nederlandse overwinning op het
toernooi. Verder wordt er gekeken naar de Nederlandse spelers die op liveborden spelen. De
volgende speler die klaar was, was Pascalle,die helaas verloor. De derde speler die klaar was, is
Maaike Keetman, die haar partij won.
Ik kan nu ook vertellen dat we om 13.00 uur warm hebben gegeten, weer verschillende gerechten,
o.a. kalkoen en patat :-) En opnieuw kon je kiezen uit veel verschillende toetjes (taart). Rond 13.00
uur was de indeling ook klaar, en daarom kon Jonas zich na het eten samen met Dolf voorbereiden
op de Roemeen. In de loop van de dag ben ik op bezoek bij de lokale supermarkt, 100 meter bij het
hotel vandaan. Geen uitgebreide keuze hebben ze, maar het belangrijkste wel: water (een halve liter
kost 11,50 Tsjechische kronen). Het is namelijk best warm hier, warmer buiten dan binnen en de
speelzaal leek voorzien te zijn van airco, toen ik daar aan het begin van de partij was.
17.30 uur: Jonas speelt nog steeds...
18.08 uur: Helaas! Op weg naar de speelzaal, waar het op dit tijdstip niet meer zo druk is voor de
deuren naar de zaal, kom ik Jonas tegen, die helaas had verloren, "maar ik stond zo goed!", was zijn
eerste reactie. Het schijnt een goede partij te zijn geweest, die Jonas toch na 41 zetten verloor. Veel
spelers zijn nu klaar, dus de analyse van zijn partij moet op zich laten wachten. Details volgen later.
21.00 uur: laatste nieuws (nadat we avondeten hebben gehad en een groep Nederlandse spelers een
voetbalmatch tegen een groep Belgische spelers hebben gespeeld (en gewonnen, en daarmee de 42 nederlaag hebben rechtgezet): Jonas' partij werd inderdaad een Benoni-opening, waar zeker niks
mis mee was. Of Jonas 'zo goed' stond weet ik niet, maar in ieder geval niet slechter. Echter, toen
Jonas voor een alternatieve ontwikkeling van zijn paard op de damesvleugel (namelijk via b6) koos,
ontstonden er zwakke velden in zijn stelling en zijn stukken ontbraken coördinatie, waardoor de
partij verloren ging. Desalniettemin een zeer leerzame partij, dankzij de analyses van de coaches. De
partij werd ingevoerd in de database, iets wat alle spelers in principe moeten doen. En zo eindigde
een belevenisvolle en leerzame eerste dag op het EK in Praag. Tot morgen!
PS: de Nederlandse spelers scoorden in totaal 8,5 punten, iets minder dan de 12 punten die nodig
zijn om ijsjes van de leiding te krijgen :-)

Links
De toernooisite: www.eycc2012.eu
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl

Scorebord Nederlandse spelers: http://chessresults.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Schaaksite: (een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi)

EK in Praag, ronde 2: Dobrý den! (Goedendag!)
Ingezonden door Anoniem op 18 augustus, 2012 - 12:12
Nieuwe dag, nieuwe kansen! Gisteren heeft Jonas veel geleerd van zijn verliespartij, en nu is hij zich
aan het voorbereiden op zijn tegenstander van vandaag: Svanda Ondrej, uit Tsjechië (het blijft
moeilijk om dat woord te spellen, maar gelukkig controleert Ingrid mijn verslagen op spelfouten!).
Een ander Tsjechisch woord is "voda¨, wat water betekent. Ik heb zojuist weer wat water gehaald in
de lokale supermarkt. De flesjes liggen nu in de koelkast,die het niet supergoed doet, maar dat is
misschien ook het enige wat minder goed werkt hier in het Top Hotel. Mijn eerste indruk is dat alles
erg goed geregeld is door de Tsjechen, én door de Nederlandse delegatieleider, Dolf Meijer, die het
uitstekend doet! Niet alleen leidt en organiseert hij alles, hij is ook coach voor vier van de
Nederlandse afgevaardigde spelers. Naast Jonas zijn dat Casper Schoppen, Robby Kevlishvili en
Joris Gerlagh. Toen de indeling gisteravond bekend werd gemaakt, ging hij meteen op zoek naar
informatie over de tegenstander van Jonas (en van de andere Nederlandse spelers). Ik wil ook
toevoegen dat het mijn indruk is dat alle Nederlandse coaches zich enorm inzetten met
voorbereidingen en analyses. Er wordt echt alles aan gedaan om de prestaties van de spelers te
optimaliseren, en hopelijk gaat het vandaag iets beter dan gisteren toen de resultaten wat
tegenvielen.
Hier volgen een paar tips m.b.t. informatie van en over het toernooi. Mijn focus ligt voornamelijk op
de B10 groep waarin Jonas speelt (en Casper en Filip). Voor (semi)live-updates van alle Nederlandse
spelers kun je hier kijken:
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf Meijer).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de
verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu
Terwijl ik dit nu schrijf, komt Jonas terug van de voorbereiding en we gaan zo lunchen. Ik zou
zeggen: 'Na shledanou!' (Tot ziens!).
Update 15.10 uur: en de tweede ronde is begonnen! Net zoals gisteren precies om 15.00 uur, een
fantastische prestatie, maar er geldt immers ook de zeer strenge FIDE-regel: als je te laat komt,
ookal is het maar een halve minuut (of minder), dan heb je verloren!
Verder wordt er gespeeld met de volgende bedenktijd: 90 min. p.p. voor de eerste 40 zetten, en
daarna krijg je nog een halfuur voor de rest van de partij, en vanaf de eerste zet krijg je 30 sec. per
zet erbij. Juist deze 30 seconden betekenen dat je de hele partij moet noteren, tot de allerlaatste zet
(want je hebt, ook aan het einde van de partij, immers altijd minstens 30 sec. om je zet uit te voeren
en te noteren).

De voorbereiding met Dolf voor deze partij ging goed, openingen en plannen in de openingen
werden behandeld. Ik zag zojuist slechts de eerste zet van Jonas, die met wit zijn gebruikelijke zet
1.e4 speelde. Dolf kan waarschijnlijk straks meer vertellen.
Terwijl ik wacht op nieuws, vertel ik even iets over wat er verder is gebeurd vandaag. Toen ik het
eerder genoemde water haalde bij de supermarkt, kwam ik een deelnemer van de Deense delegatie
tegen en ik ging met hem mee naar de Deense delegatie die nu overdag hun basis hebben in een
vergaderruimte hier in het Top Hotel. Ze mogen ook mee-eten, en zodoende is hun slechte
hotelsituatie enigszins hersteld (wat meer gedetailleerd op hun site is beschreven: ).
Na de lunch (weer een van-alles-en-nog-wat-buffet) ging ik samen met Jonas en Filip en de rest van
de Deense delegatie voetballen op het nabijliggende veld. Ik was er gisteravond geweest en wist
daarom snel de weg te vinden. De ouders/leiders tegen de kinderen, een prima wedstrijd in mooie
zonneschijn. We moesten echter op tijd stoppen, want om 14.30 uur moesten we, Jonas en ik,
verzamelen voor een groepsfoto, in de oranje t-shirts, zie de foto
op: schaakuitzendingen.blogspot.nl. Dat gebeurde buiten in de Japanse Tuin. - Hier zit ik nu ook, in
het overdekte deel, waar het iets koeler is dan buiten in de zon. - Hier zit Arthur Jusupow trouwens
ook in de hoek, ik geloof dat hij mee is als coach voor zijn pupillen, maar dat weet Sipke Ernst
waarschijnlijk beter, want hij is net bij hem geweest om hem dag te zeggen en wat woorden met
hem te wisselen. - Zelf ga ik nu de Nederlandse delegatie opzoeken om nieuws over Jonas te horen.
Wordt vervolgd!
Update 17.10 uur: Jonas speelt nog steeds, de drukte voor de deuren naar de speelzaal is na twee
uren wat afgenomen, maar nog steeds kom je overal ouders, coaches, spelers tegen die allemaal
bezig zijn met hun laptops, smartphones, tablets enz. enz.
Zoals te lezen is op schaakuitzendingen.blogspot.nl heeft de Nederlandse delegatie een andere
analyse/voorbereidingsplek in het hotel moeten vinden, en blijkbaar moeten we ook een nieuwe
Nederlandse vlag aanschaffen. De tot nu toe enige Nederlandse deelnemer die klaar is, is AnnaMaja, die won; ze heeft hierdoor haar wat ongelukkige remisepartij van gisteren enigszins
goedgemaakt (Anna Maja zag helaas een reddende zet van haar tegenstander over het hoofd, een
zet die de tegenstander bijna ook niet zag!). Peng is nu de partij met haar aan het doornemen. - Eva
komt nu net naar ons toe, ze heeft helaas verloren. Ted neemt de partij met haar door.
Wordt vervolgd!
18.20 uur: terwijl het hier op ons nieuwe basis steeds drukker wordt met Nederlandse spelers in
oranje T-shirts die klaar zijn met hun partijen, is er nog steeds geen nieuws over Jonas
binnengekomen. Wordt dus vervolgd!
19.00 uur: als ik wist hoe je 'goedenavond' zegt in het Tsjechisch, zou ik dat schrijven, maar ik heb nu
even niet mijn Tsjechische reisgids bij me. Ik ben net bij de speelzaal geweest. Ouders mogen niet
naar binnen, dus als je wilt weten of je kind nog steeds zit te spelen, dan kun je een van de
vriendelijke hostesses vragen en die gaat dan kijken voor je. En dat deed ik dus, en kreeg te horen
dat Jonas nog steeds bezig is. Op de heenweg kwam ik Filip tegen die helaas had verloren. - Om
mezelf te herhalen: wordt vervolgd!
20.00 uur: Jonas speelt nog steeds! Wordt vervolgd!

Laatste update: het werd remise! Om 20.30 uur, na 5,5 uur spelen en 131 zetten was de
maratonpartij van Jonas afgelopen. Toen de rook was opgetrokken, stonden alleen de twee
koningen op het bord, remise dus.
Het werd een partij die heen en weer kantelde. In de opening verloor Jonas een pion, die hij
later terugwon door een volgens Jonas "coole" combinatie. Later wou Jonas zijn vrije b-pion
laten promoveren, maar in plaats daarvan verloor hij die pion gewoon, zonder compensatie.
In het eindspel moest de tegenstander de pion teruggeven (anders zou het remise worden),
en nu was er een stelling ontstaan met Toren + 2 pionnen aan beide kanten, remiseachtig,
maar plotseling won Jonas de twee pionnen van zijn tegenstander, alleen bleek dat Jonas de
partij toch niet kon winnen, omdat hij niet door de verdediging van de tegenstander kon
dringen. In een laatste poging om te winnen gaf Jonas de ene pion weg om de andere pion
te laten doordringen, maar niets hielp en uiteindelijk werden de laatste pion en de twee
Torens afgeruild. Remise!
Niet verrassend was Jonas niet alleen de laatste Nederlander die klaar was, maar ook de
allerlaatste in de speelzaal waar B8, B10, B12, G8 en G10 zitten.
Vóór de deuren van de speelzaal was het natuurlijk op dit late tijdstip compleet leeg, met
uitzondering van Ted en Dolf en ondergetekende. Toen bleek dat de partij klaar was, liep
Dolf binnen om te ervaren hoe de partij was geëindigd.
En toen was het tijd om te gaan eten. Er zaten nog enkele deelnemers/ouders van de
Nederlandse delegatie bij een tafel achter in de grote zaal. Honger hadden we allemaal,
maar we konden ook grapjes maken over de lange partij, b.v. dat Jonas i.p.v. schaapjes te
tellen om in slaap te vallen, al die schaakjes moest tellen die zijn tegenstander hem gaf om
de remise af te dwingen :-)
De analyse van de partij moet wachten tot een later moment, want morgen moet Jonas zich
immers opnieuw voorbereiden; toen we terugkeerden naar onze kamer zagen we op de
zuilen met uitslagen en indelingen dat Jonas morgen weer tegen een Tsjechische speler
moet, Jonas heeft zwart tegen Riha Vojtech.
Bedankt aan degenen die deze "semi-liveuitzending" hebben gevolgd, welterusten en tot
morgen!
--Links
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf Meijer, en hier
kun je (semi)live-updates van alle Nederlandse spelers zien).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de

verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu

EK in Praag, ronde 3: "Allow me to welcome you
to Prague..."
Ingezonden door Anoniem op 19 augustus, 2012 - 11:27

Ik sta mezelf toe om dit verslag met iets anders dan met het spel zelf, schaken dus, te
beginnen: Als je meedoet aan zo'n groot toernooi als het EK voor de jeugd met meer dan
1000 deelnemers plus ouders, coaches, delegatieleiders enz, dan vraag je je op een gegeven
moment af wie het organiseert oftewel wie erachter staat. Nou, de organisatie bestaat uit:
ECU, The European Chess Union en de Tsjechische Schaakbond, en daarnaast AVEKONTAKT Pardubice agency, een ervaren firma gespecialseerd in het organiseren van grote
(schaak)evenementen.

Bron: www.eycc2012.eu
Verder werkt natuurlijk ook het Top Hotel mee, en dan de stad zelf: Praag! Het citaat dat ik
als titel van dit verslag heb gebruikt, is afkomstig van de burgermeester van Praag,
Bohuslav Svoboda, die zijn woord van welkom in het toernooiboekje als volgt voortzet: "...
one of the most beautiful cities in the world". Daar twijfel ik zeker ook niet aan, hoewel ik dit
keer nog niet down-town Praag ben geweest (we bevinden ons iets buiten de stad, op een
heuvel, en hebben uitzicht op de stad).
Maar ik was hier in 1990, een jaar na de val van de Berlijnse muur, en toen al, meen ik me te
kunnen herinneren, vond ik het mooie stad, en in ieder geval een sfeervolle stad, ook al
waren het toen chaotische tijden; in mijn (Deense) reisgids die ik toen aanschafte en ook
mee heb genomen op deze reis staat onder de geschiedenis van Tsjechoslowakije (!) - en
hier moet je misschien even weten dat de redactie van het boek op 1 mei 1989 eindigde: “De
politieke situatie in het land is vandaag de dag behoorlijk onduidelijk”. Als ik trouwens het
hotel waarin ik toen verbleef (dat hotel lag ergens in het centrum) met dit hotel vergelijk, ja
dan is het verschil enorm groot!
Maar genoeg gepraat over de stad, Jonas (en ik) zijn immers hier omdat Jonas meedoet aan
dit EK schaken voor de jeugd. Gisteren speelde hij zijn met afstand langste partij ooit, zowel

qua tijd als zetten. De na-analyse heeft laten zien dat Jonas het eindspel met de twee extra
pionnen had kunnen winnen, alleen met een andere winststrategie. Een goed leermoment
voor een volgend vergelijkbaar eindspel.
Vandaag staat opnieuw een Tsjech op het programma, Riha Vojtech. Jonas heeft de zwarte
stukken. Na het ontbijt heeft hij zich voorbereid samen met zijn schaaktechnische coach,
Dolf Meijer. Terwijl ik dit schrijf komt hij de deur binnen. Ik begon trouwens aan dit verslag
in de Japanse Tuin, waar het echter bloedheet was, ik zocht toen een rustige plek in de
schaduw, en eindigde gewoon op onze kamer, wat in de schaduw ligt en vrij koel is. Ik ga nu
voorlopig mijn verslag beëindigen, maar zal later mijn verslaglegging een (of meerdere)
vervolg(en) geven!
[Update 15.50 uur]: En weer begon de ronde precies om 15.00 uur! Maar ja, als je te laat
komt, dan weet je wat er gebeurt, je verliest de partij, duidelijke taal. Het is trouwens een
regel die de internationale wereldschaakbond FIDE op al hun toernooien toepast, en een
flink aantal grootmeesters heeft al op deze manier verloren voordat ze plaats hadden
genomen op hun stoel. Dit is ook de reden dat de Nederlandse delegatie 20-30 minuten
voor aanvang van elke ronde verzamelt om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd aanwezig
is.
Alle spelers liepen toen met hun coaches naar een van hun drie speelzalen. Zoals
gebruikelijk gaf Jonas zijn cadeautjes aan zijn tegenstander voor het begin van de partij. Ik
maakte een foto toen ze handen schudden en kon eventjes zien dat Riha Vojtech, met wit,
met 1.e4 begon en dat Jonas met 1.-,e5 antwoordde. Ze zitten daarmee nog steeds in de
voorbereiding want Jonas en Dolf hadden uitgerekend dat Riha juist met 1.e4 wou
beginnen, maar dat zegt natuurlijk ver van alles, want de opening kan zich uiteraard nog
steeds tot van alles en nog wat ontwikkelen. Schaakvriend Filip zat aan de rij tafels
tegenover Jonas en ze konden even met elkaar praten voor aanvang van de ronde. Op weg
naar onze nieuwe verzamelplek kwam ik Filips vader tegen, Mads (hij is geïntroduceerd in
een eerder verslag), en wij hadden het er even over hoe het ging. Ze zijn blij dat ze de
faciliteiten van "ons" hotel kunnen gebruiken, maar de resultaten gisteren waren
"verschrikkelijk", slechts een half punt uit elf partijen (dit wist ik trouwens al, want ik hou
hun verslagen in de gaten op ), en je kunt natuurlijk ook hier kijken: http://chessresults.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30 en klikken op de afkortingen
van de verschillende landen.
Inmiddels is het 16.20 uur geworden. Wordt vervolgd!
[Update 17.30 uur]: Inmiddels is het half zes geworden en de eerste Nederlandse spelers
druppelen binnen, en het begint goed met overwinningen voor Casper, Eva, Robby en
Anna-Maja terwijl Sterre haar partij heeft verloren. Jonas speelt nog steeds. Zoals
gewoonlijk wemelt het van de ouders, coaches enz. voor de deuren naar de speelzaal en ik
heb verder geen nieuws of geruchten gehoord, en zoals gebruikelijk sluit ik deze korte
update af met de bekende woorden: wordt vervolgd.....MAAR net op het moment dat ik dit
schrijf, komt Jonas binnen en hij heeft gewonnen!! Later meer!

Laatste update, 's avonds: deze dag is voorspoedig voor Jonas en de rest van de
Nederlanders verlopen. In totaal scoorden de Nederlandse spelers 10 punten, dicht in de
buurt van de "ijsjesscore", d.w.z. 75% = 12 punten. De trainersgroep van Jonas haalde echter
wel de interne ijsjesscore van minimaal drie punten, namelijk 3,5. En Jonas droeg dus zijn
steentje bij door zijn partij te winnen. De voorbereiding kwam ook op het bord, waarbij
toegevoegd moet worden dat Jonas hierna een onnauwkeurige zet deed in de opening, die
zijn tegenstander echter niet wist te benutten. De witte zet 11.d4 was zwak en Jonas won
een pion die hij tot het eindspel hield, dat hij veilig uitspeelde.
Deze avond konden we daarom op een enigszins normaal tijdstip avondeten, en daarna was
er ook eventjes tijd om een balletje te trappen op het voetbalveld.
Morgen, maandag, in ronde vier heeft Jonas wit tegen de Rus Arvind Shuvalov (rating 1806).
--Links
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf
Meijer, en hier kun je (semi)live-updates van alle Nederlandse spelers zien).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier
kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de
verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu

EK in Praag, ronde 4: ping-pong in Praag
Ingezonden door Anoniem op 20 augustus, 2012 - 11:52
De titel van dit verslag van ronde 4 in Praag verwijst naar de eerste activiteit van Jonas en mij deze
ochtend. Misschien omdat Jonas lange partijen speelt, is er een behoefte ontstaan om meer te gaan
sporten en bewegen, naast de voetbalwedstrijdjes. Dus vanochtend, vóór het ontbijt (wat altijd om
9 uur is) wilden we gaan tafeltennissen, oftewel ping-pong zoals het ook hier heet. Het bleek dat je
eerst moest reserveren, en daarom wilden we gaan hardlopen, maar toen ontdekten we dat Jonas
de verkeerde schoenen aan had (namelijk in-door schoenen, we wilden immers tafeltennissen in het
hotel). We liepen terug om andere schoenen aan te trekken, op weg naar onze kamer komen we
altijd langs het bureautje waar ze (tafel)tennisbanen verhuren. De verhuurder achter de balie
herkende ons echter en in de tussentijd was er toch een tafel vrij gekomen, dus we gingen een uur
tafeltennissen. Lekker was dat.
Daarna gingen we ontbijten, we verzamelen altijd buiten het restaurant voor evt. mededelingen van
delegatieleider Dolf. Tijdens het ontbijt werd er over o.a. de tegenstanders gepraat. Dolf had al
partijen van de tegenstander van Jonas opgezocht en tot de voorbereiding echt zou beginnen, om
11.45 uur, kon Jonas nu al beginnen met het bedenken van zijn openingskeuze(s). Zo gezegd, zo
gedaan, terug op onze kamer gingen we aan de slag, en hier kan ik nu verder niets over de ideeën
van Jonas verraden, want stel nou dat de Rus meeleest op deze blog ;-) De Rus is Arvind Shuvalov,
rating 1806, geplaatst als 17.
Apropos voorbereidingen: dit is een activiteit die veel belangrijker is dan je misschien zou denken. In
diverse schaakdatabases (Chessbase) kun je soms partijen van je tegenstander vinden, en tot de
partijen die worden gespeeld op dit toernooi heb je ook toegang. Er zijn natuurlijk de partijen die live
worden uitgezonden, maar in principe worden alle (!) partijen ingevoerd door de organisatie en
beschikbaar gesteld op de toernooisite. En ook al heb je geen partijen met de "juiste" kleur of
opening van je tegenstander, je kunt altijd de partij doorspelen en op basis hiervan een
gekwalificeerde gok doen naar de openingskeuze (en speelstijl) van de tegenstander, en dat was
precies wat Dolf en Jonas gisteren deden, met positief resultaat zoals bekend.
Ik beëindig voorlopig hier mijn verslag, maar verwacht dat ik iets na 15.00 uur opnieuw iets ga
schrijven. Wordt dus vervolgd.

Update om 18.15 uur: helaas, Jonas heeft verloren van de sterke Rus. Dit was trouwens een
van zijn korte partijen, hij was om 17.30 uur klaar. De ronde begon zoals gewoonlijk precies
om 15.00 uur, en omdat ik geen toegang tot internet had, ging ik (met de bus) naar het
(enorme) winkelcentrum Chodov om sportschoenen te kopen. Vlak nadat ik terug was,
kwam Jonas naar onze verzamelplek toe. Veel details over de partij, die Jonas nu aan het
analyseren is met Dolf, heb ik nog niet, ik zag echter aan het begin van de partij dat de
voorbereiding niet op het bord kwam (maar desalniettemin kan de voorbereiding uiteraard
een ander keertje worden gebruikt). Verder vertelde Jonas dat hij een paard over het hoofd
had gezien, en later vernam ik wat er was gebeurd: Jonas had een vork over het hoofd
gezien, waardoor hij het paard verloor. Maar tot dat moment speelde Jonas een redelijk
goede partij, met een interessante zet (10. b4!?).

Overigens lijkt het een nog betere dag voor NL te worden dan gisteren. De volgende spelers
hebben gewonnen: Pascalle (haar eerste overwinning), Robby, Lucas, Anna-Maja, Joris,
Jorden (die van de Deen Martin Percivaldi won). Casper speelde remise. Naast Jonas heeft
ook Eva helaas verloren. IJsjes zijn dus nog steeds haalbaar :-) Omdat de spelers gisteren
net achter het net (lees: de ijsjes) visten, is er een nieuwe prijs ingevoerd: namelijk een prijs
voor de beste/mooiste partij van de dag :-)
Vanavond ga ik waarschijnlijk mijn nieuwe sportschoenen in gebruik nemen, en morgen is
er weer een nieuwe dag, én een nieuwe partij! Tot morgen!
--Links
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf Meijer, en hier
kun je (semi)live-updates van alle Nederlandse spelers zien).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de
verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu

EK in Praag, ronde 5: Albert (Heijn) in Praag?!
Ingezonden door Anoniem op 21 augustus, 2012 - 12:18

Vanochtend geen ping-pong, maar daarentegen hebben Jonas en ik gisteren, na het
avondeten, een uurtje tennis gespeeld. Ik in mijn nieuwe Tsjechische sportschoenen (van
het merk Cygnus voor het geval dat iemand dat iets zegt), en Jonas in zijn
reservesportschoenen, want hij heeft zijn sportschoenen die hij voornamelijk gebruikt voor
voetballen, volledig kapot gevoetbald.

Albert Chodov
De dag verloopt zoals gewoonlijk: veel zon (gelukkig ligt onze kamer richting het noorden).
na het ontbijt ging Jonas weer voorbereien op zijn tegenstander, de Georgiër Luka
Oboladze, rating 1678, geplaatst als nummer 36. Ik noem de rating alleen voor de goede
orde, want het blijft slechts een indicatie en Jonas laat zich in principe niet beïnvloeden door
ratings.
Het weer hier rond 12.00 uur: zoals gewoonlijk veel zon (net zoals de voorgaande dagen, en
ik zit in de lounge annex de Japanse Tuin (en ben later naar onze kamer vertrokken om
schaduw (en stroom voor de computer) te krijgen.
Gisteren in het enorme Chodov-winkelcentrum, heb ik, in opdracht van delegatieleider Dolf,
prijsjes gekocht voor de beste partij van de dag. Deze prijsjes kocht ik in een supermarkt
met de naam “Albert”, en de vraag is natuurlijk of dit een Tsjechische uitgave van de
bekende Nederlandse supermarkt. Het zou inderdaad best kunnen, de (enorme) winkel
“Albert” lijkt veel op onze “AH”, alleen de naam wijkt af (geen “Heijn” en het logo is ook
anders). Maar verder waan je je gewoon in een AH, met Tsjechisch snoep uiteraard.
Het is nog wachten op wie de winnaar voor de beste partij van gisteren is geworden. Dat zal
Dolf Meijer waarschijnlijk bij de lunch verraden... Wordt dus vervolgd.
Update 15.20 uur: en de ronde is begonnen; same procedure as yesterday: verzamelen om
14.40 uur, naar de speelzalen lopen en je plaats innemen. En Jonas gaf zoals gewoonlijk zijn
cadeautjes aan de tegenstander, Luka uit Georgië; het was een beetje warm in de speelzaal
dus de moeder van Luka kon de kaart uit Groningen passend gebruiken als waaier.

Jonas begon met 1.e4 en zoals verwacht antwoordde Luka met 1.-,c5, Siciliaans dus. De
vraag is nu in hoeverre de voorbereiding van Jonas en Dolf gaat lukken.
Verder kan ik vermelden dat Pascalle de prijs voor de beste/mooiste partij van de dag (dus
eigenlijk gisteren) heeft gewonnen. Dat deelde Dolf mee toen we verzamelden. Meerdere
partijen kwamen in aanmerking, maar Pasacalle's partij was vol leuke trucjes e.d. en
Pascalle mocht daarom een zakje Tsjechisch snoep ontvangen van Dolf.
Ik zit in het overdekte deel van de Japanse Tuin, maar ga nu een iets koelere plek opzoeken.
Wordt vervolgd.
Update 16.10 uur: Pascalle is de eerste die klaar is, ze won van haar Engelse tegenstandster
door een dubbele aanval op de Dame en Koning van het Engelse meisje. Pascalle vond het
een beetje sneu dat haar tegenstandster zo onderuit ging, want ze had haar (Pascalle) een
vriendschapscadeautje gegeven, een armbandje.
Wordt vervolgd.
Update 17.30 uur: helaas, om 17.00 uur kwam Jonas binnen met de mededeling dat hij
helaas had verloren. De opening werd inderdaad iets wat (eerder op dit toernooi) was
voorbereid. De partij bleek een truckendoos van zetten te zijn waar Jonas zijn
tegenstander in moeilijkheden had kunnen brengen, door de wat ongelukkige positie van
de stukken van de tegenstander te benutten (15.Dh3!? b.v.). De analyse, samen met Dolf en
Sipke Ernst, wees uit dat Jonas degene was die eerst kansen kreeg (maar dus niet
benutte), waarna de tegenstander een tegenaanval kon inzetten waarna Jonas de partij
snel verloor. Jammer, maar wel erg (tactisch) leerzaam!
Ik weet niet of er een laatste update komt, dus daarom wil ik de lezers nu bedanken voor het
meelezen. Goedenavond verder, en tot morgen!
--Links
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf Meijer, en hier
kun je (semi)live-updates van alle Nederlandse spelers zien).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de
verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu

EK in Praag, ronde 6: "Ik kan Magnus Carlsen
dus verstaan!"
Ingezonden door Anoniem op 22 augustus, 2012 - 12:16
Toen ik vanochtend mijn mailbox opende, nadat het internet niet meer zo druk was bezet door alle
deelnemers in het hotel, was er een leuk bericht van Sake Jan (vader van Eelke), die kon vertellen
dat er vandaag in de Volkskrant een artikel over het EK in Praag staat, met Casper Schoppen als
leiddraad (zie foto's hier: http://schaakuitzendingen.blogspot.nl). Leuk dat het EK, en Casper, zo'n
aandacht krijgt, en ook terecht zou je kunnen zeggen.

Aandacht voor het EK in de Volkskrant.
Zoals eerder gezegd is het toernooi uitstekend georganiseerd, en er wordt (meer dan) 100 % serieus
meegedaan door de Nederlandse deelnemers. En over het algemeen denk ik dat je ook kunt zeggen
dat de Nederlandse deelnemers het tot nu toe goed doen (zie ook het artikel van Herman Grooten
op www.schaaksite.nl).
Gisteren liet Jonas helaas enkele (grote) tactische kansen liggen, en daarom wordt er, denk ik,
tijdens de voorbereiding, die nu plaatsvindt, iets minder aandacht aan de openingskeuze gedaan, en
wat meer aan tactiek om Jonas tactisch op scherp te zetten, tegen de Spanjaard Fernando Estefano
Rilova (rating 1523, geplaatst als 58). Het maakt het natuurlijk extra leuk dat je tegen spelers uit
allerlei verschillende Europese landen speelt, en vandaag moet Jonas dus tegen iemand uit Spanje.
En dat doet me denken aan wat ik in een eerder verslag schreef over dat het hier soms aanvoelt als
een Toren van Babel van talen, en dat is de link naar de titel van dit verslag wat uit het volgende
verhaal afkomstig is:
Gisteravond hebben we eventjes kunnen voetballen, enig probleem is dat er slechts één klein
voetbalveldje is, wat snel op een ton vol haringen lijkt door alle spelers uit verschillende landen die
graag willen spelen. Voor een wedstrijd wordt altijd onderhandeld over hoeveel spelers er mogen
meedoen enz., en dat gaat niet altijd gemakkelijk. Maar uiteindelijk lukte het een wedstrijdje tegen
een Russische ploeg te spelen. Langs de zijlijn stonden een heleboel spelers van de Noorse

afvaardiging die ook graag wilden spelen. Ik raakte met hen aan de praat en probeerde iets voor hen
te regelen zodat zij ook een kans kregen om te spelen. De Deense en Noorse (en Zweedse) talen
lijken veel op elkaar en Scandinaviërs kunnen daarom communiceren in hun eigen taal, wat ik dus
ook deed met de Noor. - Blijkbaar heeft Jonas (die ook Deens praat) dit gehoord, en
vanochtend vroeg hij mij hoe het kon dat ik Deens praatte met een buitenlander?! Ik legde hem uit
waar hij vandaan kwam (Noorwegen dus) en vertelde dat Denen en Noren gewoon met elkaar
kunnen praten in hun eigen taal, omdat ze elkaars taal verstaan. En toen trok Jonas snel de
conclusie: zijn grote voorbeeld, Magnus Carlsen, die wordt beschouwd als 's werelds sterkste
schaker en die Jonas op de voet volgt op zijn grote toernooien, ja hij komt zoals bekend uit
Noorwegen, en toen volgde zijn blije uitspraak: "Ik kan Magnus Carlsen dus verstaan!". Als Jonas
later vandaag dan ook speelt à la Carlsen, ja dat wordt het een extra leuke dag! Maar dat weten we
pas later, het verslag wordt daarom vervolgd.
[PS: ik gok trouwens dat Robby Kevlischvili de prijs voor de beste partij van gisteren gaat winnen,
dat horen we straks wanneer we gaan verzamelen voor de lunch].
Update 15.07 uur: vandaag verliet ik de speelzaal een paar minuten voor het startsein werd gegeven,
en gebaseerd op de voorgaande dagen is het onwaarschijnlijk dat de ronde niet om precies 15.00 uur
in gang wordt gezet. De internetverbinding in het overdekte deel van de Japanse Tuin is trouwens
nu behoorlijk sneller :-). Het is nu afwachten, terwijl het plotseling is begonnen te plenzen, hoe Jonas
zijn Spaanse tegenstander de partij opent. In de tussentijd kan ik vertellen dat ik verkeerd gokte:
Maaike was degene die het snoepzakje won voor de beste/mooiste/meest interessante partij. Dolf
kon vertellen dat meerdere partijen in aanmerking kwamen voor de partij, maar de partij van Maaike
was gekenmerkt door aanvallend spel waardoor Maaike de lopers van haar tegenstandster afpakte
en daarna de partij afmaakte. Inmiddels schijnt de zon weer en ik ga nu de Nederlandse delegatie
opzoeken voor evt. nieuws. Wordt vervolgd.
Update om 17.30 uur: Jonas is zonet binnengekomen, en heeft helaas verloren. Met de zwarte
stukken probeerde hij actief te spelen in een Italiaanse opening om een wat open stelling te krijgen
(waarvoor hij een voorkeur heeft), maar een onnauwkeurige zet betekende dat hij kort daarna werd
gedwongen een stuk in te leveren, en dat werd hem fataal. Weer een belangrijk leermoment! Het
goede nieuws is dat Casper en Robby hebben gewonnen, terwijl Eva, Pascalle en Joris helaas hebben
verloren. Het is nu bewolkt in Praag, maar hopelijk schijnt de zon morgen weer :-) Tot dan!
--Links
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf Meijer, en hier
kun je (semi)live-updates van alle Nederlandse spelers zien).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de
verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu

Succesvol overleg opzet Noordelijke Jeugd
Teamcompetite
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 augustus, 2012 - 22:51
Tussen de berichtgeving vanuit Praag goed nieuws voor het noordelijk jeugdschaken. Vanavond zijn
Roelof (Ten Boer), Erwin en Arend (ScepU) en ik om tafel gegaan om te spreken over de opzet van
een Noordelijke Jeugdteam Competitie. Enkele weken geleden werden de mogelijkheden al
onderling besproken (via de mail) vanavond was het tijd om de puntjes op de i te zetten.
Wat is de bedoeling? Clubs in Noord Nederland, zowel binnen het NOSBO als het FSB gebied
kunnen een of meerdere teams inschrijven om aan de onderlinge teamcompetitie mee te doen.
Deelname staat open voor alle categorien (A t/m H). Een combinatie team van meerdere clubs is ook
mogelijk maar dat moet voor aanvang van de competitie wel aangegeven worden. Clubs zijn vrij om
een opstelling te maken per iedere speelronde. De bordvolgorde per competitieronde wordt
bepaald door de laatst gepubliceerde NJR ratings. Als een club met meerdere teams uitkomt spelen
de rating hoogsten in het eerste team. Lidmaatschap van de NOSBO of FSB is verplicht.De
bedoeling is dat iedere club een wedstrijdavond voor zijn rekening neemt. De teamcompetitie reist
dus door het noorden. Speelavond is vrijdag vanaf 20.00 uur, waarbij een afwijking mogelijk is voor
langere reisafstanden. Het aantal speelavonden is afhankelijk van het aantal deelnemende teams.
Bij veel aanmeldingen kunnen de teams worden gesplist in twee groepen op basis van rating van de
teamleden. Er komt dan een hoofdklasse en eerste klasse met promotie/degradatie.
Het speeltempo bedraagt 35 minuten voor de eerste 25 zetten, daarna 10 minuten. Notatie is
verplicht, tot de laatste 5 minuten. Voor het winnende team is er een wisselbeker en prijzen voor de
beste drie teams. Het definitieve speelschema en de speeldata worden bekend gemaakt na de
inschrijftermijn op 5 oktober. De eerste ronde wordt gespeeld op 12 oktober, waarschijnlijk in de
Hunzeborgh. Het teamkampioenschap wordt ondersteund door de NOSBO en telt mee voor de
NJR/KNSB rating. Binnenkort ontvangen de clubs via hun jeugdleider meer informatie over dit
kampioenschap.
Een nieuwe competitie waarmee we hopen dat ook de oudere spelers binnen de clubs actief blijven
schaken en een nieuwe uitdaging vinden in het teamkampioenschap. Met meer tijd op de klok heb
je
bovendien kans om je nog beter als speler te ontwikkelen. Komende weken meer nieuws op onze
site en de NOSBO website.

EK in Praag, ronde 7: "Wat speelt hij op 1.e4?"
Ingezonden door Anoniem op 23 augustus, 2012 - 12:41

De vraag die dit verslag inleidt is van Jonas gisteravond toen de nieuwe indeling bekend
werd, en laat gelukkig zien dat Jonas na drie ronden op rij zonder punten nog steeds zin in
schaken heeft en hij is ook van plan om met meer punten naar huis te komen dan hij op dit
moment heeft. De voorbereiding is nu in volle gang en ik gebruik de wachttijd om te
beginnen aan het dagelijkse verslag, dat ik hopelijk vanmiddag met goed nieuws kan
beëindigen! Goed nieuws is natuurlijk ook dat diverse Nederlandse spelers in diverse
groepen goed vertegenwoordigd zijn in de (sub)top. Ik denk niet dat het verkeerd is om te
zeggen dat de grote inzet van de coaches zijn vruchten hebben afgeworpen en in ieder
geval heeft bijgedragen aan de goede puntenoogst (zie de diverse links hieronder).

Gisteravond werd er gevoetbald, nu met een iets andere teamindeling, want het is gebleken
dat de “kleintjes” meer aan de bal komen als ze met spelers van hun eigen leeftijd spelen.
Daarom gingen de moeders van Eva en Casper twee voetballen kopen en na het avondeten
ging ik voetballen met Dolf, Eva, Casper en Jonas. Omdat het normale veldje, zoals
verwacht, al bezet was, gingen we voetballen op een klein grasveldje naast de tennisbanen.
Dit veldje hadden Jonas en ik al ontdekt toen we een paar dagen geleden gingen tennissen.
Maar wat bleek: na ongeveer 10 minuten spelen, kwam de hotelsecurity eraan en verzocht
ons ergens anders te gaan spelen, want hier was het verboden, en anders stond ons een
boete te wachten van 200 euro, meen ik. Nou, we vonden toen een grasveldje op een
heuveltje in de buurt van het (overbevolkte) voetbalveldje, en gebruikten we tassen en een
paar bomen als goals. Dat ging allemaal prima, ware het niet dat de bal soms wegrolde en
verdween in de bosjes (en ware het niet dat de Dolf en ik verloren!). Maar het belangrijkste
was, denk ik, dat we wat konden sporten, en dat deden we eigenlijk tot het donker werd
(iets voor 21.00 uur al of zoiets).
En terug in het hotel even checken wie de tegenstander voor morgen (vandaag dus) is:
Simon Prato uit Oostenrijk (rating 1514, geplaatst als 62e). Jonas heeft de witte stukken, en

op onze hotelkamer kwam de vraag van Jonas: “Wat speelt hij op 1.e4?” Ja, het antwoord
hierop krijgen we vanmiddag om 15.00 uur! Wordt vervolgd.
PS: Jonas en ik zijn erg blij met alle aandacht en steunbetuigingen die we hebben
ontvangen, erg leuk, bedankt!
Update om 15.10 uur: en daar gaan we weer! Jonas in goed humeur achter het bord, vastbesloten
om zijn puntenscore te verhogen tegen Simon Prato, die trouwens - zoals verwacht - Jonas' 1.e4 met
1.-,c5 beantwoordde, Siciliaans dus. De eerste zetten speelden ze snel, dus ze waren blijkbaar allebei
goed voorbereid. Apropos voorbereidingen, Jonas is soms aan het nadenken over grote en minder
grote onderwerpen (waarom bestaan muggen eigenlijk, zijn ze ergens goed voor? [we hebben een
beetje last van muggen gehad namelijk], en wat betreft schaken heeft hij zich vandaag o.a. de
volgende vraag gesteld: mijn voorbereidingen eindigen meestal met dat ik winnende stellingen
krijg, maar dat zal toch ook zo zijn bij de voorbereidingen bij mijn tegenstander?!?
Ik hoef natuurlijk niet te zeggen dat de ronde precies om 15.00 uur begon, maar ik kan wel vertellen
dat Casper de prijs voor de beste partij van gisteren kreeg; weer kwamen er meerdere partijen in
aanmerking, maar Casper kreeg de prijs voor zijn mooie Spaanse partij. Later meer.
Update om 17.15 uur: Jonas speelt nog steeds. De spelers zijn de tactische openingsfase voorbij en
de partij gaat nu door op meer positionele basis, aldus Dolf die in de speelzaal is geweest. Een
andere Jonas heeft gewonnen, namelijk Jonas Bjerre uit de Deense afvaardiging die in de B8 speelt.
Deze naamgenoot van "onze" Jonas doet het opvallend goed, 5 uit 7 punten heeft hij nu. (Volgens
Mads, Filips vader, doet Jonas Bjerre het beter dan toen Filip vorig jaar meedeed aan het EK in B8. Ik
heb trouwens gezien dat juist deze twee Jonassen tegen elkaar hebben gespeeld hier in het
hotel. Leuk dat er op deze manier contacten worden gelegd over de grenzen heen, en het doet
denken aan het motto van de FIDE: "Gens una sumus" (We are one people).
Inmiddels zijn de eerste spelers binnen. Gewonnen hebben Sterre, Joris en Casper (die won van de
Georgiër, van wie Jonas eerder heeft verloren). Eva en Cherryl hebben helaas verloren. En nu komt
Maaike binnen: remise. Wordt vervolgd.
Update 17.50 uur: En zojuist heeft ook NL-Jonas gewonnen! Details zijn er nog niet zoveel, maar de
opening(svoorbereiding) schijnt redelijk succesvol te zijn geweest, en toen de stukken werden
afgeruild, ontstond een eindspel met een Loper (van gelijke kleur) en een aantal pionnen aan beide
kanten, wat Jonas wist te winnen. Zodra de analyse met Dolf klaar is, heb ik misschien meer
details.
--Links
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf Meijer, en hier
kun je (semi)live-updates van alle Nederlandse spelers zien).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de

verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu

EK in Praag, ronde 8: Hotelleven, oftewel:
"Ober, er zit een vlieg in mijn yoghurt!"
Ingezonden door Anoniem op 24 augustus, 2012 - 11:36

Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik zoveel dagen achter elkaar in een hotel heb verbleven.
De vaste routines zijn er al lang en de dag kent zijn ritme.

De Nederlandse deelnemers
Bron: schaakbond.nl
Vandaag weken Jonas en ik echter een beetje af van het bekende patroon, vanochtend
stonden we vroeger op, niet om te gaan tafeltennissen, maar om te gaan voorbereiden op
de Russische tegenstander van vandaag: Artem Pteruhin (geen rating). Hij is als 112e
geplaatst, maar dat zegt (ook) niets want de plaatsing van de spelers zonder rating is
gebaseerd op alfabetische volgrode. (Jonas, ook zonder rating, is als 86e “geplaatst”). We
zagen een tekenfilm op tv: Popeye op z'n Tsjechisch, alles wordt namelijk
nagesynchroniseerd. Gisteren, toen de indeling bekend werd, keek Dolf eventjes in de
kaarten van de tegenstander van Jonas, om te zien of er iets bijzonders aan zijn
(openings)spel was. Het lijkt erop dat Jonas, met zwart, 1.e4 van Artem kan verwachten en
wat rustig spel van zijn kant, maar als ik Dolf en Jonas goed ken, dan zullen ze zeker ook wat
(gezonde) trucjes voorbereiden voor de partij. Over deze partij weten we vanmiddag meer.
Als Jonas het in de twee laatste ronden goed doet (lees: wint), komt hij op een netjes 50%
score. Dat zou mooi zijn, want ik voel dat Jonas nog niet echt zijn “oude” niveau heeft
bereikt. Ik weet niet precies waar het aan ligt (behalve een aantal gemiste tactische kansen),
maar zeker niet aan zijn coach(es), want zoals ik eerder heb geschreven, doet iedereen van
de Nederlandse delegatie zijn/haar uiterste best om de prestaties van de spelers te
optimaliseren. Er wordt gewoon serieus gewerkt van 's morgens tot 's avonds. En de sfeer is
ook goed.
En dat leidt me tot waar ik het eigenlijk over wilde hebben in dit verslagje: het hotelleven,
oftewel: het leven in Top Hotel Praag. Vreemd genoeg moet ik nog steeds wennen aan die

naam, Top Hotel. Hoe dan ook, gisteren, toen Jonas nog aan het spelen was, nam ik de lift
naar de zevende verdieping (en ik heb hoogtevrees, aarggh) om uitzicht op Praag te krijgen,
maar het zag er goed uit, en ik kijk nu uit naar het moment dat ik eindelijk de stad in kan.
Dat wordt echter pas op de laatste dag, want ik heb besloten om vandaag alleen naar het
Chodov-winkelcentrun te gaan, vlak na begin van de ronde, om dan na een paar uur terug te
zijn (updates kunnen vanmiddag daarom even op zich laten wachten, mijn excuses
hiervoor).
Maar ik wilde het over het hotel hebben, en hier nog enkele details: op de zevende
verdieping hingen reproducties van o.a. Van Gogh (ja, ik vind het altijd leuk wanneer er een
Nederlandse (of Deense) “connection” is. Een Deense connection (naast de Deense
delegatie natuurlijk) zag ik gisteren op tv, een reclame van “Jysk” (= bijvoeglijk naamwoord
van het schiereiland Jutland), wat in Denemarken “Jysk Sengetøjslager” heet, maar dat
woord “Sengetøjslager” (nl. beddengoedvoorraad) werkt natuurlijk niet op de
internationale markt.
Een ander “hoteldetail” (tussen aanhalingstekens, want het is eigenlijk enorm groot): toen
we gisteren na het avondeten gingen voetballen met de ouders tegen de kinderen (= de
vader van Maaike en ik tegen ik weet niet hoeveel kinderen!) liepen we achter de keuken
langs een grote container waar een geur, nee: stank, uit kwam. De lezer heeft natuurlijk al
geraden was het is: de container zit vol etensresten. Ik zag hoe ze de ene grote emmer na de
andere in de container leegden. Verbazingwekkend was het op zich niet, want met zo'n
enorm aantal hotelgasten, je telt ze in duizenden (waarvan de ene het eten niet net zo
lekker vindt als de andere) ja, dan wordt er veel afval geproduceerd. En tijdens het ontbijt
moest b.v. de moeder van Casper haar yoghurt weggooien, want er zat plotseling een vlieg
in (sterker nog: kort daarna ging haar glas water kapot, een stukje glas van de rand brak
zomaar af, maar gelukkig zag ze het op tijd). Kleine voorbeelden van wat er zo allemaal
gebeurt, en kortom: heel veel eten wordt niet opgegeten en daarom weggegooid, maar wie
weet, misschien wordt het op een of andere manier gerecycled als mest of biogas.
Inmiddels is Jonas klaar met zijn voorbereiding en hij is op zoek gegaan naar de Deense
delegatie. Ik geloof dat hij tegen naamgenoot Jonas Bjerre (zie verslagje van gisteren) gaat
spelen.
Ik zie dat Ronald op de site een leuk verslag over Praag-Groningen heeft geplaatst. Hij
noemt mij ook en bedoelt het zeker goed, wanneer hij me met de term een “ware
schaakcorrespondent” benoemt, maar ook al doe ik mijn best, het niveau van de GM
Schaakverslagen van de Paardensprong, Sake Jan (vader van Eelke), zal ik echter nooit
halen. En dan heb ik het niet eens gehad over alle spelfouten die Ingrid, Jonas' moeder, uit
mijn verslagen haalt, dus dank aan Ingrid. Ik ben trouwens Ronald ook dankbaar voor de
foto's waarmee hij mijn verslagen opleukt. Ik heb hier wel foto's genomen, maar ik ben er
helaas nog niet aan toe gekomen om te proberen ze op de site te zetten. Ik moet immers
schrijven als een razende reporter... Wordt (vanmiddag) vervolgd!

Update om 17.00 uur: ik ben net terug uit het Chodov winkelcentrum. De eerste die klaar
was, was Sterre die helaas had verloren. Terwijl ik mijn computer opstartte, kwam Eva
binnen met goed nieuws, ze had gewonnen. Zoals altijd worden de partijen geanalyseerd,
door Ted resp. Dolf. Terwijl ik wacht op meer nieuws, kan ik vertellen dat Anna Maja de prijs
voor beste enz. partij won. De overwinning bracht haar tevens helemaal aan de top in haar
poule. Wordt vervolgd.
Update 17.15+17.50 uur: Jonas is nu net binnengekomen: remise! Details zijn er nog niet
zoveel, maar de opening ging zoals verwacht, en het werd remise na herhaling van zetten.
Dat gebeurde vóór de veertigste zet, en omdat er geen communicatie mag plaatsvinden
over remise vóór zet 40, moest een arbiter erbij komen om de remise goed te keuren. De
remise werd geclaimd door de Rus. De analyse wees uit dat de partij materieel gezien in
evenwicht bleef (twee torens aan beide kanten plus een loper voor Jonas en een paard voor
de Rus, en 6 pionnen aan beide kanten, terwijl de pionnenstructuur van Jonas iets beter was
(wegens twee dubbele pionnen en een geïsoleerde pion bij de tegenstander), maar het lukte
Jonas helaas niet een plan te bedenken waarmee hij de verdediging van de tegenstander
kon forceren, hij probeerde zelfs met zijn Koning aan te vallen (!). Remise dus. En tot
morgen!
--Links
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf Meijer, en hier
kun je (semi)live-updates van alle Nederlandse spelers zien).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de
verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu

Atlantis: het toernooi voor de thuisblijvers.
Ingezonden door Sake Jan op 25 augustus, 2012 - 01:10

De afgelopen week stond de schaaksite van de Paardensprong vrijwel geheel in het teken
van het EK jeugd in Praag. En terecht! Wat een uniek evenement om mee te maken.
Op deze plek wil ik een compliment maken aan Anders, de vader van Jonas, voor zijn
verslaggeving. Anders vindt zijn bijdragen zelf geloof ik niet zo heel bijzonder, maar ik kan
verzekeren dat wij zijn stukken met veel leesplezier op de voet gevolgd hebben. En een
razende reporter is hij zeker. Wij hebben er steeds verschillende sites bij om precies op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Praag, en niet zelden is de Paardensprong site
het snelst met het brengen van het laatste nieuws over uitslagen van de Nederlandse
delegatie, uiteraard in de eerste plaats die van Jonas maar ook van anderen. Anders, niks
dan lof!

Team de Boer, in het paars. Foto: Leendert Bourgonjen

Ondertussen moet het schaken in Groningen natuurlijk gewoon doorgaan. Daarvoor dient
bij ons het Atlantis toernooi. Een zevenrondig toernooi dat zich gedurende vier dagen
afspeelt in het denksportcentrum. Eelke en ik doen er beiden aan mee. Qua rating kan het
toernooi de vergelijking met het EK in Praag goed doorstaan: van 1200 tot 2400. Qua
leeftijd natuurlijk niet: Eelke is veruit de jongste deelnemer en als ik in de speelzaal om mij
heen kijk krijg ik het idee dat er voor mij mogelijk nog een mooie (schaak)toekomst in het
verschiet ligt ...
Dat leeftijd een rol kan spelen in het schaken mocht ik zelf in mijn eerste partij
ondervinden. In de B-groep had ik tegen een 1800 speler weliswaar een nette opening op
het bord gezet en na een niet ongelukkig middenspel, een erg voordelige eindfase bereikt,
maar wist ik het daarna niet af te maken. In gruwelijke tijdnood zag ik op een bepaald
moment werkelijk niets meer. In inmiddels totaal verloren stand wist ik uiteindelijk niets
beter te verzinnen dan zinloos de vijandelijk dame met een pion aan te vallen. Mijn

tegenstander die ruim beter in zijn tijd zat, had denk ik één nadeel. Zijn leeftijd bedroeg
ruim 20 jaar meer dan die van mij. Hetgeen voor hem betekende: dag dame en dag partij.
Nee, er is niets gelogen aan dit verhaal. Dus: ik gewonnen van een 1800 speler. Het is net als
met sommige eerste plaatsen in sport: het is de uitslag die in de boeken komt en niemand
vraagt zich later meer af hoe het precies gegaan is.

Eelke verloor zij eerste partij. Hij (en ik) hadden even de indruk dat zijn tegenstander de
opening tamelijk onbeholpen speelde, maar de partij thuisgekomen naspelend kwamen we
erachter dat hij wel degelijk wist wat-ie deed.
Vandaag, in ronde 2, had ik een volgende 1800 speler. Aan het bord gezeten besloot ik met
zwart de opening te spelen die Eelke mij een half uur geleden een beetje had uitgelegd : na
1.e4, Pf6. Mijn paard werd opgejaagd, maar vol vertrouwen ging ik met het beest op de
vlucht voor wits oprukkende pionnen: het moest toch wel kloppen, zo'n opening? En
warempel, na een zet of 10 verzonk mijn opponent in diep gepeins: op mijn damezet naar a5
leek geen afdoend antwoord mogelijk. Deze partij ging ik winnen, zoveel was zeker, en ik
zag mijn naam met 2 uit 2 al fier bovenaan prijken in de groep tot 1950. Maar ja, deze
tegenstander, David Knight, is juist in het bezit van een leeftijd van ruim 20 jaar lager dan
die van mij. Ik miste de beste voortzetting en de tactische trucjes van David die ik in het
vervolg van de partij volkomen over het hoofd zag, brachten mij hard met de voeten terug
op aarde.
Eelke, net als ik ook met zwart, trof een 1600 speler. Grap: ook 1. e4, Pf6! Daarna ging het
anders, even dacht ik dat hij zou bezwijken onder de machtige pionnenstorm van wits
eerste vijf zetten: e4, e5, d4, c4, f4! Maar volgens Eelke was dit gewoon slecht. Tja.
Tegenspreken heeft geen nut, want even later stond Eelke een pion en een paard voor! Het
vervolg was nog niet makkelijk, Eelke ruilde twee torens en een licht stuk voor een dame, in
de verkeerde veronderstelling dat zijn aanval door zou slaan. Maar ook hier hielp de leeftijd
van zijn tegenstander: ruim 40 jaar ouder dan Eelke blunderde die in tijdnood een een loper
weg: 0 - 1.

Nog een voordeel van het spelen tegen een (veel) oudere speler is dat ze na zo'n blunder
meestal meteen opgeven. Of dit nu sportiviteit of gewoon pure frustratie is, daar ben ik
eerlijk gezegd nog niet helemaal achter.
Leeftijd dus. Het voordeel van groot leeftijdsverschil met je tegenstander speelt op het EK
jeugd in Praag natuurlijk helemaal niet. Eens te meer dus: petje af voor alle deelnemers
daar.
Morgen, zaterdag, wordt in Praag de laatste ronde gespeeld. Zelf spelen wij
morgenmiddag uiteraard op het Atlantis toernooi. Maar hopen op tijd terug te zijn voor het
staartje van het EK. Als Jonas morgen wint, kom hij bijna aan de mooie score van 50%.
Vergeet niet dat Jonas met zijn 9 jaar een jaar jonger is dan in zijn leeftijdsgroep is
toegestaan.
Voor degenen die getuige willen zijn van een spannende en mogelijk historische
ontknoping, moet morgenmiddag live de partij van Anna Maja Kazarian volgen. In de groep
van meisjes t/m 12 jaar verloor ze, doodzonde, vandaag haar enige partij tot nu toe, maar
met een half punt achterstand op de koploper doet ze nog volop mee voor de ereplaatsen
en zelfs een eerste plaats is meen ik nog niet geheel uit beeld. Klik op de sites die genoemd
staan in de stukken van Anders.
Deelnemers in Praag: veel succes en behouden reis terug!

EK in Praag, ronde 9: 1. ROU, 2.CZE, 3.CZE,
4.RUS, 5.GEO, 6.ESP, 7.AUT, 8.RUS, 9.RUS.
Ingezonden door Anoniem op 25 augustus, 2012 - 11:17

Bovenstaande laat in een notendop zien dat het EK in Praag, voor Jonas tenminste,
inderdaad een Europees Kampioenschap is geworden met tegenstanders uit diverse
Europese landen (maar wel voornamelijk spelers uit Oost-Europa).
Vandaag in de laatste ronde heeft Jonas weer de zwarte stukken, en weer tegen een Rus,
die weer Artem heet, zijn achternaam is deze keer Poliakov (en ook deze Artem heeft geen
rating). Omdat Jonas gisteren tegen de andere Artem helaas niet verder dan remise kwam,
gaat hij niet de 50% halen, maar een overwinning in de laatste ronde zou natuurlijk een
leuke afsluiting van zijn EK-avontuur zijn.
Zoals op alle andere dagen wordt er uiteraard serieus voorbereid, en ik heb het gevoel dat
Jonas een kleine verrassing voor de Rus in petto heeft... We gingen namelijk na het
avondeten en de traditionele voetbalwedstrijd (we speelden weer op het grasveldje tussen
de bomen tot het donker werd, d.w.z. 20.30 uur) de indeling bekijken, en snel had Dolf
enkele partijen van Artem gevonden. De lezer moet echter tot later vandaag wachten om te
zien hoe het is gegaan. Maar we hoeven waarschijnlijk niet zo lang als de voorgaande dagen
te wachten, want de negende en laatste ronde begint vandaag al om 13.00 uur (i.p.v. het
gebruikelijke tijdstip 15.00 uur). Dus vlak na het ontbijt zijn de voorbereidingen begonnen,
de lunch is al vanaf 11.00 uur, en dan verzamelen we om 12.40 uur en de trouwe lezer kent
de rest van het verhaal, alleen gaan we dus deze keer PRECIES om 13.00 uur beginnen. Dat
kan ik, geloof ik, wel iedereen verzekeren.
“Avontuur” schreef ik hierboven, en dat is het zeker ook geweest! Jonas en ik hebben allebei
een erg leuke tijd gehad, en zelfs toen het wat minder ging (ronde 4, 5, 6) bleef Jonas op
dreef en verloor nooit zijn plezier in schaken. Eigenlijk was het effect misschien zelfs het
tegenovergestelde: Jonas ging nóg meer werken aan zijn voorbereidingen en zijn spel, en
de beloning voor zijn inzet is dan ook gekomen in de twee voorgaande ronden. Nu maar
zien of hij in de laatste partij de puntjes op de i kan zetten.
Maar zoals gezegd hebben we allebei een erg leuke tijd gehad, en we zijn altijd continue
bezig geweest met (voornamelijk) schaken, maar ook andere dingen (sporten). De dag dat
we hier kwamen lijkt plotseling ver weg, en het is even wennen aan de gedachte dat Jonas
vandaag zijn laatste partij speelt, en dat we morgen weer naar huis gaan.
Morgen gaan we trouwens eerst (met de hele groep) het centrum van Praag in, waar we dan
een paar uur hebben om de oude stad te (her)zien. Maar zover zijn we nog niet, eerst de
laatste partij en vanavond de afsluitingsceremonie.

Ik zal op deze plek in ieder geval de uitslag van de partij van Jonas in een update meedelen,
terwijl ik waarschijnlijk van andere gebeurtenissen (b.v. de afsluitingsceremonie) pas
morgen, of een van de komende dagen, verslag kan uitbrengen. In ieder geval: wordt
voorlopig vervolgd!
PS: vanochtend zie ik dat mijn grote voorbeeld als schaakcorrespondent (durf ik eigenlijk
dat woord over mezelf te gebruiken?), Sake Jan (vader van Eelke), een leuk stukje
(natuurlijk!) op de site heeft geplaatst over het Atlantis-toernooi, met een mooi compliment
aan mij voor mijn verslaglegging vanuit Praag, tja, dan heb ik tóch hier op de sluitingsdag
het hoogste bereikt wat ík kan bereiken, dank je wel, Sake Jan! (Maar dit verslagje krijgt dus
vanmiddag nog een vervolg of twee).
Update om 13.15 uur: wat gebeurde er!!?? De laatste ronde begon met een vertraging van
ca. 2,5 minuut! Niet te geloven, maar het was natuurlijk ook de laatste ronde, en ik zag dat
een Russische speler in de groep van Jonas niet op tijd kwam opduiken. Wat er verder
gebeurde met die partij weet ik niet, maar de Rus zal naar alle waarschijnlijk hebben
verloren.
Terug naar de partij van Jonas, die zoals aangekondigd in het begin van dit verslag een
kleine verrassing had voorbereid en die verassing lukte, in ieder geval gedeeltelijk. We
wisten dat Artem 1.d4 wou spelen, en op 1.-,d5 waarschijnlijk 2.c4. Dat gebeurde ook en
toen kwam de verrassing van Jonas: 2.-,e5 Albins tegengambiet! (Dit zag ik voordat ik de
zaal verliet). Een echte gambiet werd het echter niet, want Artem nam 'm niet aan, want
Dolf heeft me zonet verteld dat Artem het wat voorzichtige 3.e3 speelde (i.p.v. 3.dxe5).
Misschien omdat Artem verrast was over de agressieve openingskeuze van Jonas. Maar ook
3.e3 hebben Dolf en Jonas voor de zekerheid eventjes bekeken (en Jonas kent ook die zet
een beetje), en de partij zal zich nu waarschinlijk voortzetten in rustig vaarwater. Wordt
vervolgd.
Update 14.15 uur: en plotseling komt de eerste Nederlandse speler binnen, en dat is Jonas,
die helaas heeft verloren. Ik begrijp dat hij een loper verloor, en later een paard, waarna de
partij verloren was. Niet echt de afsluiting waarop we hadden gehoopt, maar Jonas is nu de
partij aan het analyseren met Ted en wellicht meld ik me later met meer details. 14.45 uur:
en de details zijn dat Jonas i.p.v. al in zet 10 een loper te verliezen, gewoon een pion had
kunnen winnen. Tja, de grens tussen (een pion) winnen en verliezen is soms flinterdun.
Gelukkig heeft Jonas nog steeds een goed humeur en hij kijkt nu enthousiast mee naar de
Nederlandse spelers die op liveborden spelen. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid mijn
laatste update van vandaag. Tot de volgende, en laatste, keer ergens begin volgende week,
verwacht ik.
--Links
KNSB-blog: schaakuitzendingen.blogspot.nl (deze blog wordt bijgehouden door Dolf

Meijer, en hier kun je (semi)live-updates van alle Nederlandse spelers zien).
Voor een overzicht over de uitslagen en indelingen van de Nederlandse spelers kun je hier
kijken:
http://chess-results.com/tnr79011.aspx?art=25&fedb=NED&lan=1&flag=30
Een handige site met rechtstreekse links naar het toernooi, hieronder de liveborden in de
verschillende groepen is: www.schaaksite.nl
De toernooisite bevindt zich hier: www.eycc2012.eu

EK in Praag, slotverslag: De wensput van Praag
Ingezonden door Anoniem op 27 augustus, 2012 - 22:49
En dat was het dan! Het EK voor de jeugd in Praag, Tsjechië, is afgelopen. Ik ben aan dit verslag
zaterdag avond in de trein van Schiphol naar Groningen begonnen, terwijl Jonas aan het kaarten is
met Lucas en Jorden, met Sipke ernaast.

In de trein naar Groningen
Ik ben moe, want het is een lange dag geweest. Ja, eigenlijk begon het gisteravond met de
prijsuitreiking en de slotceremonie. Helaas was de slotavond niet zo spetterend als de
openingsavond (in ieder geval niet het begin wat ik bijwoonde), maar een aantal deelnemers waren
ook al naar huis gegaan. We gingen allemaal naar de zaal waar de ceremonie zou plaatsvinden. Het
was warm, en de speeches leken langer dan op de eerste avond. Ik denk echter dat ze eigenlijk net
zo kort waren, alleen waren er meer en sommigen duurden dubbel zo lang omdat ze moesten
worden vertaald uit het Tsjechisch in het Engels. Er was één speech die ik bijzonder goed vond,
alleen weet ik niet meer wie de spreker was. Drie spelers bereikten een IM-titel en zij werden in het
zonnetje gezet.

Daarna volgde de prijsuitreiking. De eerste vijf spelers van elke groep kwamen op het podium,
beginnend met G8. Het volkslied van het land waar de winnaar/winnares vandaan kwam, klonk ter
afsluiting (en het Russische volkslied hoorden we een flink aantal keer). Anna Maja werd tweede in
haar groep, dus helaas geen Wilhelmus. Daarna hielden Jonas en ik, en de rest van de Nederlanders
geloof ik, het voor gezien, of gehoord. Jonas en ik liepen naar onze kamer, waar Jonas op het idee
kwam dat híj ervoor wilde zorgen dat het Wilhelmus volgend jaar wel zou klinken. Dat vond ik
natuurlijk een prima idee:-)
Om 22.00 uur gingen we weer naar de hal voor de receptie, waar Ted zijn snor liet afscheren omdat

een van onze spelers in de prijzen was gevallen. Veel hilariteit natuurlijk :-) Daarna een groepsfoto
op de trap (sommige spelers moesten even naar hun kamer om hun oranje t-shirt aan te trekken).
Daarna een erg leuke en feestelijk afsluiting om de kamer van Dolf: cola en sinaasappelsap voor de
kinderen, en een glaasje appelsap, of was het een glas lekkere witte wijn:-) ? voor enkele ouders.
Jonas had veel lol met Casper, hetgeen niet de eerste keer was tijdens het toernooi!

Terug op onze kamer: Jonas was moe en ging uit als een nachtkaarsje, terwijl ik onze koffer pakte.
Elk overbodig dingetje werd weggegoid, en de zwaarste spullen stopte ik in mijn rugzak als
handbaggage. Op deze manier probeerde ik bijbetaling (zie mijn eerste verslag) op de luchthaven
van Praag te voorkomen.
De volgende dag (vandaag, zondag, dus) stond ik vroeg op, vulde de waterflessen en schreef een
flink aantal ansichtkaarten, die ik gisteravond in het souvenirwinkeltje in het hotel had gekocht. Een
bijzondere situatie: normaal schrijf je wat je hebt gezien, maar ik schreef: Het EK is afgelopen, nu
gaan we de stad zien! En dat was precies wat we na het ontbijt (in een lekker rustige eetzaal) deden.

We checkten uit, en om 10.00 uur liepen we naar de Chodov metrohalte, en gingen hier verder met
de metro. De metro in Praag ligt diep, dit kon ik me nog van mijn bezoek van 20 jaar geleden
herinneren. Ik weet ook nog dat het me toen opviel dat er geen reclames waren in de metro, maar
dat was nu veranderd (natuurlijk!). Toen had ik trouwens ook geen hoogtevrees, hetgeen ik helaas
inmiddels wel heb gekregen, en in zo'n diepe metro duikt de vrees snel op. Dus goed vasthouden
wanneer je met de roltrap gaat (wat duurde die roltrap lang!).
Bij de Muzeum-halte splitsten we ons op in groepen, afhankelijk van wat men graag wilde gaan zien.
Jonas en ik gingen met een groepje bestaande uit Casper, Sterre, Eva en hun resp. moeders, plus
Jorden en Ted naar de Burcht. We volgden de tip van Stef op, de vader van Maaike, en reden eerst
verder met ons kaartje tot in de buurt van de Burcht, die op een heuvel ligt, en dan konden we na het
bezichtigen van de Burcht lekker naar beneden lopen.

Beginnend bij de Burcht zagen we nu achter elkaar de wellicht 4-5 grootste attracties de je als
tourist in Praag gezien moet hebben, en dat was op zichzelf een mooie prestatie, omdat: 1) we om
15.00 uur bij de Muzeum-halte terug moesten zijn, 2) het wegens het “groepsproces”, Teds fijne
uitdrukking, gebaseerd op “jarenlange ervaring” altijd langer duurt om met een groep van A naar B
te lopen dan in je eentje (oftewel: allerlei winkeltjes en souvenirshops in en uit lopen kost gewoon
tijd!). Maar we zagen dus: de Burcht, de Karlsbrug, de joodse begraafplaats, het oude plein (met
oude klok) én we zagen ongelooflijk veel toeristen die hetzelfde zagen als wij. Het was zo druk, dat
je de brug bijna niet kon zien door de grote hoeveelheden toeristen (ik kon echter wél de
standbeelden zien, waarvan de meeste erg zwart waren).

Jonas voor de wensput, kijkend naar Eva, Sterre, Casper en Ted
Eventjes terug naar de Burcht: hier was een wensput; ik gaf Jonas een muntje dat hij in de put
gooide en een wens deed, en hier zal ik zijn wens niet verklappen, maar de lezer kan het
waarschijnlijk wel raden wanneer ik vertel dat het te maken heeft met zijn voornemen om bij het EK
volgend jaar het Wilhelmus te laten horen...

Om het vanaf hier een beetje kort te houden: om 15.00 uur ontmoetten we elkaar weer bij de
Muzeum-halte, kochten een ijsje en gingen met de metro terug naar Chodov; toen lopend naar het
hotel, bagage halen, om 16.30 uur in de bus en naar het vliegveld; de busrit duurde langer dan op de
heenweg (we reden door het centrum waar een ongeluk was gebeurd). Toen inchecken, en hier
bleek dat het makkelijker ging met paspoorten dan met de Nederlandse ID-kaarten. Toen bagage
inchecken [hier was de batterij van mijn laptop op en de rest van het verhaal is geschreven op
maandag 27 augustus], en ja hoor, toch overgewicht (1,1 kilo), terwijl ik op een bordje las dat het
Fokker vliegtuig dat ons naar Schiphol zou brengen, een beperkte bagageruimte had. Ik begon toen
te denken dat de Buurman & Buurman puzzel die ik voor Sander, het broertje van Jonas had
gekocht, waarschijnlijk precies 1,1 kilo woog. Maar deze puzzel wilde ik per se mee hebben, want
Buurman & Buurman komen uit Tsjechië (waar ze Pat & Mat heten). Tot mijn verbazing zei de
steward niets, en liet de koffer door, terwijl ik dacht - zoals de Tsjechen zeggen: A je to!

Toen (vroegtijdig) landen op Schiphol om 20.35 uur, afscheid nemen, en daarna een beetje haastend
naar de trein richting het noorden samen met de in het begin van dit slotverslag genoemde
reisgenoten. De rest van de reis verliep net zo voorspoedig als het begin.

En zo eindigde de EK-odyssee van Jonas. Het werd een buitengewone belevenis. Voor het begin van
de reis wisten we, denk ik, niet precies wat we konden verwachten, en daarom werd het ook zo'n
fantastische reis met veel goede momenten. Zoals eerder vermeld was het toernooi uitstekend
georganiseerd, meer dan 1100 deelnmers (+ ouders, coaches en begeleiders) uit 46 verschillende

landen. Indrukwekkend was het zeker. Was er iets wat wellicht een beetje tegenviel, dan was het de
score van Jonas. Van tevoren hadden we misschien gezegd dat 3 uit 9 een prima score zou zijn
geweest, maar in de loop van (de eerste helft van) het toernooi werden de verwachtingen groter, en
gezien de (gemiste) kansen in de tweede en vijfde partij, was het jammer dat een 50% score niet
werd gehaald. Zo mocht het dus niet worden, maar desalniettemin werd het een toernooi waar
Jonas trots kan zijn op zijn tomeloze inzet, die hij het hele toernooi toonde. Nooit was tegenspoed
aanleiding om te zeuren of zo, hij bleef gewoon hard werken en voorbereiden, en heeft daardoor
zeker ook veel geleerd. Zijn coach, Dolf, heeft hem (en de anderen) uitstekend begeleid en continue
aangemoedigd. Jonas heeft daarom ook ontzettend veel plezier aan het toernooi beleeft en vindt
schaken minstens net zo leuk als voor het toernooi, dus wie weet of zijn wens bij de wensput in
Praag in een van de komende jaren in vervulling zal gaan...

PS: de foto's volgen nog.

Pupillengroep gaat op 7 september van start
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 augustus, 2012 - 00:51
Op vrijdag 7 september gaan we starten met de Pupillengroep. De allerjongste schakers, leeftijd 5
tot 7 jaar kunnen dan kennis gaan maken met de schaaksport. We hebben, na onze ervaringen
eerder, gekozen voor een opzet waarin jonge kinderen die schaken willen leren in een rustige
omgeving kennis gaan maken met de sport. Uit ervaringen van diverse "schaakkenners" is dit de
beste leeftijd om met de schaaksport kennis te maken en een goede schaker te worden!
We hanteren de Stappenmethode en maken gebruik van de zgn Opstapboekjes. Dit zijn lesboeken
met duidelijke diagrammen en weinig tekst, speciaal voor kinderen die nog niet zover zijn dat ze
alles kunnen lezen. Tijdens de lessen zijn meerdere trainers aanwezig zodat de kinderen voldoende
aandacht krijgen.
Lestijd: vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur, voorafgaand aan onze clubmiddag. De kinderen kunnen in
een later stadium, na hun eerste diploma instromen in onze clubmiddag van 16.15 tot 17.30 uur.
Natuurlijk na overlegen met de trainers en de ouders. Op dit moment zijn er nog een aantal plaatsen
beschikbaar in de Pupillengroep. Interesse: wil je meer weten of eens komen kijken, stuur een
mailtje naar info@scdepaardensprong.nl. of kom gewoon langs op vrijdag 7 september!

Foto's van het EK
Ingezonden door Anoniem op 31 augustus, 2012 - 17:56

De Nederlandse delegatie aan het werk
In het fotoalbum staan nu de foto's die ik tijdens het EK van Jonas in Praag heb gemaakt. Ze staan in
chronologische volgorde en zo is het EK dat van 16 tot 26 augustus duurde, in een oogopslag te zien.

